
MEDICAL SOLUTIONS

חברת דיוק מדיקל סולושנס מתמחה במתן שירותים טכניים ותחום
וניסיון עתיר שנים ידע  ואנשיה  מניעת הזיהומים. להנהלת החברה 
באזור ממוקמת  החברה  ובחו"ל.  בישראל  והפרטי  המוסדי  בשוק 
המוסדי לשוק  בגז  לעיקור  מרכז  ובה  בקיסריה  הדרומי  התעשייה 
והפרטי ומעבדות אשר מספקות פתרונות ושירותים טכניים למגוון

רחב של תעשיות ושווקים לכל הארץ.

יצרנים מספר  בישראל  מייצגת  סולושנס  מדיקל  דיוק  חברת 
ופורץ מתקדם  מעבדות  ציוד  של  רחב  מגוון  וברשותה  בינלאומיים 
דרך ויכולת התאמה אישית לצורכי לקוחותינו. בחברת דיוק מדיקל

סולושנס מספר צוותים אשר הוסמכו אצל היצרנים
בחו"ל ובהתאם לתקנות הבינלאומיות המאפשרים

ללקוח מענה מהיר, התאמה אישית, ביטחון
מקצועי ושקט תעשייתי.

מדיניות האיכות של חברת דיוק מדיקל סולושנס
ETO -הינה קפדנית וללא פשרות. מרכז עיקור ב
והמעבדות הוסמכו לתקני ISO הנדרשים על ידי

מכון התקנים הישראלי והרשות הישראלית
להסמכת מעבדות ומתן שירותים טכניים

.ISO 9001 ,ISO 13485 ,ISO 17025 :וברשותה

MEDICAL SOLUTIONS

על החברה

סביבת הלקוח:

ביצוע כל שירות טכני למכשיר עד 7 ימים מרגע קריאת השירות
אפשרות לשירות בבית הלקוח ואיסוף מבית הלקוח

היכולת לתת מענה לדחופים תוך 24 שעות מרגע קריאת השירות
החברה מספקת תיעוד

3577 7, ת.ד.  רחוב האשל 
א.ת קיסריה מיקוד 3088900

www.dukems.com

info@dukems.com

טל׳:   04-8864400
04-8843300
פקס: 04-8581198
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במכירה מובילות  בינלאומיות  חברות  מייצגת  סולושנס  מדיקל  דיוק  חברת 
ושיווק ארסנל מוצרים וולידציות וכיולים. בחברה צוות מעבדה וצוותים בשטח
בתעשיות וידע  איכות  כיול,  וולידציה,  במתן  המתמחה  טכני  שירות  הנותנים 

הפארמה, מזון, מדיקל בשוק המוסדי והפרטי בפריסה ארצית ובינלאומית. 

ניידות ומספר  נייחת  וכיול  לוולידציה  מעבדה  סולושנס  מדיקל  דיוק  לחברה 
מאושרות ISO 17025 אשר מספקות שירותים מדוייקים ואיכותיים תוך שימוש

רחב בטכנולוגיות מתקדמות ויעילות תוך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים.

צוותי המעבדות הינם מנוסים ומיומנים אשר הוכשרו והוסמכו אצל היצרנים
לדרישות בהתאם  תהליכים  אשרור  פרוטוקולים,  פי  על  עבודה  תוך  בחו"ל 
הלקוח ועמידה בתקנים בינלאומיים ובמתן פתרונות ושירות איכותי ומקצועי

בפריסה ארצית.

חברת "Duke MS", הינה חברה המתמחה בתחום מניעת הזיהומים והסטריליזציה 
להנהלת בישראל.  והפרטי  המוסדי  בשוק  הרפואי  והמדיקל  הפארמה  בתעשיית 
רפואיים למוצרים  סטריליזציה  בביצוע  שנים  עתיר  וניסיון  ידע  ואנשיה,  החברה 

.(ETO) ומעבדתיים לשימוש חד פעמי על ידי אתילן אוקסיד

בחברת "Duke MS", מרכז עיקור ב- ETO מוסמך העומד בתקני ISO 13485 במתן
הגופים של  תקופתיים  למבדקים  כפופה  אשר   Contract Sterilizer עיקור  שירות 

המוסמכים בארץ ומחו"ל בתחום פעילות זה.

בין לקוחותינו, מחלקות האספקה הסטרילית בשוק המוסדי, יצרני וספקי ציוד רפואי
סטרילי חד פעמי וחברות סטארט-אפ יצרניות/מפתחות

שירות סטריליזציה באתילן אוקסיד (ETO)ולידציה וכיול

חברת ״DukeMS״ מספקת את תחומים הוולידציה והכיול הבאים:

שירותי הסטריליזציה והשימושים האופייניים:

השירותים:

תנורים ואמבטי כיול מדויקים
מקפיאים/מקררים

מעקרי פלאזמה
HLD מערכות שטיפה

מעקרי ETO- ייחודי
אוטוקלבים

ארונות ייבוש
חדרים נקיים

משאיות עם בקרת טמפרטורה
CO2 אינקובאטורים

מעבדות מחקר
מיפוי טמפרטורה/לחות למחסנים

עיקור מוצרים רפואיים לשימוש חד פעמי
עיקור מוצרים רפואיים לשימוש רב פעמי

עיקור לאריזות לציוד חד פעמי
עיקור לאריזות לתעשיות מתקדמות

ציוד רפואי או מכשור רפואי מזוהם עלול להוביל לפגיעה חמורה בבריאות המשתמש
ואף לסכנת חיים. חברת "Duke MS" מבטיחה מעל לכל ספק כי היא יודעת לזהות,
לאפיין ולהסיר את כל הזיהומים האפשריים. בשילוב ויישום בקרות מתאימות, שיטות
ביותר. הטובות  לתוצאות  מובילים  כנדרש  וולידציה  וביצוע  בדיקות  נכונות,  עבודה 

תהליך העיקור מתועד לכל אורכו והמידע נשמר לצורך בקרה ומעקב.
הציוד, לניקיון  הנוגע  בכל  הרגולטוריות  הדרישות  בכל  עומדת   "Duke MS" חברת 

מכונות ומכשור רפואי תוך וולידציה לתהילכים המבוצעים על ידינו.
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