Λύσεις φροντίδας κεφαλών
Έλεγχος εύρυθμης
λειτουργίας προϊόντων
Βάσει επιστημονικών αποδείξεων, περισσότερες από 1 στις 3 κεφαλές που είναι
σε κλινική χρήση σήμερα παρουσιάζουν κάποιο είδος αστοχίας, η οποία ενδέχεται
να θέσει την κλινική διάγνωση σε κίνδυνο 1,2.
Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το σύστημα υπερήχων σας λειτουργεί όπως
θα έπρεπε;
Η Unisyn υποστηρίζει τις κλινικές και τεχνικές δραστηριότητες των υπερήχων, παρέχοντας
λύσεις ελέγχου και διακρίβωσης κεφαλών πολλών κατασκευαστών, οι οποίες σας βοηθούν
να βελτιστοποιήσετε την κλινική σας απόδοση και προστατεύουν την επένδυσή σας στο πιο
περίπλοκο και ακριβό τμήμα του υπερηχογραφικού σας συστήματος.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
πολλών κατασκευαστών
υποστηρίζει την καθημερινή
πρακτική σας βοηθώντας σας να

Μάθετε ποια είναι η κατάσταση
των προϊόντων σας
Οι ειδικοί της Unisyn αξιολογούν τις κεφαλές υπερήχων σας απευθείας στις
εγκαταστάσεις σας, διακόπτοντας ελάχιστα τις καθημερινές σας δραστηριότητες.
(αφορά ομαδικό έλεγχο 50 και πλέον ηχοβολέων) Κάθε έλεγχος εύρυθμης
λειτουργίας προϊόντων περιλαμβάνει τα εξής:

Οπτική επιθεώρηση

Έλεγχοι απόδοσης

Οπτική επιθεώρηση 70 σημείων (κεφαλές
γενικής χρήσης και κεφαλές 3D/4D)

Έλεγχος ικανότητας

Οπτική επιθεώρηση 136 σημείων
(κεφαλές TEE)

Εντοπίσετε
κεφαλές με
βλάβη προτού
επηρεάσουν την
κλινική σας
δραστηριότητα

Αποκτείστε
καλύτερη
άποψη στο
θέμα της εύρυθμης
λειτουργίας των
κεφαλών σας

Ο ολοκληρωμένος έλεγχος εύρυθμης
λειτουργίας των κεφαλών σας συμβάλλει
στη μείωση της εμφάνισης κεφαλών με
βλάβη κατά τη χρήση και της πιθανής
λανθασμένης διάγνωσης και επανεξέτασης.

Με κάθε έλεγχο μπορείτε να εντοπίσετε
τις κεφαλές που διατρέχουν κίνδυνο, να
λάβετε στοιχειοθετημένες αποφάσεις και
να θέσετε προτεραιότητε ς. Οι τακτικοί
έλεγχοι εύρυθμης λειτουργίας συμβάλλουν
στον καλύτερο έλεγχο λειτουργικότητας των
κεφαλών σας διαφόρων κατασκευαστικών
Οίκων και ελαχιστοποιούν το ρίσκο
έκτακτων εξόδων.ς και χρονοδιάγραμμα
στις επενδύσεις σα

Έλεγχος ευαισθησίας

Αποκτήστε πρόσβαση στις
πληροφορίες που χρειάζεστε
Μετά από κάθε έλεγχο, θα λαμβάνετε:
• Μια περιεκτική σύνοψη της απόδοσης
των προϊόντων σας
• Μια λεπτομερή περιγραφή των
αστοχιών κάθε κεφαλής
• Αναφορές ελέγχου για κάθε κεφαλή
που αξιολογείται
• Συστάσεις που ενισχύουν την
Ολοκληρωμένη λήψη αποφάσεων
σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της
εύρυθμης λειτουργίας των προϊόντων σας

Μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της
UNISYN τώρα!
probe.test@ge.com

Η Unisyn σε αριθμούς
15 έτη εμπειρίας σε θέματα επισκευής
κεφαλών

3.400 κεφαλές διαγνώστηκαν και
επισκευάστηκαν πέρυσι

Περισσότερα από 1.100 προϊόντα
προσωρινής αντικατάστασης από
τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξοπλισμού

Περισσότεροι από 60 ειδικοί
εργάζονται στην Unisyn

gehealthcare.com
GE Healthcare provides transformational medical technologies
and services to meet the demand for increased access, enhanced
quality and more affordable healthcare around the world.
GE works on things that matter - great people and technologies
taking on tough challenges. From medical imaging, software & IT,
patient monitoring and diagnostics to drug discovery,
biopharmaceutical manufacturing technologies and performance
improvement solutions, GE Healthcare helps medical professionals
deliver great healthcare to their patients.
GE Healthcare
Chalfont St.Giles,
Buckinghamshire,
UK

GE imagination at work
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