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Detta är en avskrift av 
originalcertifikatet  
utförd av SP./ This is 
a duplicate of the 
original certificate 
issued by SP. 

Lennart Månsson 

CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet 

SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems 1002
ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE 
nr/no. 5186 

Härmed intygas att:/This is to certify that: 

WING PLAST AB 
har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller: 

has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:

Tillverkning av formsprutade produkter i termoplast 
Manufacturing of injection moulded thermo plastic products  

Certifikatet är giltigt till och med 16 september 2015 och utfärdades ursprungligen 12 september 2006.  
Ytterligare information finns på www.sp.se.

This certificate is valid until and including 16 September, 2015 and was originally issued 12 September, 2006.
Further information can be seen at www.sp.se. 

Borås den 10 september 2012/10 September, 2012

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 

Certifiering - Certification

ISO  9001

Detta är en avskrift av 
originalcertifikatet  
utförd av SP./ This is 
a duplicate of the 
original certificate 
issued by SP. 

Lennart Månsson 

 SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem 
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of management systems 1002

ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE 
nr/no. 5186 MD 

Härmed intygas att:/This is to certify that: 

WING PLAST AB 
Adress: /Postal and visiting address: Nitgatan 11, SE-333 33 Smålandsstenar, Sweden 

har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 13485:2003 vad gäller: 
has a management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 13485:2003 with respect to:

Formsprutning av engångsinstrument för sjukvården 
Injection moulding of disposable medical instruments 

Certifikatet är giltigt till och med 11 november 2015 och utfärdades ursprungligen 11 november 2009.  
Ytterligare information finns på www.sp.se. 

This certificate is valid until and including 11 November, 2015 and was originally issued 11 November, 2009.  
Further information can be seen at www.sp.se 

Borås den 10 september 2012/10 September, 2012

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 

Certifiering - Certification

ISO 13485

CERTIFIKAT

Detta är en avskrift av 
originalcertifikatet  
utförd av SP./ This is 
a duplicate of the 
original certificate 
issued by SP. 

Lennart Månsson 

CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem 

SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of environmental management systems 1002
ISO/IEC 17 021

CERTIFICATE 
nr/no. 5186 M

Härmed intygas att:/This is to certify that: 

WING PLAST AB 
har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: 

has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to:  

Tillverkning av formsprutade produkter i termoplast 
Manufacturing of injection moulded thermo plastic products   

Certifikatet är giltigt till och med 16 september 2015 och utfärdades ursprungligen 12 september 2006.  
Ytterligare information finns på www.sp.se. 

This certificate is valid until and including 16 September, 2015 and was originally issued 12 September, 2006. 
 Further information can be seen at www.sp.se. 

Borås den 10 september 2012/10 September, 2012

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
SP Technical Research Institute of Sweden 

Certifiering - Certification

ISO 14001

Miljö

Vi på Wing Plast värdesätter natur och omgivning mycket högt och arbetar ständigt med att bli 
bättre på energieffektivisering, utsläppsreducering och se till att vi har minsta möjliga miljöpåverkan 
i alla hänseenden.

En aspekt är att vi endast använder återvinningsbara plaster i vår tillverkning av sjukvårdsinstrument. 

Vi värmer upp våra lokaler med bergvärme vilket är en del av Wing Plasts energibesparingsplan som 
togs fram för att minska vårt elberoende. Våra hydrauliska formsprutningsmaskiner byts successivt 
ut mot helelektriska för att ytterligare minska vårt elbehov. De helelektriska maskinerna förbrukar 
endast 40 % el jämfört med en hydraulisk maskin av samma storlek.

Kvalitet 

Sedan 50 år, genom 3 generationer, har vi på Wing Plast formsprutat plastdetaljer av bästa kvalitet.
I snart 30 år har vi specialiserat oss på sjukvårdsinstrument till främst Gynekologi och Kirurgi. Vår 
moderna maskinpark med hög precision och kompetent personal säkerställer att vi upprätthåller 
kvalitén på våra produkter.  

