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Med et begrænset investeringsbudget i Danmark, optimerede 
hospitalsprocedure, samt resultatgivende effektivitetsforbed-
ringer, har vi mulighed for at udnytte de eksisterende ressourcer 
bedre. Leverandører med innovative produkter og services, en 
professionel “eftersalg”-service og et tillidsfuldt serviceorien-
teret salgsteam, bør derfor være den fortrukne og mest efter-
tragtede partner.

Det bliver ofte undervurderet - men kirurgiske instrumenter re-
præsenterer noget af det største mobile inventar på et hospi-
tal. Med Aesculap og ATS, vælger I en partner, som forstår vig-
tigheden af denne værdi og jeres daglige udfordringer. En 
partner hvis slogan “Sharing Expertise” er en del af hverdagen, 
og som sikrer, at alle jeres processer virker uden problemer og  
er omkostningseffektive og besparende.  

På nuværende tidspunkt, består vores Aesculap Tekniske Ser-
vice i Tuttlingen, Tyskland, af 160 specialuddannede medar-
bejdere.

Udstyret med de mest moderne maskiner og værktøjer, sikrer 
vi os, at kvaliteten af vores produkter og jeres inventar/udstyr, 
forbliver på et højt niveau. Derfor dækker vi servicen af hele 
vores Aesculap produktudvalg (instrumenter, containere, 
power systemer og navigationssystemer). Med ATS reparerer 
vi ikke kun produkterne - vi giver dem et nyt liv. 

I danmark er vores lokale afdeling repræsenteret af et team be-
stående af 35 kolleger som er inddelt i tre divisioner. Deraf be-
står Aesculap Divisionen af 10 produktspecialister med et dag-

ligt mål om at leve op til alle ovenstående værdier, og med et 
mål om, også at udvikle jeres forretning.

Et samarbejde med Aesculap og brugen af ATS er et parnerskab, 
hvor tillid spiller en central rolle.

Med os, vælger I den direkte vej til verdens største producent af 
kirurgiske instrumenter.

Vores motivation? Motiverede og glade kunder
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KVALITETSSIKRING OG VEDLIGEHOLDELSE. 

Det er præcis det, som gør 
vores filosofi så speciel og 
som gør, at flere og flere 
kunder er tilfredse - også 
her i Danmark. Dette er en 
af de mange grunde til, at 
hospitalerne kan drage 
fordel af vores produkter 
og services.
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VORES SERVICE. JERES FORDEL.

COMPETENCE.
Med “Sharing Expertise” forstår vi vigtigheden af vidensdeling, 
hvilket giver det største udbytte til os alle. Med vores fire pro-
duktspecialister inden for feltet “kirurgiske teknologier” i Dan-
mark, er vi glade for at kunne dele vores viden om instrument-
vedligeholdelse med jeres CSSD-team på afdelingen. Vi kan 
også tilbyde f.eks. “ekspert” kurser gennem vores Aesculap 
Akademi i Tyskland, som benytter sig af et yderst unikt træningskon-
cept for CSSD:

På afdeliingen: Kontakt os (se bagside)  
I Tyskland: Steril behandling - teknisk niveau I og II  
(dette kursus er tilegnet personale på CSSD).

Aesculap 
Academy

Mere information på: www.aesculap-academy.com

SUPPORT. 
Vores ATS tilbyder skræddersyede koncepter, og hele Ae-
sculap-teamet, er glade for at kunne tilbyde den bedste ser-
vice. Ring endelig til jeres lokale produktspecialist eller vores 
ATS team på kontoret (se bagside).

Et andet vigtigt aspekt er, at kvalitetssikring og vedligeholdel-
se reelt set starter før reparationen - f.eks. ved brug af Aesculap 
InOS® system eller et andet vigtigt produkt, som f.eks. vores 
instrument olie JG600, som sikrer beskyttelse af instrumenter-
ne og derved undgår man i mange tilfælde unødvendige repa-
rationer og reklamationer. Et vigtigt område, som vi rigtig ger-
ne vil fortælle jer mere om.

SOLUTIONS. 
Udover et uddannelsesprogram og en daglig support, tilbyder 
vi også rådgivende og sæt-optimerende service. Den såkaldte 
kvalitetsbevarende reparation hos ATS gør løsningen komplet 
og et sådant partnerskab med Aesculap er derfor meget profi-
tabelt for et hospital.

Aesculap  
Consulting
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I mere end 140 år har navnet Aesculap været et synonym med 
høj kvalitet i udviklingen og produktionen af kirurgiske instru-
menter, containere og motorsystemer. Investering i kvalitets-
produkter er en indvestering i jeres arbejde med disse. Kvalite-

Adskilles Pudsning af skære overfladen 
på begge enkelt dele

Tilpasning af ny skrue  og samling

Fjernelse af alle tegn på slid og 
afrunding af alle skarpe kanter

Slibning Ultrasonic rensning

1 2 3
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ten og anvendelsen er til at stole på, hvilket får jeres 
arbejdsprocesser til at glide nemmere, men det er ikke det 
hele. Det er vores specialist viden inden for hele Aesculap sor-
timentet - lige fra almindelige kirurgiske instrumenter til kom-
plekse motorsystemer, der gør forskellen.

