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Top future solutions. 
Top network. Top location.

That’s Thuringia.
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Our drive is Thuringia's success!

State Development Corporation of 
Thuringia (LEG Thüringen)
Department for Investment, International 
Business and Cluster Promotion
Mainzerhofstrasse 12
99084 Erfurt
Germany 

Phone: +49 (0) 361 5603-450

international@leg-thueringen.de 
www.thueringen-international.de/en

Contact Person:
Hakim Kennich 

The medical industry is a flagship of Thuringia’s 
economy. Thuringian companies like Bauerfeind, 
Otto Bock HealthCare and Analytik Jena can 
look back on a long tradition in the fields of 
medical technology. More than 412 companies 
with some 17,400 staff are settled in the heart 
of Germany and rely on the opening up of new 
markets and intensive R&D efforts. The following 
catalog pages provide you with a short overview 
of Thuringian companies exhibiting at Arab 
Health. 

State Development Corporation of Thuringia
Local companies are particularly successful if 
they can win international partners. LEG – the 
State Development Corporation of Thuringia –

supports them in their foreign trade activities 
and assists foreign enterprises that want to 
relocate to Thuringia. 

With our free-of-charge services, we establish 
international business relations, implement suc-
cessful cross-border strategies and accompany 
investment projects. Since 1992 LEG has assis-
ted over 1,338 projects to locate in Thuringia. 
These projects produced more than 59,500  jobs.

Come with us and visit us at our booth in Saeed 
Arena SA.M16A and learn more about the medi-
cal industry of Thuringia. LEG can help you find 
the right partners as well as a new production or 
R&D facility in our region.



State Development Corporation of Thuringia

تورينغن – حيثام تأيت اإلبتكارات بصورة طبيعية 
املجال الطبي هو أحد األعمدة الرئيسية التي يقوم عليها إقتصاد والية تورينغن. تتميز بعض الرشكات يف تورينغن مثل 

Bauerfeind و Otto Bock HealthCare و Analytik Jena بأنها لديها باع طويل يف مجاالت التكنولوجيا الطبية. فحوايل  
412 رشكة يعمل بها تقريباً 17400 شخص تعتمد بشكل كبري عىل الصادرات وإفتتاح األسواق الجديدة وجهود البحث 

والتطوير املكثفة. تقدم صفحات الكتالوج التالية لكم نظرة عامة موجزة عن بعض رشكات تورينغن التي تعرض منتجاتها 
  .)Arab Health( وخدماتها يف معرض الصحة العريب

تتميز الرشكات املحلية بنجاحها والسيام إذا متكنت من الفوز برشكاء دوليني، حيث تقوم رشكة LEG - رشكة تطوير والية 
تورينغن – بدعمهم يف أنشطتهم التجارية األجنبية ومساعدة املرشوعات األجنبية التي ترغب يف نقلها إىل تورينغن. 
ومن خالل خدماتنا املجانية نستطيع إقامة عالقات تجارية دولية وتطبيق إسرتاتيجيات ناجحة عرب الحدود ومالزمة 
مرشوعات إستثامرية. ومنذ عام 1992 متكنت رشكة LEG من مساعدة أكرث من 1338 رشكة يف إنشاء مقرات لها يف 

تورينغن. وقد ساعدت هذه املرشوعات عىل خلق أكرث من 59500 فرصة عمل. 
يسعدنا ترشيفكم لنا وزيارتنا يف جناحنا يف قاعة تسا أبيل Saeed Arena SA.M16A لتتعرفوا عىل املزيد عن املجال 

الطبي يف تورينغن. LEG ميكنها مساعدتكم عىل إيجاد الرشيك الصحيح ومعرفة رشكات منتجة جديدة أو 
رشكات بحث وتطوير جديدة يف منطقتنا.