Vår marknad sträcker sig idag över Europa, Oceanien, Afrika samt Mellanöstern. Att Wing Plast finns 
representerat i en sådan stor global utsträckning är ett bevis på att våra kvalitetsprodukter uppfyller 
våra kunders krav samt är mycket uppskattade. 

Wing Plast är certifierade mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485. Detta ger dig som kund en trygg-
het att vi lever upp till marknadens högt ställda normer och krav. Vi ställs årligen inför flertalet 
revisioner av både vårt Certifieringsorgan och våra kunder. Då vi lever i en värld där kraven ständigt 
höjs, är det viktigt för oss att göra likadant. Interna revisioner och processflödesanalyser görs regel-
bundet för att minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi bibehåller kvalitén på produkterna. 

På Wing Plast tillhandahåller vi hela kedjan inom produktutveckling. Vi kallar det ”från Idé till Distribu-
tion”. Kunder eller uppfinnare som kommer med idéer kan lita på att vi har kompetensen för hela 
framtagningsprocessen och tillhörande dokumentation. Vi utvecklar ständigt nya produkter genom 
ett samarbete med Gynekologer, Obstetriker, Kirurger och andra uppfinnare. Detta för att bidra till 
en bättre hälsovård till människor världen över. Arbetar du inom Gynekologi eller Kirurgi och har 
en uppfinning eller ett förbättringsförslag som kan hjälpa människor till en bättre vardag? 
Tveka inte att kontakta oss!

Vårt motto är; Repeterbarhet. Det betyder att alla produkter vi tillverkar ska uppfylla de många 
kraven som ställs, i alla hänseenden. Är du ändå inte nöjd? Vi finns här och är redo att lyssna! Det 
är Wing Plasts ledstjärna; Att vara lyhörd till kunder och andra intressenters krav och önskemål.
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Vår produktion

Hos oss på Wing Plast finner du en modern och automatiserad tillverkningsprocess med både hel-
hydrauliska och helelektriska maskiner med robot vid varje maskin. Våra helelektriska maskiner 
producerar med superb precision och enastående repeternoggrannhet. Detta är ett måste för 
tillverkning av medicintekniska instrument.

Produktionslokalen har högt till tak vilket bidrar till en ljus och behaglig miljö att arbeta och vistas i. 
Systematiskt arbetsmiljöarbete är ständigt under revision och vi gör allt för att bidra till en bättre 
arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vi har kontrollerade miljöer, så som Renrum, där vi packar produkter inför sterilisering. Vårt renrum 
är klassat enligt ISO klass 8. All produktion har HEPA-ventilerad luft och Renrummet har slussar för 
in och utforsling av gods samt personalslussar.

Alla sterila produkter som Wing Plast tillverkar steriliseras externt med Etylenoxid.

För närvarande är Wing Plast så gott som ensamma på den svenska marknaden med tillverkning 
av spekulum och proktoskop/rektoskop. Vi, precis som våra kunder, värdesätter kompetens där 
tillverkning sker i kontrollerade former, på svensk mark, med miljön i fokus och där endast 
kvalitetsprodukter får lämna fabriken.

Vår produktion består till största delen av egna produkter, men vi står också till förfogande för 
legotillverkning av andra sjukvårdsinstrument.

Vår expertis

Sedan 1965 har vår passion varit att formspruta detaljer i plast. Tack vare lång och innehållsrik erfaren-
het inom plastens värld är vi på Wing Plast proffs på formsprutning. Sedan snart 40 år tillbaka har 
vårt fokus legat på att tillverka medicintekniska produkter för Proktologi och Gynekologi.

Vår expertis har sin grund i ett stort kontaktnät och mångårigt samarbete med Gynekologer, 
Obstetriker, Kirurger och andra uppfinnare i Sverige och Europa. Tillsammans med dessa tar vårt 
utvecklingsteam fram nya instrument och vidareutvecklar redan befintliga. 

Några av våra samarbetsparter har varit Linköpings Universitetssjukhus och Danderyds Innovations-
centrum. Vi samarbetar även med privatläkare för idéutveckling.

