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• Geaccrediteerde reparatieprocessen:
ISO certificering volgens DIN EN ISO 13485
en 9001 om reparatie aan endoscopen uit te
voeren, onafhankelĳk van de fabrikanten van de apparaten
Uitgevoerd in overeenstemming met de Europese en Duitse wetten
die over medische producten gaan

• Reparatie en onderhoud van:
Flexibele endoscopen
Endosono- endoscopen
TEE-probes
Ultrasound probes/ - endoscopen
…van alle gerenommeerde producenten

EndoComplete – Experts voor Experts
EndoComplete biedt complete endoscopische oplossingen, onafhankelĳk van fabrikanten, en omvat
reparatie en service, advies en training en ook financiering, indien nodig.
EndoComplete’s belangrĳkste hulpbron is haar gemotiveerd en vakkundig personeel, wiens deskun
digheid en ervaring onze klant de hoogste kwaliteit aan service en tevredenheid verzekert.
We weten dat elke dag zonder een werkende endoscoop vertraging in het onderzoek, en minder omzet
veroorzaakt, dus we hebben slimme oplossingen voor onze klanten bedacht, om te verzekeren dat
diagnostische en therapeutische diensten door zullen blĳven gaan zonder onderbreking, in het geval van
een beschadigde endoscoop.
Zodra u ons vraagt om een endoscoop te repareren, zal EndoComplete gratis een vergelĳkbare endoscoop
te leen leveren voor de duur van de reparatietĳd. U zult daarmee in staat zĳn om onmiddellĳk door te gaan
met de verzorging van uw patiënt.

Kwaliteit, ervaring, identiteit en onafhankelĳkheid – dat
zĳn de bestanddelen van onze bekwaamheid

Wĳ zorgen voor alles. Voor U.
De service van EndoComplete is snel, efficiënt, van de hoogste kwaliteitsstandaard en redelĳk geprĳsd.
Met ISO-certificatie EN ISO 13485 en 9001 van het Duitse Instituut voor Standardisatie (Deutsches Institut
für Normung), komen onze reparatieproce dures, die onafhankelĳk zĳn van de fabrikanten, juridisch overeen
met zowel de wet voor medische producten en de gebruikstandaard van medische producten.

We zĳn een full-service-provider voor de flexibele endoscopie voor klanten in Europa en daarbuiten.
We proberen altĳd, voor U de klant, een optimale oplossing te vinden en de snelst mogelĳke service te
leveren.

Service 24 uur per dag / 7 dagen per week

U kan ons online bezoeken op: www.endocomplete.com

• Service:
Gratis lening van een vergelĳkbare endoscoop, terwĳl uw endoscoop
wordt gerepareerd
Gratis offerte als de reparatie is goedgekeurd
Servicecontracten

• Training:
Correct gebruik van endoscopen
Vermĳding van defecten
Kostbesparende ideeën (Gratis voor klanten meteen
servicecontract)

• Advies:
Aan ziekenhuizen en dokters – voor het werken met de
endoscoopuitrusting – en de bouw van afdelingen voor endoscopie
Kwaliteitsborging van het werken met flexibele endoscopen
Procesanalyse en optimalisatie

• Financiering:
Voor de handel van gebruikte endoscopen en uitrusting
Voor de aankoop van endoscopen en/of andere
medische producten, indien nodig
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