PLANS DE MANTENIMENT
Màxima seguretat per a les seves instal·lacions.
24 hores 365 dies.
Els nostres plans de manteniment, contenen totes les tasques necessàries per
prevenir els principals errors que pugui tenir la seva instal·lació i per assegurarli una ràpida actuació, i així aconseguir preservar el seu espai com un espai
cardioprotegit.
Cal informar que la normativa actual, obliga al responsable de les instal·lacions
a realitzar un manteniment periòdic.
Amb Global Cardiac Services no haurà de preocupar-se, ja que a més d'haver
estat seleccionada per desenes d'administracions públiques, també som una
empresa reconeguda per l'Agència espanyola del Medicament i els
Productes Sanitaris com a distribuïdor sanitari autoritzat per a qualsevol marca
de desfibril·lador.

Volem destacar el nostre servei
DEA-365 plus.
Amb aquest servei, que es pot instal·lar
en qualsevol DEA o cabina, disposarà:
- Supervisió remota de l'estat
del DEA 24 h.
- Crida automàtica al 112
- Supervisió de la temperatura i humitat
- Vídeo vigilància 24 hores

En la realització dels nostres serveis vetllem per que tant la instal·lació (cabina i
senyalització), el registre administratiu, així com el nivell de coneixement, tant
d'ús com d'ubicació de l'aparell per part del seu personal, sigui el millor possible
per cobrir les seves necessitats.

Demani més informació sense
compromís.

Disposem de quatre plans de manteniment que s’adapten a les diferents necessitats:
 LOW-COST, que per poc més de 8,5 € / mes (102 € a l'any), li permetrà garantir i mantenir la seva instal·lació i un temps
de resposta a qualsevol incidència de menys i 24h.
 BÀSIC, inclou l’anterior amb totes les emergències incloses.
 INTEGRAL que li inclou a més tots els fungibles que es puguin necessitar durant la vigència del contracte, qualsevol que
sigui el motiu.
 INTEGRAL DEA365 PLUS, que a més de disposar de tots els avantatges del servei de manteniment integral, disposa del
sistema DEA365 PLUS, que li permetrà disposar a la seva instal·lació d'un dels últims sistemes de control que han aparegut
al mercat, i que li permet realitzar la supervisió remota 24 hores de l'aparell, amb control de l'estat de l'equip, de
temperatura, humitat, control d'obertura de cabina, trucada automàtica al 112, video vigilància i molt més.
Ja no té excuses per disposar d'un pla de manteniment per al seu desfibril·lador.

Contracti-ho ja per 8,5 € / mes!

Disposem de més packs i ofertes disponibles. Consulta'ns.
www.cardiac.es - info@cardiac.es -

900 823 524

LOW COST

BÀSIC

INTEGRAL

INTEGRAL
DEA365PLUS

Temps de Resposta

24 h

24 h

24 h

24 h

PVP mensual

8,5€

12,5€

25€

39€

Plans de Manteniment
Revisió certificada de l'equip desfibril·lador
Revisió de la caducitat dels consumibles
Revisió dels senyals lumínics i acústics
Revisió de l'operativitat del desfibril·lador
Estat de càrrega de la bateria
Estat de la memòria d'esdeveniments del desfibril·lador
Desfibril·lador de substitució
Revisió de la cabina (obertura, alarma, calefacció...)
Higienització de tota la instal·lació
Assegurança RC
Gestió de la garantia de l'equip
Realització d'informes
Registre a la seva CCAA
Servei d'assistència 24 hores 365 dies per qualsevol
urgència
Registre dels aparells a programari DEA365 BÀSIC
Informe després d'ús
Desplaçament per qualsevol emergència
Canvi de qualsevol fungible (elèctrode, bateria, …)
Canvi de senyalització
DEA-365 PLUS: Trucada automàtica 112 + supervisió 24 h.
+ alertes + video vigilància.
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