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• Akkreditoidut korjausprosessit:
Saksalaisen käsityökamarin valtuutus endoskooppien korjaamiseen
laitevalmistajasta riippumatta
Toteutus lääketieteellisiä tuotteita koskevien eurooppalaisten ja
saksalaisten lakien mukaisesti

• Korjaus ja huolto:
Taipuisat endoskoopit
Endosono-endoskoopit
TEE-anturit
Ultraäänianturit/-endoskoopit
…kaikilta hyvämaineisilta valmistajilta

EndoComplete - asiantuntĳoita asiantuntĳoille
EndoComplete tarjoaa endoskopiaan laitevalmistajista riippumattomia kokonaisratkaisuja, jotka kattavat
korjauksen ja huollon, konsultoinnin ja koulutuksen ja tarvittaessa myös rahoituksen. Tärkein voimavara on
sen motivoitunut ja taitava henkilöstö, jonka asiantuntemus ja kokemus takaavat parhaan mahdollisen
palvelun ja asiakastyytyväisyyden.
Tiedämme, että jokainen päivä ilman toimivaa endoskooppia johtaa tutkimusviipeeseen ja pienentyneeseen
liikevaihtoon. Niinpä olemme kehittäneet älykkäitä ratkaisuja asiakkaillemme sen takaamiseksi, että
diagnostiikka ja hoitopalvelut etenevät keskeytyksettä siinäkin tapauksessa, että endoskooppi rikkoutuu.
EndoComplete toimittaa heti korjauspyynnön saatuaan vastaavan lainaendoskoopin veloituksetta korjauksen
ajaksi.
Siten pystytte välittömästi jatkamaan potilaidenne hoitoa.

Erinomaisuus, kokemus, identiteetti ja riippumattomuus –
nämä ovat kompetenssimme komponentit

Huolehdimme kaikesta puolestasi
EndoComplete palvelu on nopeaa, tehokasta korkeimpien laatustandardien mukaista ja kohtuuhintaista.
Korjausprosesseillamme, jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, on Saksan standardointilaitoksen
myöntämä ISO-sertifiointi EN ISO 13485, ja ne noudattavat sekä lääketieteellisiä tuotteita koskevia lakeja
että toimintastandardeja.

Tarjoamme asiakkaille täyden palvelun joustavan endoskopian saavuttamiseksi Euroopassa ja sen
ulkopuolella. Pyrimme aina tarjoamaan Sinulle, asiakkaallemme, optimaalisen ratkaisun ja mahdollisimman
nopean palvelun.

Palvelua 24 tuntia joka päivä
Meidät saavuttaa on-line 24/7 osoitteessa.
www.endocomplete.com

• Palvelut:
Vastaavan endoskoopin lainaus kustannuksitta laitteesi korjausajaksi
Ilmainen hintatarjous, jos korjaus hyväksytään
Palvelusopimukset

• Koulutus:
Endoskooppien oikeanlainen käsittely
Vikojen välttäminen
Kustannusten minimointiehdotuksia (ilmainen
palvelusopimusasiakkaille)

• Konsultointi:
Sairaaloille ja lääkäreille endoskopialaitteiden käsittelyä ja
endoskopiaosastojen rakentamista varten
Laadunhallinta taipuisien endoskooppien käsittelyssä
Prosessin analysointi ja optimointi

• Rahoitus:
Käytettyjen endoskooppien ja laitteiden myyntiin
Endoskooppien ja/tai muiden lääketieteellisten tuotteiden
ostoon tarpeen mukaan

P
o
r
t
f
o
l
i
o



• Akkreditoidut korjausprosessit:
Saksalaisen käsityökamarin valtuutus endoskooppien korjaamiseen
laitevalmistajasta riippumatta
Toteutus lääketieteellisiä tuotteita koskevien eurooppalaisten ja
saksalaisten lakien mukaisesti

• Korjaus ja huolto:
Taipuisat endoskoopit
Endosono-endoskoopit
TEE-anturit
Ultraäänianturit/-endoskoopit
…kaikilta hyvämaineisilta valmistajilta