The 135 years existing traditional company
Arno Barthelmes Zella-Mehlis GmbH speciali-
zes not only in CNC production but also in the 
production of medical instruments such as 
diagnostic tuning forks, stethoscopes and reflex 
hammers. 
As a medium-sized family company, we think 
long-term and want to keep developing. So the 
idea of our own hygiene line arose from susta-
inable and continuous customer and business 
contacts. This specializes in the sale of protecti-
ve and hygiene equipment for the domestic and 
commercial sector. With us you get high quality 
products at fair prices to protect your guests 

and patients as well as your staff from infections 
and contamination. For us, hygiene means more 
than protection against infection according to 
legal requirements.

We look for the following partners:
> Importers / wholesalers
> Doctors / nursing staff / hospitals / pharmacy

We are interested in exporting the following
products:
> disinfectant dispenser (stationary and for 
 on the go)
> disinfectants

Arno Barthelmes Zella Mehlis GmbH

Arno Barthelmes Zella Mehlis GmbH
Albrechtsgarten 5  
98544 Zella Mehlis
Germany 

Phone: +49 (0) 3682 4693-40

a.barthelmes@zellaclean.de 
www.cnc-barthelmes.de
     
Contact Person:
Arno Barthelmes 

booth no.
SA.M12



Arno Barthelmes Zella Mehlis GmbH

ً  الرشكة التقليدية القامئة منذ 135 عاما
Arno Barthelmes Zella-Mehlis GmbH متخصصة ليس فقط يف إنتاج CNC ولكن أيضاً يف إنتاج األدوات الطبية مثل الشوكات 

 الضبطية التشخيصية وسامعات الطبيب واملطارق اإلنعكاسية. 
بصفتنا رشكة عائلية متوسطة الحجم، فإننا نفكر عىل املدى الطويل ونريد اإلستمرار يف التطور. لذلك نشأت فكرة خط النظافة الخاص بنا 
من إتصاالت العمالء واألعامل املستدامة واملستمرة. هذا متخصص يف بيع معدات الحامية والنظافة للقطاع املنزيل والتجاري. معنا تحصل 
عىل منتجات عالية الجودة بأسعار عادلة لحامية ضيوفك ومرضاك وكذلك موظفيك من العدوى والتلوث. بالنسبة لنا، تعني النظافة أكرث

 من الحامية ومن العدوى وفقاً للمتطلبات القانونية.

 نبحث عن الرشكاء التاليني:
 < مستوردين / تجار جملة

 < أطباء / طاقم متريض / مستشفيات / صيدلية

 نهتم بتصدير املنتجات التالية:
 < موزع املطهر )ثابت ومتنقل(

< املطهرات



Asclepion Laser Technologies GmbH designs 
and sells laser devices for general surgery and 
microsurgery under the branding “JenaSurgi-
cal”. Based at the heart of the optical industry in 
the German city Jena, we offer the widest range 
of lasers  worldwide, i.e. holmium, thulium, CO2 
and diode laser. Today, more than 70 countries 
trust in the “Made in Germany” technology and 
the industry experience of JenaSurgical.

Our Products

MultiPulse HoPLUS
> Versatile – different configurations from 
 80 up to 150 W and 100 Hz
> Integrated Morcellator (optional)

MultiCut Solo
> Increased safety due to a reduced 
 irrigation volume
> No vacuum container is used 
> Unlimited use of the handpiece, 
 special blade design

MultiPulse PRO DUO
> Pulse Shape Design® Technology
> RF-Powered CO2 laser system
> Ultra-pulsed emission

Asclepion Laser Technologies GmbH

Asclepion Laser Technologies GmbH
- JenaSurgical -
Brüsseler Strasse 10 
07747 Jena
Germany 

Phone: +49 (0) 3641 7700100

marketing@jenasurgical.com 
www.jenasurgical.com
     
Contact Person: 
Luise Zschiedrich

booth no.
SA.M16A



Asclepion Laser Technologies GmbH

تقوم رشكة Asclepion Laser Technologies GmbH بتصميم وبيع أجهزة الليزر للجراحة العامة والجراحة الدقيقة تحت العالمة 
التجارية "JenaSurgical". يقع مقرنا الرئييس يف قلب الصناعة البرصية يف مدينة Jena األملانية، ونحن نقدم أكرب مجموعة من أجهزة 