Att vi har anpassade produktions- och packningslokaler för just sjukvårdsinstrument, stora och 
rymliga lager för lagerhållning åt kunder och återförsäljare världen över samt att vi står upp för 
personlig service och support, är ett bevis på att Wing Plast går att lita på!
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120 mm

45 mm

20 mm24 mm

100 mm

75 mm

17 mm

STERILE EO

Diamond-Gerjy Proktoskop A1511
Det har aldrig varit enklare – Wing Plasts sterila Diamond-Gerjy 
Proktoskop med universell lamphållare är ett engångsinstrument i 
miljövänlig plast för proktologisk undersökning och behandling.

Diamond-Gerjy Proktoskop har en utdragbar skida på ena sidan för 
att ge bättre tillgång till analkanalen för riktad terapi med full insyn. 
På motsatt sida finns ett uppslitsat fönster för större rörelsefrihet vid 
olika former av behandlingar. Instrumentet kan föras in diagonalt 
utan att försämra sikten för användaren. Luckan kan öppnas till 
önskad längd för vald behandling eller dras ut helt, den kan även 
föras tillbaks för att rotera Proktoskopet utan att underliggande 
slemhinna följer med i rotationen. Instrumentet är några centimeter 
längre än andra proktoskop för bättre exponering av analkanalen 
och nedre rektum. Lokalanestetika kan injiceras för kirurgi.

Diamond-Gerjy Proktoskopet skyddar känsliga områden i analkanalen
och exponerar önskade områden tydligt för att underlätta kirurgiska 
ingrepp, behandlingar med gummiband, injektion, sutur, pexi och 
vävnadsprov mm.

 Utdragbar lucka
 Välj behandlingsområde
 Bättre sikt i hela analkanalen
 Skydda känslig hud & slemhinna med hjälp av luckan
 Stor flexibilitet med många instrument vid behandlingar
 Greppvänlig för ergonomiskt arbete

Material

lig

Förpackning

Vikt
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HaemobandHaemoband

ø 6–9 mm

ø 15 mm (ytterdiameter) 

ø 10 mm (innerdiameter)

120 mm

Multi-Ligator 1001
Med denna Multi-Ligator för engångsbruk från Wing Plast blir det enklare att 
utföra gummiligeringar av hemorrojder. Multi-Ligatorn är laddad med fyra 
latexfria gummiband vilket underlättar mycket då inga nya band behöver 
monteras. Håll in avtryckaren halvvägs för att aktivera suget och tryck sedan 
hela vägen in för att applicera bandet, släpp avtryckaren för att frigöra suget 
och hemorrojden.

 Engångs
 Enkel användning, kan manövreras av en person
 Snabb, en behandling kan ta mindre än 5 minuter
 Klar att användas, behöver inte laddas om med nya gummiband
 Minskad smärta för patienten
 Bättre precision, utformningen underlättar en korrekt applicering 
 Kostnadseffektiv  

Vikt

20 g

Material

ig

Förpackning
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80 mm

45 mm18 mm

40 mm

22 mm

80 mm

45 mm18 mm

40 mm

22 mm

Proktoskop 1521
Wing Plasts Proktoskop 1521 utan belysning är ett engångsinstru-
ment i glasklar, miljövänlig plast. Proktoskopet är ergonomiskt och 
funktionellt utformat för undersökarens och patientens bästa.

 Stabil konstruktion
 Greppvänlig
 Släta ytor och en nära nog omärklig övergång mellan skaft och kolv vilket ger 

 minimalt obehag för patienten. 

Material

r

Förpackning

Vikt

Proktoskop 1522
Wing Plasts Proktoskop 1522 med lamphållare är ett engångsinstru-
ment i glasklar, miljövänlig plast. Proktoskopet är ergonomiskt och 
funktionellt utformat för undersökarens och patientens bästa. 
Lamphållaren passar de vanligaste adaptrarna på marknaden.

 Stabil konstruktion
 Greppvänlig 
 Optimal ljusbild i Proktoskopets distala ände
 Släta ytor och en nära nog omärklig övergång mellan skaft 

 och kolv vilket ger minimalt obehag för patienten.