Overflade finish (mat overflade)

AESCULAP TECHNICAL SERVICE
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FØR REPARATION
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KVALITETSSIKRING OG VEDLIGEHOLDELSE
                                    

Justering af ringe og hele 
saksen

Bearbejdning af det tilbageværende  
blad og skær

Sidste inspektion Laser mærkning & pakning

ATS... er endnu mere, vi giver dem et nyt liv! 

EFTER ATS KVALITETSREPARATION
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Det følgende eksempel viser den præcise forskel på en almin-
delig reparation og Aesculap´s såkaldte kvalitetsbevarende 
reparation, som bevarer en høj “performance” og giver pro-
duktet en længere leve tid. Hvor de fleste værksteder nøjes 

med at slibe skærene, skiller ATS saksene helt ad og bearbej-
der dem fuldstændig. Alle vores reparerede instrumenter er 
“så gode som nye” og har den samme garanti som nye.

– ET EKSEMPEL PÅ EN SAKS TIL REPARATION HOS ATS
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Vores  mål er at gøre jeres hverdag meget nemmere og at 
gøre jeres dagligdagsprocedurer meget mere effektive. Yder-
mere kan vi også erstatte instrumenter, som ikke kan repare-
res med nye undervejs i reparationsprocessen. Dette bevarer 

KENDER I VORES NYE REPARATIONSSKEMA?

Aesculap sørge for, at instrumenter som ikke kan repareres 
bliver erstattet med et nyt tilsvarende Aesculap produkt fra 
vores pool. 
 
 tidsbesvarende 
 ingen yderligere administrative omkostninger 
 vedligeholdelse af jeres operationssæt 
 forbedring af kvaliteten gennem hele processe 
 
Markér blot med et X i dette felt, hvis du ikke  ønsker dit in-
strument erstattets med et nyt tilsvarende Aesculap produkt.

TÆNK KVALITET - TÆNK AESCULAP

Vores professionelle reparationsservice er baseret på høje kvali-
tetsstandarder ift. instrumentproduktion og garanterer en lang 
levetid og ordentlig funktionalitet. Dette er med til at sikre kvali-
teten af hele jeres instrumentbeholdning.

VI SER FREM TIL AT SUPPORTERE JER.

Jeres Aesculap-Team

kvaliteten af jeres operationssæt og sparer jer også for yderli-
gere administrativt arbejde og omkostninger (ofte ikke med-
regnet), da I efterfølgende ikke skal bruge tid på at bestille 
nye instrumenter.

KENDER I VORES NYE “COLLECT & TRANSPORT”  
KASSER?

Vi forstår vigtigheden af jeres værdifulde inventar og derfor 
tager vi også hensyn til, hvordan jeres instrumenter opbevares 
og transporteres. I er velkommen til at kontakte os for yderli-
gere information vedr. vores nye transportkasser.

Jeres udbytte:
 højere sikkerhed (for ansatte og instrumenter)
 kvalitetsbevaring
 bedre identifikation af reparationer
 genbrugelige
 miljøvenlige

New repair form

AESCULAP TECHNICAL SERVICE
COMPETENCE. SUPPORT. SOLUTIONS.
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 Professionel reparation som bevarer jeres   
 instrumenters kvalitet 

 Nemt at bestille 

 Forståelse for jeres daglige udfordringer

 Rimelige priser 

 Hurtig levering 

 Specialistviden

 “Sharing Expertise” gennem uddannelse

 Forøge effektiviteten

 COMPETENCE. SUPPORT. SOLUTIONS.

Martin Svendsen
 51 39 59 01
@ martin.svendsen@bbraun.com
Hovedstaden & Sjælland

Anne Uhrenholt
 51 16 00 89
@ anne.uhrenholt@bbraun.com
Midt & Nordjylland

Flemming Bertram
 21 34 22 12
@ fbertram@mail.dk
Syddenmark (exl. OUH), Knoglemekanik, 
Ekstern Samarbejdspartner

Sophia Røssel
 33 31 31 41
@ ats.dk@bbraun.com
Repair Managment

AESCULAP TEKNISK SERVICE (ATS)

Lokation:  Germany, Tuttlingen
Fokus:  Instrumenter, Container & Motorer
Specialitet:        High Quality Repair, Easy to order - fast delivery time
Startet:  For 148 år siden
Antal ansatte: 160
Uddannelse:    Specialuddannet eksperter
Reparationer  
pr. måned:  Omkring 52.000 instrumenter
Ny bygning:     2014, Totalt areal: 3.600 m2, investering: 50 Mio €
Mål:  Økonomisk effektivitet og forbedret sikkerhed for patienterne      

TÆNK PARTNERSKAB. TÆNK AESCULAP. 
...SÅ NEMT AT BESTILLE - SÅ NEMT AT ARBEJDE MED.
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Infos Nonse consed

B. Braun Medical A/S  |  Dirch Passers Allé 27,3  |  2000 Frederiksberg  |  Danmark
Phone +45 33 31 31 41  |  +45 33 31 14 23  |  www.bbraun.dk

D-XX15104  0416