الليزر يف جميع أنحاء العامل، مثل ليزر الهومليوم والثوليوم وثاين أكسيد الكربون والليزر الثنايئ. اليوم، تثق أكرث من 70 دولة يف تقنية 
.JenaSurgical صنع يف أملانيا" والخربة الصناعية لـ" 

 منتجاتنا:
 MultiPulse HoPLUS  

 < متعدد اإلستخدامات - تكوينات مختلفة من 80 إىل 150 واط و 100 هرتز
< قاطع متكامل )إختياري( 

 MultiCut منفرداً
 < زيادة األمان بسبب إنخفاض حجم الري

 < ال يتم إستخدام حاوية مفرغة 
< إستخدام غري محدود للقبضة، تصميم شفرة مميز

MultiPulse PRO DUO تقنية 
Pulse Shape Design® Technology > 

< نظام ليزر ثاين أكسيد الكربون يعمل 
    بالرتددات الالسلكية

< إنبعاث النبضات الفائقة



BioMed Jena GmbH – the ENTists!

For 25 years, the development and production 
of innovative medical technology for hearing 
and balance diagnostics has been our passion. 
This includes OAE, ABR, audiometry, VNG, vHIT 
and much more. All devices are managed in one 
database and can be easily accessed via the 
eDM – Diagnostic manager. 

We are the ENTists!: our mission ... 
ENT diagnostics from a single source.

Our Products

eOAE
> TEOAE/DPOAE/Newborn screening
> portable and PC controlled
> stand alone with thermal printer

eHIT+ USB
> Combi system of vHIT and VNG
> SVV as add-on
> Posturography as add-on

eDM
> Diagnostic manager for ENT
> integrate all BioMed devices 
> Data overview

BioMed Jena GmbH

BioMed Jena GmbH
Am Egelsee 1
07743 Jena
Germany 

Phone: +49 (0) 3641 356900 

schueler@biomed-jena.de 
www.biomed-jena.com       

Contact Person: 
René Schüler



BioMed Jena GmbH
 BioMed Jena GmbH - متخصصني يف األنف واألذن والحنجرة!

طيلة 25 عاماً، كان تطوير وإنتاج التكنولوجيا الطبية املبتكرة لتشخيص السمع والتوازن هو شغفنا. ويتضمن ذلك تقنيات قياس 
اإلنبعاثات الصوتية )OAE( وقياس إستجابة جذع الدماغ السمعية )ABR( وقياس السمع وإختبار الرأرأة بالفيديو )VNG(وإختبار نبض 

 - eDM وغري ذلك الكثري. تتم إدارة جميع األجهزة يف قاعدة بيانات واحدة وميكن الوصول إليها بسهولة عرب )vHIT( الرأس بالفيديو
 مدير التشخيص. 

 نحن املتخصصون يف األنف واألذن والحنجرة: رسالتنا ... تشخيص أمراض األنف واألذن والحنجرة من مصدر واحد.

 منتجاتنا:
eOAE 

 < فحص TEOAE / DPOAE / فحص حديثي الوالدة
 < محمول ويتم التحكم به عرب الحاسوب

< قائم بذاته مع طابعة حرارية

eDM 
 < مدير تشخيص األنف واألذن والحنجرة

 BioMed دمج جميع أجهزة > 
< نظرة عامة عىل البيانات

eHIT + USB 
VNG و vHIT نظام كومبي مكوَّن من > 

 < SVV كإضافة
 < إختبار البوستوروغرايف كإضافة



Biovision is a company that has specialised 
in the development and manufacture of 
biomaterials. The core business extends over 
three areas: Processing of resorbable polymer 
products using injection moulding technology, 
the manufacture of resorbable (and long-term 
stable) ceramics, as well as composites  
as a combination of both material groups.