Material

Förpackning

 st

Vikt
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80 mm

45 mm23 mm

40 mm

25 mm

 63 mm

 35 mm

Ø 15 mm

Ø 15 mm

Proktoskop Large 1524
Wing Plasts Proktoskop Large 1524 med lamphållare är ett engångs-
instrument i glasklar, miljövänlig plast. Proktoskopet är ergonomiskt 
och funktionellt utformat för undersökarens och patientens
bästa. Lamphållaren passar de vanligaste adaptrarna på marknaden.

 Stabil konstruktion
 Greppvänlig
 Optimal ljusbild i Proktoskopets distala ände
 Släta ytor och en nära nog omärklig övergång mellan skaft 

 och kolv vilket ger minimalt obehag för patienten.

Material

Förpackning

Vikt

Proktoskop Small 1531
Wing Plasts Proktoskop small 1531 med belysning är ett engångs-
instrument i glasklar, miljövänlig plast. Detta proktoskop är utformat 
för pediatriska undersökningar men lämpar sig även till andra 
undersökningar där mindre dimensioner är att föredra.

 Stabil konstruktion
 Greppvänlig
 Lamphållare för fiberljusadapter
 Optimal ljusbild i Proktoskopets distala ände 
 Följsamt rundade kanter
 En nära nog omärklig övergång mellan skaft och kolv, 

 vilket ger minimalt med obehag för patienten.

Material

Förpackning

 st

Vikt
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19m m

23 mm

40 mm

80 mm

40mm

29mm
107 mm

40 mm

115 mm 22 mm

Proktoskop 1541
Wing Plasts Proktoskop 1541 modell Stille är ett engångsinstrument 
i glasklar, miljövänlig plast. Proktoskopet är ergonomiskt och 
funktionellt utformat för undersökarens och patientens bästa. 
Lamphållaren passar till Wing Plasts fiberljusadapter 1527.

 Stabil konstruktion
 Greppvänlig
 Bra ljusbild i proktoskopets distala ände
 Liten övergång mellan skaft och kolv

Material

Förpackning

Vikt

Analutvidgare 1550
Wing Plasts Analutvidgare 1550 för egenbehandling är en patient-
vänlig dilator för förhindrande av strikturering efter proktologiska 
ingrepp och andra anala smärttillstånd. Användningen av 
analvidgaren gör att slutmuskeln slappnar av vilket minskar 
smärta och kramper i analområdet. 

 Tillverkad i allergifri, miljövänlig polyetenplast
 Hindrar ytliga sprickor – fissurer – i analhuden
 Behandlar ytliga hemorrojder
 Ger ingen onormal uttänjning av slutmuskeln
 Flergångs för en person

Material

Förpackning

 st

Vikt
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130 mm

17 mm15 mm

35 mm

63 mm

Tubproktoskop 1551
Wing Plasts Tubproktoskop 1551 för engångsbruk tillverkas i miljö-
vänlig plast, tuben är konstruerad i ett material som leder ljus mycket
bra och ger en optimal sikt för undersökaren. Tubproktoskopets 
följsamt rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersök- 
ning för patienten.

 Stabil och greppvänlig konstruktion
  Tydlig skala
  Passar till olika ljushuvuden
  Mycket liten övergång mellan obturator och tub
  Ljusöverföringen ger korrekt vävnadsfärg och fri sikt

Material

Förpackning

Vikt



Proktologi

12

18-23 mm

62 mm

35 mm

250 mm

15 mm

18-23 mm

62 mm

35 mm

250 mm

15 mm

Rektoskop 1561
Wing Plasts Rektoskop 1561 för engångsbruk tillverkas i miljövänlig 
plast, tuben är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra 
och ger en optimal sikt för undersökaren. Rektoskopets följsamt 
rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersökning för 
patienten.

 Stabil och greppvänlig konstruktion
 Tydlig skala
 Passar till olika ljushuvuden
 Mycket liten övergång mellan obturator och tub
 Ljusöverföringen ger korrekt vävnadsfärg och fri sikt

Material

Förpackning

 st

Vikt

Rektoskop utökad skala 1561-1
Wing Plasts Rektoskop 1561-1 för engångsbruk tillverkas i miljövänlig 
plast, tuben är konstruerad i ett material som leder ljus mycket bra 
och ger en optimal sikt för undersökaren. Rektoskopets följsamt 
rundade kanter och ytor bidrar till en skonsam undersökning för 
patienten.

