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STILLE Perfection Commitment



STILLEn Alkuperäishuolto
Kallisarvoiset instrumentit vaativat täydellistä huoltoa

Instrumentit ovat elintärkeitä, ja niitä pitää käsitellä sen mukaisesti. Uus-
ien instrumenttien investointiin liittyy suuri vastuu, ja instrumenteista 
tulee pitää hyvää huolta myös hankinnan jälkeen. 
STILLE-alkuperäishuolto pitää instrumentit kunnossa ja takaa tuot-
teiden elinikäisen tarkkuuden ja täydellisyyden. Säännöllinen huolto pi-
dentää instrumentin käyttöikää, mutta on lisäksi ehdottoman tärkeää 
potilasturvallisuuden kannalta.

Instrumenttien käyttöikä pitkittyy huomattavasti, kun niitä huolle-
taan säännöllisesti. Tämä pätee erityisesti leikkaaviin instrumentteihin. 
STILLEn instrumentit ovat suunniteltuja kestämään pitkään. Esimerkiksi 
saksiterää teroitettaessa, terän materiaalia pyritään poistamaan vain 
minimaalisesti, joka lisää teroituskertojen mahdollisuutta. Sakset ir-
rotetaan liitoskohdasta erilleen, jolla mahdollistetaan oikeanmuotoinen 
teroitus ja puhdistus. Liitoskohdassa oleva ruuvi säädetään teroituksen 
jälkeen ja leikkuukulma kalibroidaan – tämä on todella tärkeää maksi-
maalisen leikkuusuorituksen ylläpitämiseksi.

STILLEllä kaikista huolloista ja korjauksista vastaavat samat ammat-
titaitoiset instrumenttisepät, jotka ovat myös alun perin valmistaneet 
instrumentit.

Huolloista ja korjauksista vastaavat samat 
ammattitaitoiset instrumenttisepät, jotka 
ovat myös alun perin valmistaneet instru-
mentit. 

“

STILLEn asiakaslupaus 

Tavoitteena tinkimätön tarkkuus ja täydellisyys

STILLEn valmistamat  instrumentit ovat maailman huippuluokkaa.
STILLE on valmistanut korkealaatuisia kirurgisia instrumentteja jo vuod-
esta 1841 ja on yksi vanhimmista lääketeknologian yrityksistä maailmas-
sa. Yrityksen instrumenttisepät valmistuvat oppipoika-kisälli-mestari 
–oppimisketjun kautta, minkä ansiosta STILLEllä on jo vuosikymmenien 
kattava kokemus kirurgisten instrumenttien valmistamisesta.

Jokainen STILLEn instrumentti on Torshällassa, Ruotsissa työskentele-
vien ammattitaitoisten instrumenttiseppien taiteellista käsityötä. In-
strumentit valmistetaan erittäin korkealaatuisesta teräksestä, erikoisen 
taontatekniikan avulla, joka antaa instrumenteille niiden uniikin tunteen 
ja kestävyyden. STILLEn instrumentit tunnistaa helposti niiden sirosta 
muotoilusta ja erinomaisesta tasapainosta.  Kiillotetun pintansa ansiosta 
instrumentit pysyvät lisäksi puhtaina, sillä kiillotettu pinta ei tahraudu 
eikä myöskään ruostu kovin herkästi.

STILLEn asiakaslupaus:

   30 vuoden  takuu kaikille STILLE-instrumenteille

  STILLE-alkuperäishuolto sisältyy hintaan

   Lyhyt toimitusaika päätuotelinjalle, ”STILLE Core Line”

”

STILLEn instrumentit on kehitetty kirurgin käden jatkeeksi, mahdollistaen tarkan ja täydel-
lisen kirurgisen toimenpiteen -  potilaan parasta ajatellen.
STILLEn pyrkimys tarkkuuteen ja täydellisyyteen on ehdotonta – STILLE tarjoaa elin-
ikäisen takuun ja alkuperäishuollon sekä erinomaisen asiakaspalvelun – kirurgin ja potilaan 
tarpeita ajatellen.



STILLE-alkuperäishuolto 
sisältyy hintaan

STILLEn valmistamilla instrumenteilla on 30 vuoden takuu. STILLEn asiakaslupauksella 
tarkoitetaan, että asianmukaisella tavalla huolletun instrumentin tulee kestää ainakin yh-
den ammattiuran ajan, minkä vuoksi STILLE kutsuukin takuutaan nimellä  ”uratakuu”.

Instrumentin taival ruostumattomasta terässekoitukseta instrumentiksi on työteliäs 
käsityöprosessi, joka pitää sisällään taontaa, muovausta, hiontaa, hienosäätöä ja kiilloitu-
sta. Harva yritys maailmassa tietää STILLEä paremmin, kuinka korkealaatuisia ja kestäviä 
instrumentteja valmistetaan. Tämän vuoksi STILLE kykeneekin tarjoamaan tuotteilleen 
markkinoiden parhaimmat takuuehdot.

Lyhyt toimitusaika

STILLE pyrkii jatkuvasti lyhentämään sen päätuoteinlinjan (STILLE Core 
Line) toimitusaikoja. Tavoitteena on 48 tunnin toimitus tehtaalta asiak-
kaalle. 
Päätuotelinjaa päivitetään jatkuvasti ja laajennetaan asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti.

Erikoisvalmisteisten instrumenttien toimitusaika on lähtökohtaisesti n. 12 
viikkoa, mutta myös näiden toimitusaikaa pyritään lyhentämään parhaalla 
mahdollisella tavalla.

STILLE on toimittanut korkealuokkaisia instrumentteja terveydenhuoltoa-
lalle jo yli 170 vuoden ajan. Oli kyseessä sitten päätuote tai erikoisvalmist-
einen instrumentti -  se on odotuksen arvoinen.

30 vuoden takuu

Vuodesta 2012  lähtien jokaisen STILLE-valmisteisen instrumentin mukana toim-
itetaan  asiakkaalle STILLEn arvoseteli, jolla saa yhden ilmaisen STILLE-alkuperäi-
shuollon. Arvosetelin voimassaoloaika on kolme vuotta.

Asianmukainen käsittely ja huolto pidentää instrumenttien käyttöikää merkit-
tävästi. Instrumentista huolehtiminen vähentää tarvetta uusia instrumentti ennen 
aikojaan.



Tinkimättömästä käsityöstä...

...täydelliseen kirurgiaan

STILLE-innovaatio
STILLE on kehittänyt instrumenttivalikoimaansa tiiviissä yhteistyössä 
johtavien kirurgien kanssa jo yli 170 vuoden ajan. STILLE valmistaa yhä 
edelleen erikoisinstrumentteja mittatilaustyönä asiakkaan ehtojen mu-
kaisesti. Tällä toiminalla pyrimme varmistamaan erinomaisen tervey-
denhuollon ja sen tarpeet myös tulevaisuudessa.

 Vuonna 2012  STILLE käynnisti uuden innovaatio-aloitteen, jonka 
myötä jokaisella terveydenhuoltoalan ammattilaisella on mahdollisuus 
toteuttaa ja kaupallistaa omia innoatiivisia ideoitaan ja keksintöjään yh-
teistyössä STILLEn kanssa.

STILLEn kotisivuilta www.stille.se löytyvät aina viimeisimmät tiedot 
markkinoille tulossa olevien instrumenttien suunnittelusta ja toteutuk-
sesta. Ja kuka tietää - ehkä juuri sinun ideoimasi STILLE-instrumentti 
on maailmanlaajuisessa käytössä jonain päivänä.
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