These technologies are used inter alia in our 
products for dental surgery/implantology and 
for orthopedics. The concentration on purely 

business to business commercial transactions 
makes it possible to manufacture products for 
very different markets, as there is a different 
marketing partner for each market, respectively 
contracting party that takes over the marketing. 

Biovision is a company that operates with a 
high level of flexibility and which has success-
fully become established in a growth market. 
Special know-how that has already led to the 
conferral of several awards guarantees a susta-
inably successful future.

Biovision GmbH

Biovision GmbH 
Am Vogelherd 52
98693 Ilmenau                    
Germany  

Phone: +49 (0) 3677 6407-10 
    
info@biovision.de
www.biovision.de

Contact Person:
Daniel Hug       



Biovision GmbH

 إن Biovision هي رشكة متخصصة يف تطوير املواد الحيوية وتصنيعها. وتغطي األعامل الرئيسية للرشكة ثالثة مجاالت: معالجة 
منتجات البوليمر القابلة لإلمتصاص بإستخدام تقنية حقن اللدائن، وتصنيع الخزفيات الحيوية القابلة لإلمتصاص )والثابتة عىل املدى 

الطويل(، باإلضافة إىل تصنيع مركبات تجمع بني كل من مجموعتي املواد املشار إليهام.

إن الرتكيز املنصب عىل املعامالت التجارية بني الرشكات مُيكننا من تصنيع منتجات تخدم أسواق غاية يف اإلختالف؛ حيث أن هناك 
رشيك مختلف للتسويق مخصص لكل سوق وبالتايل يتوىل الطرف املتعاقد التسويق. 

تعمل رشكة Biovision مبستوى عايل من املرونة، ولقد نجحت يف إثبات جدارتها يف هذا السوق املتنامي. إن املعرفة الفنية املتميزة 
التي أدت إىل الفوز بجوائز عديدة بالفعل تضمن مستقبالً ناجحاً مستداماً.



With more than 20 years’ experience in produ-
cing inserts for upholstery, ESO-Textil GmbH 
founded ERGOMED GmbH in 2002 specializing 
in mattresses for private users, hotels and 
hospitals as well as healthcare pillows.

100 highly skilled and trained employees are 
engaged in producing ERGOVITAL mattresses in 
the center of Germany. From first hand cutting 
to the manufacturing of covers supported with 
latest generation of machineries is all done 
under highest standards in house. The quality 

label “MADE IN GERMANY” is truly reflected 
in the production. All mattresses, especially 
for hotels and hospitals was developed in 
cooperation with several institutes, universi-
ties and scientists, with a new system to check 
the pressure distribution called ERGO CHECK 
certified by TUV Germany with 100 from 100 
possible points. Quit natural all our materials 
are Oekotex certified, allergy friendly and 
produced with materials out of renewable raw 
materials (NaWaRo).

ergomed GmbH

ergomed GmbH
Eisenacher Landstrasse 2
99986 Oberdorla                    
Germany  

Phone: +49 (0) 3601 8866-90
 
verkauf@ergovital-germany.de
www.ergovital-germany.de       

Contact Person: 
Olaf Hohlbein



ergomed GmbH

 ESO-Textil بفضل خربتها عىل مدار أكرث من عرشين عاماً يف مجال إنتاج الحشوات املستخدمة يف أعامل التنجيد، قامت رشكة
GmbH بتأسيس رشكة ERGOMED GmbH يف عام 2002 لتكون رشكة متخصصة يف إنتاج املراتب للمستخدمني األفراد والفنادق 

واملستشفيات وكذلك إنتاج الوسائد املستخدمة يف الرعاية الصحية. 