 Stabil och greppvänlig konstruktion
 Tydlig skala
 Passar till olika ljushuvuden
 Mycket liten övergång mellan obturator och tub
 Ljusöverföringen ger korrekt vävnadsfärg och fri sikt

Material

Förpackning

Vikt
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1562

1566

Dubbel- Enkelballong 
Wing Plasts Dubbelballong Rekto Flergångs 1562 med säkerhetsnät 

och Enkelballong Rekto Flergångs 1566 för Rektoskopi undersök-
ningar har följande fördelar:

 Lång livslängd
 Passar till olika ljushuvuden
 Greppvänlig yta 

Material

Förpackning

Vikt

Dubbelballong 
Wing Plasts Dubbelballong Rekto Engångs 1563 med säkerhetsnät 

för Rektoskopiundersökningar har följande fördelar:

 Spar tid
 Slipper all rengöring
 Bättre hygien, ingen risk för bakterie och smittspridning
 Latexfri
 Passar till olika ljushuvuden

Material

kon

Förpackning

Vikt
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PTFE SI

28 mm

6 mm 4 mm

500 mm

4 mm 11 mm

23 mm

Rektoskopfilter  1565
Wing Plasts Filter 1565 engångs, till Rektoskop används mellan 
rektoskopljushuvudet och dubbelballongen för att förhindra att 
vätska och andra partiklar förs in i dubbelballongen.

 Hindrar bakterie och smittspridning till 99,999%
 Renare hygien för både undersökare och patient
 Luerlock fäste för smidig fastsättning

Material

Förpackning

 st

Vikt

Luerkoppling 1569
Wing Plasts Luerkoppling 1569 används som en länk mellan ett 
rektoskop filter och en dubbelballong för att underlätta av och 
påsättning av filtret.

 Luerlock fäste för smidig fastsättning av filter 1565
 Flergångs
 Greppvänlig 

Material

Förpackning

Vikt
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13 mm

120 mm

Fiberljusadapter® med klämma 1526
Wing Plasts Fiberljusadapter med klämma 1526 kan med enkelhet 
appliceras på många olika instrument för att få ett bättre ljusflöde,
vilket underlättar undersökningen. Adaptern har tre olika fattningar
för att passa de vanligaste ljuskällorna.

 Greppvänlig
 Enkel att applicera / flyttbar
 Tre fattningar för olika ljuskällor 
 Bra ljusledningsförmåga
 Rostfri
 Autoklaverbar

Material

ri

Förpackning

Vikt

Material

ri

Förpackning

Vikt

Fiberljusadapter  1527
Wing Plasts Fiberljusadapter 1527 passar till Proktoskop 1541. 
Adaptern passar till Storz ljussystem.

 Bra ljusledningsförmåga
 God passform
 Greppvänlig
 Rostfri
 Autoklaverbar 
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Fiberljusadapter 1528

Fiberljusadapter 1529

Fiberljusadapter 

6,5 mm

70 mm

12 mm

6 mm

60 mm

12 mm

72 mm

6,3 mm

12,7 mm

Fiberljusadaptrar
Wing Plasts Fiberljusadaptrar 1528, 1529 och 1528 H passar till
Proktoskop 1522.

1528 passar till Storz ljussystem, 1529 till Welsh Allyn och 1528 H till Heine.

 Bra ljusledningsförmåga 
 God passform 
 Greppvänlig 
 Rostfri 
 Autoklaverbar 

Material

Förpackning

Vikt

24 g

Material

Förpackning

Vikt

Material

Förpackning

Vikt
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Fiberljus

6,5 mm

68,5 mm

12 mm

6,5 mm

72 mm

13,5 mm

Fiberljusadapter  
Wing Plasts Ljusadapter engångs till Proktoskop ger ett mycket 
starkt ljus samtidigt som man slipper rengöring. Ger till fördel mot
flergångs ljusadaptrar alltid ett optimalt ljus och tar bort risken med 
att de försvinner. Adaptern passar till Storz ljussystem.

