«Todos os nossos esforços são dedicados à
experiência dos nossos clientes, ética nas relações
comerciais, respeito com o próximo, flexibilidade,
agilidade e criatividade.»

Assistência Técnica + 16 anos

Apresentação de soluções para a sua clínica

Suporte, assistência técnica e
calibração de equipamentos
para cardiologia

Diferenciais dos nossos
serviços

Conte com um time de especialistas com + 16 anos de experiência
no mercado de assistência técnica, peças originais em estoque e +
1000 clientes atendidos durante esse período no Brasil inteiro.

Isso faz toda a diferença
Estamos localizados na capital do estado do Rio de Janeiro com um
time multi disciplinar completo para gerar +Soluções e +Qualidade
para nossos clientes.

Necessidade em manter tudo em dia e funcionando bem
Os equipamentos que funcionam corretamente, oferecem segurança em sua operação e melhores resultados, além de tudo,
contribuem com as finanças do negócio, ampliando a vida útil, além de não apresentarem falhas inesperadas impactando
negativamente na agenda do serviço. Existe ainda, a legislação que determina que os estabelecimentos de saúde devem
manter um plano de gerenciamento de seus parques tecnológicos. A RDC nº 02, de 25 de janeiro de 2010 da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), é um exemplo de parte desse conteúdo que regem o tema.

Manutenções Preventivas previnem o
aparecimento de problemas, mantendo
os equipamentos médicos em boas
condições de operação.

Suporte Técnico é um serviço que presta
assistência intelectual e tecnológica ao
cliente visando solucionar o problema
apresentado pelo usuário. Pode
anteceder uma manutenção.

Calibração é a ferramenta fundamental
para que se possa traçar o perfil de
confiabilidade e erro dos equipamentos
médicos. Assegurar que os valores
obtidos estão fidedignos.

Manutenção Corretiva é a que envolve
maior custo, maior tempo e mais
transtornos, pois quase sempre ocorre
repentinamente e envolve substituição
de peças de reposição.

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
Nosso fluxo de trabalho
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O cliente sinaliza o envio do
equipamento através do
portal sigeral.com/enviar.
Neste instante nosso time já
tem ciência do envio.

Recebemos o
equipamento,
higienizamos, damos
entrada fiscal e admitimos
em nosso laboratório.

3
Os técnicos realizam procedimentos que envolvem
inspeção visual, análise, manutenção e calibração. Tudo
depende da solicitação do cliente e das necessidade
para deixar o equipamento em conformidade.

4
Depois de reparado o equipamento
passa por um Controle de Qualidade,
que assegura que tudo foi resolvido de
acordo com os Procedimentos
Operacionais.

5
O equipamento recebe
uma etiqueta de reparado,
selo de garantia,
embalagem e é separado
para expedição.
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Programa de
Assistência Permanente

Assista o vídeo sobre a
Assistência Permanente em:
www.sigeral.com/video

O melhor investimento para cuidar dos seus equipamentos. Tudo funcionando com qualidade por um preço justo.

Equipamento calibrado anualmente:
com certificação rastreada junto à
Rede Brasileira de Calibração.

Manutenção corretiva: atendemos
sempre que for preciso, sem envolver custo adicional por isso.

Revisões Mensais: em minutos,
nossos técnicos atestam o bom
funcionamento do equipamento.

Desconto em peças de reposição:
garantimos um desconto de 10%
para compra de peças e acessórios.

Manutenção preventiva trimestral:
fazemos uma análise para obter
prognóstico de falhas e agir antecipadamente, garantindo eficiência e
redução do custo com manutenções.

Atendimento em até 24 horas
úteis para o Rio de Janeiro: se o
equipamento apresentar mau
funcionamento, enviaremos um
técnico sempre que for preciso.

www.sigeral.com
(21) 99767-2023
sigeralbiotecnologia

NOSSOS
CONTATOS

@sigeral_biotecnologia

- Experiência consolidada desde 2005
- Assistência Técnica credenciada no Inmetro
- Instrumentos com rastreabilidade pela RBC
- Serviço homologado pela Cardios
- Sistema de serviços de desenvolvimento próprio