يعمل 100 موظف حاصلني عىل أعىل التدريبات وذوي مهارة عالية يف إنتاج مراتب ERGOVITAL يف قلب أملانيا. وتتم كافة األعامل 
- بدءاً من أعامل القطع اليدوية األوىل وحتى تصنيع األغطية بإستخدام أحدث جيل من املاكينات - بإستخدام أعىل معايري الجودة 

لدينا. وينعكس ملصق الجودة "صنع يف أملانيا" بالفعل يف عملية اإلنتاج، فجميع املراتب - وخاصًة تلك املصنعة خصيصاً للفنادق 
واملستشفيات – تم تصميمها بالتعاون مع العديد من املعاهد والجامعات والعلامء بإستخدام نظام جديد لفحص توزيع الضغط 

يسمى ERGO CHECK وهو معتمد من ِقبَل TUV Germany وحاصل عىل 100 من 100 درجة. كام أن جميع املواد الطبيعية 
متاماً التي نستخدمها تتميز بأنها معتمدة من ِقبل Oekotex وال تسبب الحساسية وتم إنتاجها مبواد مصنعة من املواد الخام املتجددة 

 .)NaWaRo(



Innovative & forward-looking - this is how 
our family business GRAMME-REVIT GmbH 
International presents itself. Our focus is on the 
development and production of high-quality 
nutritional supplements based on natural 
substances. 

For over 20 years we have been developing 
high-dose & evidence-based formulations to 
holistically support the vitality and health of 
our patients worldwide.

Our Products

VIREXEROL®

> high-dose premium nutritional supplement  
 for immune system support 
> unique extract from 24 medicinal plants
> immunomodulating and anti-inflammatory

MED ARTHRO®

> nutritional supplement for the dietary 
 treatment of arthritic joint changes
> with high dose complex of hyaluronic acid  
 and chondroitin

GRAMME-REVIT GmbH

GRAMME-REVIT GmbH
Im Oberdorf 10 
OT Niederzimmern 
99428 Grammetal
Germany

Phone: +49 (0) 36203 72694

info@gramme-revit.de
www.gramme-revit.de

Contact Person:
Dr. Niels Dusek 

booth no.
SA.M15



GRAMME-REVIT GmbH

مبتكرة وتطلعية - هكذا تقدم رشكتنا العائلية GRAMME-REVIT GmbH International نفسها. ينصب تركيزنا عىل تطوير 
 وإنتاج مكمالت غذائية عالية الجودة تعتمد عىل املواد الطبيعية. 

ألكرث من 20 عاماً، ونحن نقوم بتطوير تركيبات عالية الجرعات وقامئة عىل األدلة لدعم حيوية وصحة مرضانا يف جميع أنحاء العامل 
 بشكل شامل.

 منتجاتنا:
®)VIREXEROL(فرييكسريول 

 < مكمل غذايئ ممتاز بجرعات عالية لدعم جهاز املناعة 
 < مستخلص فريد من 24 نبتة طبية

< مناعة ومضاد لإللتهابات



We are a modern, medium-sized company 
that focuses on the production of orthopaedic 
insoles as well as the distribution of orthopa-
edic systems. We have been producing at our 
current location since 1995 on a production 
area of approx. 3000 m². We fulfil almost every 
technically feasible wish and always with the 
highest degree of precision and quality. 

Our Products

Hepuflex product range
> made of Polyurethane
> about 90% of the restoring force of the 
 polyurethane foam

ECO Star product range
> from Low Budget to Premium
> comfortable and soft

Profi-flex product range
> for diabetics, heel spur, children
> a wide variety of products

HEMA Orthopädische Systeme GmbH

HEMA Orthopädische Systeme GmbH
An der Brückwiese 2
99610  Sömmerda / OT Tunzenhausen 
Germany

Phone: +49 (0) 3634 6836-0

sales@hema-online.de
www.hema-online.de

Contact Person:
Matthias Wolf

booth no.
SA.M19



HEMA Orthopädische Systeme GmbH

نحن رشكة حديثة متوسطة الحجم تركز عىل إنتاج نعال لتقويم العظام باإلضافة إىل توزيع أنظمة تقويم العظام. نحن ننتج يف موقعنا 
الحايل منذ عام 1995 عىل مساحة إنتاج تساوي تقريباً 3000 مرت مربع. ونحن نلبي تقريباً كل الرغبات املمكنة من الناحية الفنية ونقدم 

 دامئاً أعىل درجات الدقة والجودة. 