 Hindrar bakterie och smittspridning
 Bättre hygien för både undersökare och patient
 Spar tid
 Bättre ljus (än flergångs fiberljusadapter) 

Material

Förpackning

Vikt

Fiberljusadapter  
Wing Plasts Ljusadapter engångs till Proktoskop ger ett mycket starkt 
ljus samtidigt som man slipper rengöring. Ger till fördel mot flergångs 
ljusadaptrar alltid ett optimalt ljus och tar bort risken med att de 
försvinner. Adaptern passar till Welsh Allyn ljussystem.

 Hindrar bakterie och smittspridning
 Bättre hygien för både undersökare och patient
 Spar tid
 Bättre ljus (än flergångs fiberljusadapter)

Material

Förpackning

Vikt
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Rektoskopljushuvud 

Rektoskopljushuvud 1564

45 mm

31 mm

45 mm

31 mm

Rektoskopljushuvud 1564 WA

45 mm

31 mm

1564

Rektoskopljushuvud
Wing Plasts Rektoskopljushuvud 1564 finns i 3 modeller och ger ett 
skarpt reflexfritt ljus. Ljushuvudet har en öppningsbar lucka och en 
tapp för infästning av Dubbelballong.

1564 passar till Storz ljussystem, 1564 WA till Welsh Allyn och 
1528 H till Heine.

 Rostfri
 Autoklaverbar
 Finns med 3 olika ljusfattningar

Material

Förpackning

Vikt

Material

Förpackning

Vikt

Material

Förpackning

Vikt
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Fiberljus

l i n d k v i s tU LT R AV I E W

105 mm

 

115 mm

185 mm

80 mm

LED Ljushandtag  1575
Wing plasts LED ljushandtag är en otroligt stark ljuskälla för sin storlek. 
Den ger ett väldigt klart ljus. Ljushandtaget levereras med två 
batterier och en laddare där man kan ladda båda batterierna 
samtidigt.

 Kompakt, effektivt och ekonomiskt ljushandtag
 Portabel
 Lampgaranti 50 000 timmar
 Passar adaptrar med gänga
 Batteritid: 2,5 – 12 h (nivå 1 – nivå 4)
 1 års garanti

Förpackning

Vikt

LED Ljuskälla 
Wing plasts LED-ljuskälla är en otroligt stark ljuskälla för sin storlek. 
Den ger ett starkare ljus än en 150 W halogen ljuskälla och har en 
livslängd på ca 50 000 arbetstimmar.

 Kompakt, effektiv och ekonomisk ljuskälla
 Lamptyp: 50 Watt LED
 Livslängd på LED lampan: 50 000 arbetstimmar
 Färgtemperatur: 5600 K
 Standardkopplingar passar
 3 års garanti

Förpackning

Vikt
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Fiberljuskabel 1571
Wing Plasts Fiberljuskabel 1571 för halogen och LED ljus är lätt, 
tålig och har en mycket bra ljusledningsförmåga. Kabeln är mycket 
flexibel och böjbar med ett invändigt skydd för bibehållen prestanda.
Vid båda ändarna finns det en gänga för applicering av passande 
adapter till respektive ljuskälla/instrument.

 Mycket bra ljusledningsförmåga
 Kan beställas i olika längder och färger
 Flexibel och böjbar
 Lätt att hålla ren
 Autoklaverbar 134 °C
 Ø 4,8 mm

Material

Förpackning

Vikt

Fiberljus
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Specialadaptrar
Följande adaptrar används till respektive nämnd utrustning. 
Alla adaptrarna passar till Wing Plasts fiberljuskabel 1571. 
Kontakta Wing Plast vid frågor om vilken adapter du ska ha.

Övriga produkter
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132 mm

mm 04mm 29

0-25 mm

3-14 mm

Övriga produkter

Pincett Vit Steril  A410  
Wing Plasts Pincett A410 är ett praktiskt och mycket användbart 
instrument i många olika behandlingssituationer. Den är både lätt 
och effektiv att arbeta med, till exempel vid suturborttagning, 
omläggning och kateterhantering.

