СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Ви прийняли правильне рішення, обравши ендоскопічне обладнання торгової марки Olympus,
яке відоме своєю високою якістю та довговічністю.
Завдання нашого сервісного центру забезпечити безвідмовну роботу вашого ендоскопічного
обладнання та чітке виконання робочих процесів.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ЗАМОВНИКУ?
Постійні клієнти нашої компанії знають, що гнучкі ендоскопи, як і будь-які інші складні прилади і
механізми, через певну кількість досліджень потребують проходженні технічного обслуговування, так як в
процесі експлуатації у них відбувається природний знос витратних матеріалів, таких як троси, гума
дистальної частини, інструментальні канали тощо.
Якщо вчасно не виявити і не провести заміну цих матеріалів це може спричинити за собою
несправності інших вузлів, в основному тих, що стосуються оптичної частини приладу, усунення яких
призведе до значних матеріальних витрат.
Тому з метою забезпечення безвідмовної роботи вашого обладнання, попередження великих
несправностей та їх своєчасного виявлення сервісний центр Olympus пропонує вам рішення по
технічному обслуговуванню гнучких ендоскопів на основі модульних контрактів.
Технічне обслуговування на 12 місяців - це ваша страховка від несправностей, зупинки роботи,
великих витрат на ремонти, а також забезпечення безвідмовної роботи вашого обладнання.

Ми економимо ваші гроші, час і нерви!
ЩО ОТРИМУЄ ЗАМОВНИК?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Планове технічне обслуговування у сервісному центрі (4 рази на рік).
Позапланове технічне обслуговування при несправності.
Забезпечення замовника консультацією і технічною підтримкою 24/7.
Навчання персоналу правильній експлуатації, обробці та зберіганню обладнання.
Дрібні і профілактичні ремонти на виїзді і в сервісному центрі.
Позачергове обслуговування.
Поетапна оплата і прогресивна система знижок.

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?
1. Ми - єдиний авторизований сервісний центр Olympus в Україні і маємо все необхідне оснащення
для проведення ремонтів ендоскопічної техніки будь-якої складності.
2. Роботи по сервісному обслуговуванню проводяться кваліфікованими фахівцями, які мають
багаторічний досвід роботи і регулярно проходять навчання новим продуктам в підрозділах
Olympus.
3. Всі витратні матеріали та комплектуючі, що застосовуються в процесі ремонту, є новими,
оригінальними і поставляються безпосередньо зі складу виробника.
4. За дотриманням технології ремонтних робіт ведеться суворий контроль якості за стандартами
виробника, а також вся історія технічного обслуговування.
5. Гарантія на нові деталі, поставлені замість старих, становить 6 місяців від дати отримання апарату
замовником.
6. Можливість надання підмінного обладнання на час проведення ремонту (тільки у розширеному
пакеті).

________________________________________________________________________________
04070, Україна, м. Київ, ул. Петра Сагайдачного, 12А, 2 поверх
Тел.: +38 (044) 229-48-38
Тел. сервісного інженера: +38 (066) 688-26-52
www.olympus.kiev.ua

Вартість технічного (сервісного) обслуговування медичного обладнання Olympus
Ендоскопи
Стандартний пакет
1

Діагностика

2

Профілактика

3

Дрібний ремонт

4

Крупний ремонт

1. Перевірка на герметичність
2. Перевірка кутів повороту дистальної частини
3. Перевірка подачі води і повітря
4. Перевірка прохідності інструментального каналу
5. Перевірка наявності клею на лінзах світловода і фіброволокна
6. Перевірка світлопередачі світловода
7. Перевірка юстирування окуляра
8. Перевірка працездатності коннектора
1. Чистка каналу вода/повітря
2. Чистка сопла каналу вода/повітря
3. Чистка лінз світловода, окуляра і фіброволокна
4. Змащування ланцюгів тяг
5. Змащування всіх кілець герметичності блоку управління
6. Усунення люфтів тяг в блоці управління
7. Просушування з частковим розбиранням
1. Розбирання і збирання блоку управління
2. Заміна гуми дистальної частини
3. Заміна сопла
4. Заміна кілець герметичності
5. Змащування дистальної частини
6. Регулювання кутів повороту дистальної частини
7. Пайка тросів

Діагностика,
профілактика та
дрібний ремонт

1. Перевірка на герметичність
2. Перевірка кутів повороту дистальної частини
3. Перевірка подачі води і повітря
4. Перевірка прохідності інструментального каналу
5. Перевірка наявності клею на лінзах світловода і фіброволокна
6. Перевірка світлопередачі світловода
7. Перевірка юстирування окуляра
8. Перевірка працездатності коннектора
1. Чистка каналу вода/повітря
2. Чистка сопла каналу вода/повітря
3. Чистка лінз світловода, окуляра і фіброволокна
4. Змащування ланцюгів тяг
5. Змащування всіх кілець герметичності блоку управління
6. Усунення люфтів тяг в блоці управління
7. Просушування з частковим розбиранням
1. Розбирання і збирання блоку управління
2. Заміна гуми дистальної частини
3. Заміна сопла
4. Заміна кілець герметичності
5. Змащування дистальної частини
6. Регулювання кутів повороту дистальної частини
7. Пайка тросів
1. Заміна інструментального каналу
2. Заміна каналу вода/повітря
3. Заміна коннектора

E, XP, 145, 150, 160, 165, LV

170, 180, 185, 190, 260, УЗ, zoom

E, 145, 150, 160, 165, 170, 180, LV

185, 190, 260, X1, УЗ, zoom

16000 грн. /12 міс.

24000 грн. /12 міс.

34000 грн. /12 міс.

–

Репроцесори ендоскопів
1

Розширений пакет

1. Перевірка функціонування та налаштування програм
2. Комп'ютерна діагностика з історією циклів промивки і збоїв
3. Заміна повітряного і газового фільтрів (фільтри надає Замовник)
4. Очищення сітчастих фільтрів мийної ванни
5. Очищення сітчастого фільтра подачі води
6. Очищення датчиків рівня мийної ванни
7. Промивання внутрішньої ємності дезинфектанта

Електронні блоки
1. Перевірка працездатності на відповідність нормам виробника
2. Перевірка програмних помилок
3. Налаштування параметрів, функцій і робочих програм
4. Розбирання і збирання блоку з метою очищення внутрішніх вузлів
5. Заміна елемента живлення плати управління
6. Заміна запобіжників

OER-A, OER-AW

Відеопроцесоры CV- и источники света CLV-, CLE-

20000 грн./12 міс.

5000 грн. /12 міс.