 منتجاتنا:
Hepuflex مجموعة منتجات 

 < مصنوع من مادة البويل يوريثني
 < حوايل ٪90 من قوة اإلستعادة 

  رغوة البويل يوريثان

ECO Star مجموعة منتجات 
 < بدءاً من املنتجات منخفضة امليزانية إىل املنتجات املمتازة 

< مريحة وناعمة

Profi-flex مجموعة منتجات 
 < ملرىض السكر، مرىض الشوكة العظمية، واألطفال

< مجموعة متنوعة من املنتجات



Königsee Implantate develops and manufactu-
res implants and instruments for Traumatology 
and Orthopaedics. The core product group 
comprises patented plate systems with angle-
stable and variable angle-stable screwing for 
upper and lower extremities. All of our products 
are produced with high quality standards in the 
middle of Germany. 

Our Products

LC titanium strip
> Universal use for femur and humerus
> Low osseointegration

Patella plate
> Offers a higher level of stability and rigidity  
 compared to conventional treatment with  
 tension band wiring or cannulated screws

Radius plate 2.4 Watershed
> For placing under the Watershed series and  
 protecting the bending and extendor tendons  
 of the distal radius

Königsee Implantate GmbH

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau, Am Sand 4
07426 Allendorf
Germany

Phone: +49 (0) 36738 498-0
 
info@koenigsee-implantate.de
www.koenigsee-implantate.de

Contact Person: 
Frank Orschler 

booth no.
SA.M10



Königsee Implantate GmbH

تقوم رشكة Königsee Implantate بتطوير وتصنيع الغرسات واألدوات الخاصة بأمراض الرضوح وجراحة العظام. تتألف مجموعة 
املنتجات األساسية من أنظمة األلواح الحاصلة عىل براءة إخرتاع مع مسامري ملولبة ثابتة الزاوية ومتغرية الزاوية لألطراف العلوية 

 والسفلية. يتم إنتاج جميع منتجاتنا مبعايري جودة عالية يف وسط أملانيا. 

 منتجاتنا:
LC رشيط التيتانيوم 

 < اإلستخدام الشامل لعظم الفخذ والعضد
< خفض إلتحام العظم يف صفيحة الرضفة

صفيحة الرضفة
< يوفر مستوى أعىل من الثبات والصالبة مقارنة باملعالجة

   التقليدية بإستخدام أسالك رشيط التوتر أو الرباغي املقنية

 صفيحة كعربة 2.4 ملستجمع السوائل
< توضع تحت سلسلة مستجمعات السوائل ولحامية
   األوتار املنحنية واملمتدة للجزء القايص من الكعربة



neurocare’s mission is to alleviate mental 
and neurological illness and improve mental 
performance. Based on the principles of neu-
roplasticity, we design and deliver integrated, 
personalised therapy solutions that set new 
benchmarks in efficacy and sustainability. Our 
approach integrates leading research, devices, 
clinics and education.

Clinics: Benefit from the knowledge and expe-
rience within our clinic network. Make a positive 
impact to patients and therapists alike.

Technology: Integrate best practice augmented 
therapies in your clinic with innovative devices 
and software for neurofeedback, QEEG and 
non-invasive transcranial brain stimulation 
(tDCS/TMS).

