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www.berger-surgical.de

Berger Surgical Medical Products GmbH er et 
tysk, familieeid mellomstort firma som leverer 
tjenester av svært høy standard.

Over 50 års erfaring i markedet for medisinsk 
teknologi har gitt oss fornøyde kunder, brukere 
og pasienter. 

Vår spesialkompetanse er utviklet siden  
1972, og er basis for utførelsen av alle våre 
oppdrag. Vi kan ta riktige avgjørelser om  
produkter, metoder, kvaliteter, priser og  
levering. 

Vårt mål er å kunne tilby de beste løsningene 
for kundene våre.



Renseprosess sertifisert 
etter nye internasjonale 
standarder (MDR).

Ultrasonisk rens og  
skylling med oscillerende 
utstyr.

Rask og effektiv metode 
sørger for kort service-tid.

www.berger-surgical.de

RENSING OG 
OVERFLATEBEHANDLING



UDI-koding som sikrer optimal 
sporing av medisinsk utstyr.

www.berger-surgical.de

LASERMERKING

Nytt MDR lasermerkings-system med 
svært høy nøyaktighet og hurtig 
motorisert dybdenivå (z-akse).



Med vår over 50 års erfaring 
kan vi reparere eller forbedre 
de fleste typer medisinske 
instrumenter.

MIC Instrumenter blir 
reparert under mikroskop.

Vår reparasjonsavdeling har 
spesialisert seg innen 
operasjonsinstrumenter, 
ENT og dentalmedisin.

www.berger-surgical.de

REPARASJONS-
TJENESTER



Vi modifiserer instrumenter av 
alle størrelser etter kundens 
spesifikasjoner.

Spesialtilpassede 
produkter.

Flere typer overflatebehandling, 
som polering, sandblåsing, 
isolering, anodisering - i alle 
fargetoner.
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REPARASJONS-
TJENESTER
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REPARASJONS-
TJENESTER



Gjennom vår kvalitetskontroll 
garanterer vi at ingen 
instrumenter forlater bedriften 
før de tilsvarer våre kvalitets-
standarder.

PAKKING
OG MERKING

Våre metoder for pakking og 
forsendelse følger 
internasjonale standarder. 



Endotech AS
Østerdalsgaten 1 B

0658 Oslo

Tel: +47 23 30 49 20
E-post: endotech@endotech.no

Norsk representant



KONTAKT

Svenn
Korseth Jr.

SALGSSJEF OPERASJON

Spesialist innen laparoskopisk kirurgi. 
Lang efraring innen salg og 
markedsføring mot norske helseforetak.

Tel:        23 30 49 20
Mob:     401 73 647

E-post:  svenn@endotech.no

Juliana S.
Mansfield

SALGSSJEF ENDOSKOPI

Utdannelse med fokus på Business 
Management og akuttmedisin. Spesialist 
innen laparoskopisk kirurgi og endoskopi.

Tel:        23 30 49 20
Mob:     974 09 779

E-post:  juliana@endotech.no

Gjermund 
Pedersen

REGIONSJEF OPERASJON

Utdannet sykepleier. Lang erfaring som 
spesialist innen kirurgiske produkter.

Mob:     458 09 582

E-post:  gjermund@endotech.no

Morten
Andersen

SALGSSJEF OPM

Ingeniør med ansvar for områdene 
reparasjon, rengjøring, hygiene og 
smittevern. Lang erfaring innen salg og 
markedsføring.

Tel:        23 30 49 20
Mob:     905 21 265

E-post:  morten@endotech.no
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