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ONARIM HİZMETLERİ

CERRAHÎ VİDEO EKİPMANLARI

CERRAHÎ GÜÇ DONANIMLARI

Cerrahî videolar ameliyatınızın başarısı için hayatî öneme sahiptir ve en iyi şekilde çalışır durumda
olmalıdır. ALMER, tıbbî amaçlı kameranızın basit bir onarıma veya tamamen yenilenmesine
ihtiyacı olup olmadığına bakmaksızın üretici firmanın parçalarını veya orijinal parçaların kaliteli
muadillerini kullanır.

Onarımda yüksek kaliteye ulaşmayı kendine ilke edinmiş olan firmamız geniş bir
yelpazede sunmakta olduğu hizmetlerinde sadece en hassas parçaları kullanmaktadır.
Matkap ve testerelerin onarımından akülerin yenilenmesine kadar her türlü onarımda
pahalı güç donanımlarını zamanından önce değiştirmek zorunda kalmaktan kaçınmanız
için yardımcı olabiliriz.

Video kameraları

CCD & güç kaynağı

Endoskop kuplörleri

Video işlemcileri

BİYOMEDİKAL EKİPMAN ONARIMI
İnsuflatörler

Konsollar & monitörler

Elektrikli cerrahî birimleri

Artroskopik pompalar

SKOPLAR ve IŞIKLAR
Eijit endoskoplar

Fiber optik kablolar

Işık kaynakları
UZMANLIK GEREKTİREN ONARIMLAR
Phaco el aletleri

Harmonik bistüriler

ELEKTRİKLİ - HAVALI - AKÜLÜ
Matkaplar

Osilatörler

Raybalar

Driverler

Testereler

Hava hortumları & akü

Burrlar & bıçak ağızları

Güç aksesuarları

MEDİKAL EKİPMAN SATIŞI
ALMER, hekimlere, hastanelere ve kliniklere tıbbî ekipman satışında önde gelen
firmalardan biri olarak yenilenmiş tıbbî ekipmanlardan oluşan eksiksiz bir ürün
yelpazesi sunuyoruz. "DotMed 100 sertifikalıdır"

Ekipman Kiralama / Finansal Kiralama
Bir muayenehanenin, hastanenin veya kliniğin açılması ve yürütülmesi son derece pahalı
olabilmekte ve son teknoloji ürünleriyle donatılarak güncel tutulması maliyetleri daha da
artırmaktadır. Bunlar, tıbbî ekipmanlar ve büro araç gereçleri söz konusu olduğunda,
satın alma yerine kiralamanın daha akılcı ve ek bir seçenek olmasının nedenlerinden
birkaçıdır. Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

Elmas bıçaklar
Aşağıdakiler dâhil büyük markalar:
Stryker. Olympus. Dyonics. Storz. Wolf. Linvatec/Hall. Synthesis. 3M. Midas-Rex. Micro-Air. Valley
Lab. Aaron. Conmed/Aspen. Cooper. Birtcher. Codman. Aspen

TIBBÎ EKİPMANLARINIZI BİZE SATINIZ

TESİSLERİMİZİ GEZİN
Firmamız hakkında daha iyi bir fikir edinebilmeniz için siz müşterilerimizi ALMER'in 10.000 feet
kare yüzölçüm üzerine kurulu modern onarım tesisini, gezmeye davet ediyoruz.

ALMER ikinci el tıbbî ekipmanlarınızı ve ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinizi satın
almaya hazırdır.
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AVANTAJLAR

ALMER üretici firmanın ve bağımsız diğer şirketlerin onarım masraflarından
AZIMSANMAYACAK MEBLAĞLARDA TASARRUF imkânı sunmaktadır.

Bir Onarım Şirketinden Daha Fazlası...

ÜCRETSİZ YEDEK ÜRÜN TAMİRİ ALMER, tıbbî tesisinizdeki bekleme sürelerini ortadan
kaldırmak için, en sık onarılan ekipmanlardan oluşan geniş kapsamlı envanterindeki yedek
ürünleri ücretsiz olarak temin etmektedir (önce gelene hizmet önceliği esasında).

ALMER, sağlık sektöründeki tüm hastane ve cerrahî merkezleri için
çözümler sunan, saygın ve önde gelen bir hizmet kuruluşudur.

ALMER, ÜCRETSİZ ve komple ekipman muayene ve tanılama hizmetleri vermektedir.

Merkezi Metro - Chicago IL'de yerleşik olan ALMER müşterilerine
mevcut en iyi cerrahî ekipmanlarına ve hizmetlere erişim olanağı
sağlamaktadır.

Hızlı iş bitirme süreleri Ortalama iş bitirme süresi normalde 1 - 3 GÜN arasındadır.
KAPSAMLI EĞİTİME ve uzun yıllara dayalı deneyime sahip teknisyenlerimiz tıbbî
ekipmanlarınızı en yüksek işçilik kalitesiyle onararak yenilemektedir.

ALMER sadece EN KALİTELİ PARÇALARI kullanarak her onarım için % 100 müşteri
memnuniyeti garantisi vermektedir.

Benzersiz kalite ve uzmanlık düzeyimizi, mükemmel hizmetlerimizi,
hızlı iş bitirme sürelerimizi ve rekabetçi fiyatlarımızı uzun yıllara
dayalı deneyimimiz,

en son teknolojiler, şirket içi torna atölyemiz, ve geniş kapsamlı yedek
ürün envanterimiz ile birleştirerek ulaştığımız her türlü onarımı
yapabilme kapasitesi ve sunduğumuz % 100 müşteri memnuniyeti ile
rakiplerimizden çok farklıyız.

Özel parçalar için firmanın kendine ait modern bir TORNA ATÖLYESİ bulunmaktadır.
"ZAHMETSİZ" GARANTİ" ALMER, her cerrahî güç donanımı onarımı için 6 ay süreli "zahmetsiz"
ve tam garanti vermektedir. Bu garanti, işçiliğimizin, parçaların ve malzemelerin kalitesi için
geçerlidir.

Dünyanın dört bir yanındaki tıbbî tesisler güvenilir tıbbî ekipman
satışları ve üretici firmalardan çok daha ucuz onarım hizmetleri için
bize güveniyor.

GÖNÜL RAHATLIĞI ALMER ekipmanınızın teslim alınmasından tesisinize geri dönmesine kadar
geçen zaman zarfında korunması için tam mali sorumluluk sigortası sağlamaktadır.
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