Education & Science: Our academy offers 
training across all aspects of augmented 
therapies, so you can continue to deliver best 
outcomes through best practices.

neurocare group 

neurocare group AG
Albert-Einstein-Strasse 3
98693 Ilmenau
Germany

Phone: +49 (0) 3677 68979-0
  
sales@neurocaregroup.com
www.neurocaregroup.com 

Contact Person: 
Klaus Schellhorn

booth no.
SA.M16



neurocare group

تتمثل مهمة neurocare group يف التخفيف من األمراض العقلية والعصبية وتحسني األداء العقيل. إستناداً إىل مبادئ املرونة العصبية، 
نقوم بتصميم وتقديم حلول عالجية متكاملة وشخصية تضع معايري جديدة يف الفعالية واإلستدامة. يدمج نهجنا األبحاث الرائدة واألجهزة 

 والعيادات والتعليم.

العيادات: إستفد من املعرفة والخربة داخل شبكة عياداتنا. إحداث تأثري إيجايب عىل املرىض واملعالجني عىل حٍد سواء.

تكنولوجيا: إدمج أفضل املامرسات العالجية املعززة يف عيادتك مع األجهزة والربامج املبتكرة للتلقيم الراجع العصبي، وتخطي الدماغ 
.)tDCS / TMS( وتحفيز الدماغ غري الجراحي عرب الجمجمة ،)QEEG( الكمي

التعليم والعلوم: تقدم أكادمييتنا التدريب يف جميع جوانب العالجات املعززة، بحيث ميكنك اإلستمرار يف تقديم أفضل النتائج من خالل 
أفضل املامرسات.



Wagner Polymertechnik GmbH

Wagner Polymertechnik GmbH
Neuer Weg 4
37345 Sonnenstein / Silkerode                    
Germany  

Phone: +49 (0) 36072 880-0
     
wagner@wpt-gmbh.de
www.wpt-gmbh.de       

Contact Person: 
Dr. Oliver Wagner

Wagner Polymertechnik GmbH is manufacturer 
and international supplier for prosthetic equip-
ment like modular components, joints, liners 
and materials for artifi cial limbs. In 2001, 
Wagner Polymertechnik GmbH was established 
by Dr. Oliver Wagner.

Product range:
> Silicone & TPE-Gel Liners
> Modular Parts & Locking systems
> Knee joints & Prosthetic feet
> Stump socks & Textiles
> Materials

Wagner Polymertechnik GmbH is certified by:
> DIN EN ISO 13485:2016
> Products comply to Regulation 
 (EU) 2017/745 (MDR)

booth no.
SA.M11



Wagner Polymertechnik GmbH

Wagner Polymertechnik GmbH هي الرشكة املصنعة واملوردة الدولية للمعدات التعويضية مثل املكونات املعيارية واملفاصل 
.Wagner Polymertechnik GmbH والبطانات واملواد لألطراف الصناعية. يف عام 2001 ، قام الدكتور أوليفر واجرن بتأسيس 

 نطاق املنتجات:
TPE-Gel بطانات سيليكون و > 

 < أجزاء معيارية وأنظمة قفل
 < مفاصل الركبة وأقدام صناعية

 < الجوارب الجذعية واملنسوجات
< املواد

 رشكة Wagner Polymertechnik GmbH حاصلة عىل إعتامد من ِقبَل:
DIN EN ISO 13485: 2016 > 

)MDR( 2017/745 )متتثل املنتجات لالئحة )االتحاد األورويب >



Waldkliniken Eisenberg GmbH
Klosterlausnitzer Strasse 81
07607 Eisenberg                    
Germany  

Phone: +49 (0) 36691 8-1813
    
A.Mayrhofer@waldkliniken-eisenberg.de
www.waldkliniken-eisenberg.de
       
Contact Person: 
Alexander Mayrhofer
Key Account Manager

Top medicine and hotel standard with 5-star 
quality for patients: Welcome to the beautiful 
nature of Thuringia, to the outstanding architec-
ture by Matteo Thun and to one of “Germany's 
best hospitals”. As orthopedic experts with an 
international reputation in endoprosthetics, 
we help and heal patients from all around the 
world. With our new building, we are setting the 
gold standard for hospitality.