EndoComplete - asiantuntĳoita asiantuntĳoille
EndoComplete tarjoaa endoskopiaan laitevalmistajista riippumattomia kokonaisratkaisuja, jotka kattavat
korjauksen ja huollon, konsultoinnin ja koulutuksen ja tarvittaessa myös rahoituksen. Tärkein voimavara on
sen motivoitunut ja taitava henkilöstö, jonka asiantuntemus ja kokemus takaavat parhaan mahdollisen
palvelun ja asiakastyytyväisyyden.
Tiedämme, että jokainen päivä ilman toimivaa endoskooppia johtaa tutkimusviipeeseen ja pienentyneeseen
liikevaihtoon. Niinpä olemme kehittäneet älykkäitä ratkaisuja asiakkaillemme sen takaamiseksi, että
diagnostiikka ja hoitopalvelut etenevät keskeytyksettä siinäkin tapauksessa, että endoskooppi rikkoutuu.
EndoComplete toimittaa heti korjauspyynnön saatuaan vastaavan lainaendoskoopin veloituksetta korjauksen
ajaksi.
Siten pystytte välittömästi jatkamaan potilaidenne hoitoa.

Erinomaisuus, kokemus, identiteetti ja riippumattomuus –
nämä ovat kompetenssimme komponentit

Huolehdimme kaikesta puolestasi
EndoComplete palvelu on nopeaa, tehokasta korkeimpien laatustandardien mukaista ja kohtuuhintaista.
Korjausprosesseillamme, jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, on Saksan standardointilaitoksen
myöntämä ISO-sertifiointi EN ISO 13485, ja ne noudattavat sekä lääketieteellisiä tuotteita koskevia lakeja
että toimintastandardeja.

Tarjoamme asiakkaille täyden palvelun joustavan endoskopian saavuttamiseksi Euroopassa ja sen
ulkopuolella. Pyrimme aina tarjoamaan Sinulle, asiakkaallemme, optimaalisen ratkaisun ja mahdollisimman
nopean palvelun.

Palvelua 24 tuntia joka päivä
Meidät saavuttaa on-line 24/7 osoitteessa.
www.endocomplete.com

• Palvelut:
Vastaavan endoskoopin lainaus kustannuksitta laitteesi korjausajaksi
Ilmainen hintatarjous, jos korjaus hyväksytään
Palvelusopimukset

• Koulutus:
Endoskooppien oikeanlainen käsittely
Vikojen välttäminen
Kustannusten minimointiehdotuksia (ilmainen
palvelusopimusasiakkaille)

• Konsultointi:
Sairaaloille ja lääkäreille endoskopialaitteiden käsittelyä ja
endoskopiaosastojen rakentamista varten
Laadunhallinta taipuisien endoskooppien käsittelyssä
Prosessin analysointi ja optimointi

• Rahoitus:
Käytettyjen endoskooppien ja laitteiden myyntiin
Endoskooppien ja/tai muiden lääketieteellisten tuotteiden
ostoon tarpeen mukaan

P
o
r
t
f
o
l
i
o



EndoComplete
Täydel l is iä ratka isu ja endoskopiaan

Endoscope Complete Services GmbH & Co. KG
Technology-Straße 11
D-23923 Schönberg

Tel.: +49 (0)38828 / 8239-0
Fax: +49 (0)38828 / 8239-55
info@endocomplete.com
www.endocomplete.com

Health Traders Finland Oy
Martinmetsä 14
02300 Espoo

Tel.: +358 44 274 7499
e-mail: ari.ronka@healthtraders.net

Tel.: +358 40 090 6642
e-mail: niila.ronka@healthtraders.net

www.healthtraders.fi

Suomalaisen yhteistyökumppanin yhteystiedot:


	Broschüre 2023_fi_1
	Broschüre 2023_fi_2
	Broschüre 2023_fi_3
	Broschüre 2023_fi_4