 Stabil konstruktion
 Miljövänlig
 Greppvänlig
 Steril

Material

tyren

Förpackning

 st

Vikt

Pincett Vit
Wing Plasts Pincett 1150 och 1151 är ett praktiskt och mycket 
användbart instrument i många olika behandlingssituationer. 
Den är både lätt och effektiv att arbeta med, till exempelvis 
vid suturborttagning, omläggning och kateterhantering.

 Stabil konstruktion
 Miljövänlig
 Greppvänlig
 Tål ångsterilisering

Material

Förpackning

 st

Vikt

Material

Förpackning

 st

Vikt

Pincett Vit PA6   1151Pincett Vit PP   1150
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0-25 mm

130 mm

90 mm

0-17 mm

79 mm

122 mm

Övriga produkter

Pincett Grön 1130  
Wing Plasts Pincett 1130 är en engångs specialkonstruerad pincett i 
miljövänlig plast för arbete med katetrar och kompresser.

 Tänderna i främre delen håller fuktiga slangar i ett säkert grepp
 Klacken längst bak fungerar som ett stopp, vilket förhindrar att 

 greppet om en kateter blir för hårt.
 Spetsarnas form gör att Pincetten fungerar utmärkt vid hantering 

 av kompresser
 Stabil konstruktion
 Greppvänlig
 Tål ångsterilisering

Material

fiber 

Förpackning

 st

Vikt

Pincett Svart  1140
Wing Plasts Pincett 1140 är en engångs specialkonstruerad omlägg-
ningspincett i miljövänlig plast.

 Distinkt grepp
 Stabil konstruktion
 Greppvänlig
 Tål ångsterilisering

Material

Förpackning

Vikt
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Om oss

1965 köpte grundarna, bröderna Roland & Arne Wilhelmsson, tillsammans
med 3 kollegor en plastfabrik från Östergötland. Det företaget hette 
Örnplast och det passade väldigt väl att kalla det nystartade bolaget 
för Wing Plast AB.
 
Arne, som anses vara en pionjär i bygden inom formsprutning, tillverkade
själv ett antal formsprutningsmaskiner. Hans kompetens och innovations-
förmåga var till stor hjälp för Wing Plast.
 
De första åren tillverkade Wing Plast plastdetaljer till flertalet branscher 
men kom senare in på spåret att tillverka sjukvårdsinstrument. 
 
1982 brann lokalerna ner till grunden. Tack vare en kämpaglöd och fram-
tidstro kom företaget snabbt på fötter och har sedan dess haft en 
ständigt positiv utveckling. 
 
Här på Wing Plast AB har vi under lång tid specialiserat oss på att form-
spruta medicintekniska engångsprodukter för Proktologi och Gyne-
kologi i premiumklass. Inget lämnas åt slumpen. Genom ett gediget 
kvalitetsarbete och miljöarbete är vi ständigt ute efter nya förbättringar. 
 
Vi har tillgång till hela produktionskedjan, från idé till distribution. Så du 
som kund har en kompetent leverantör att sätta ditt fulla förtroende till. 
 
Vi kan tack vare effektiv produktion och stora lager erbjuda dig som 
kund konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Allt kommer 
direkt från eget lager.
 
Våra produkter säljs i dag över stora delar av världen och vi är glada för 
att, under lång tid, fått möjligheten att utveckla och tillverka produkter 
som bidrar till en bättre vårdsituation för både vårdgivare och vårdtagare.
 
År 2015 är ett speciellt år. Då firar familjeföretaget Wing Plast 50 år. Nu 
arbetar tredje generationen med en fortsatt positiv utveckling för före-
taget. Vi har en stor och trogen kundkrets som har bidragit till att Wing 
Plast idag är ett ledande företag inom Gynekologi och Kirurgi. Detta firar 
vi stort och missa inte alla erbjudanden vi har under detta jubileumsår. 
 
Välkomna till oss på Wing Plast AB. 