GERMAN CENTER FOR ORTHOPEDICS
> International specialists with departments for  
 knees, hips, backbone, hand, feet
> Department of Univ. Jena

TOP RANKINGS AT “GERMANY’S TOP 
HOSPITALS”
> No.1 in 2020 & 2021
> Best ratings from patients
> Best references from doctors

FIRST HOSPITAL DESIGNED BY MATTEO THUN
> 5-star private station
> VIP- and Valet Service 
> Cuisine kitchen meets Halal

Waldkliniken Eisenberg GmbH

booth no.
SA.M17



Waldkliniken Eisenberg GmbH

أعىل معايري الطب والفنادق بجودة 5 نجوم للمرىض: مرحباً بكم يف طبيعة تورينغن الجميلة، وهندستها املعامرية الرائعة التي 
صممها ماتيو ثون، ومرحباً بكم يف أحد "أفضل املستشفيات يف أملانيا". بصفتنا خرباء يف جراحة العظام ننعم بسمعة دولية يف 

مجال األطراف اإلصطناعية، فإننا نساعد ونعالج املرىض من جميع أنحاء العامل. ومن خالل مبنانا الجديد، فإننا نضع املعيار الذهبي 
 للضيافة.

 املركز األملاين لجراحة العظام
 < متخصصون دوليون ولدينا أقسام للركب والوركني والعمود الفقري واليدين والقدمني

 < قسم جامعة اليبزيغ

 أعىل التصنيفات يف قامئة "أفضل املستشفيات يف أملانيا"
 < رقم 1 يف عام 2020 وعام 2021

 < أفضل التقييامت من املرىض
< أفضل املراجع من األطباء

 أول مستشفى من تصميم ماتيو ثون
 < أجنحة خاصة 5 نجوم

 < VIP- وخدمة صف السيارات 
< املطبخ يستويف رشوط األكل الحالل



Werkzeugbau Ruhla is a traditional German 
manufacturer of multi-cavities high precision 
injection molds (tools) for the production of 
plastics parts which are used in the medical, 
diagnostics, laboratory, and packaging sector. 

The focus is on the molds for Auto Disable (AD) 
syringes in various sizes and designs. 

Our molds are successfully delivered to India, 
Russia, South Asia, Europe, Africa. 

Our Products

Injection fully hot runner moulds, mostly 32-, 
48-, 64- up to 128 cavities, for plastic parts, 
like:

> Syringes, blood lancets, infusion systems 
> Safety needle, caps, closures 
> other plastic parts for biochemical, 
 pharmaceutical, laboratory, cosmetic 
 and packaging

Werkzeugbau Ruhla GmbH

booth no.
SA.M13

Werkzeugbau Ruhla GmbH
Industriestrasse 14
99846 Seebach                    
Germany  

Phone: +49 (0) 36929 778-0
    
l.lueneburger@werkzeugbau-ruhla.de
www.ruhla-gmbh.de
      
Contact Person: 
Lena Lüneburger



Werkzeugbau Ruhla GmbH

Werkzeugbau Ruhla هي رشكة أملانية تقليدية لتصنيع قوالب الحقن عالية الدقة ومتعددة التجاويف إلنتاج األجزاء البالستيكية 
 التي تستخدم يف قطاع الطب والتشخيص واملختربات والتعبئة والتغليف. 

 ينصب الرتكيز عىل قوالب محاقن التعطيل التلقايئ )AD( بأحجام وتصميامت مختلفة. 
 يتم توصيل قوالبنا بنجاح إىل الهند وروسيا وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا. 

 منتجاتنا:
 قوالب الركض الساخنة بالكامل للحقن، يف الغالب -32 ، -48 ، -64 حتى 128 تجويفاً، لألجزاء البالستيكية، مثل:

 < املحاقن، وخز الدم، وأنظمة الترسيب 
 < إبرة األمان، واألغطية، واإلغالق 

< األجزاء البالستيكية األخرى للكيامويات الحيوية واألدوية واملختربات ومستحرضات التجميل والتعبئة والتغليف
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