
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΧΉΜΕΙΑΣ 

ΟΊΚΟΝΟΜΊΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΉ ΠΟΊΟΤΗΤΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ

ΑΘΗΝΑ 
Κωνσταντινουπόλεως 38
118 54 Αθήνα 
T 210 34 13 460-1-2 F 210 34 13 459 
E info@medisyn.eu

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Βαμβακά 1 & Ι. Δραγούμη
546 31 Θεσσαλονίκη 
T 2310 22 07 76 F 2310 22 08 30 
E info-the@medisyn.eu 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Εθνικής Αντιστάσεως 85
731 33 Κρήτη 
T 2810 39 06 81-2 F 2810 39 06 83 
E info-her@medisyn.eu

 210 34 13 460  
 www.medisyn.eu

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΧΉΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Ο Συνεταιρισμός είναι ο μόνος 
Οργανισμός στην Ελληνική 
Αγορά που έχει ως μοναδικό λόγο 
δημιουργίας και σκοπό ύπαρξης 
την πολύπλευρη και καθολική 
στήριξη του εργαστηριακού Ιατρού 
και όχι το κέρδος του ίδιου  
του Οργανισμού. 

 Συνεργαζόμαστε με όλους 
τους νομούς της Ελλάδας,  

με όλες τις πόλεις και με  
έναν αρκετά μεγάλο αριθμό  

μελών και συνεργατών.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 

Η μεγάλη δύναμη του MEDISYN είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αγοραστική δύναμη των Μελών του μέσα από 
τον Συνεταιρισμό. Για 1η φορά έχει επιτευχθεί μια επιτυχημένη στην πράξη εφαρμογή της δυναμικής αυτής σχέσης 
μέσα από μια μεγάλη κεντρική συμφωνία στο βασικό κορμό της εργαστηριακής λειτουργίας των ιατρείων με τα 
παραπάνω δεδομένα όπως αναφέρθηκαν. Είναι λογικό να υπάρχουν προτάσεις και αντιδράσεις απευθείας σε εσάς 
από προμηθευτές και μεταπράτες. 

Εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΗ σας στα εξής:
1.  Εμφανίζονται προτάσεις ίδιας ή χαμηλότερης τιμής πώλησης αλλά θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο αν 

ο αναλυτής είναι καινούργιος ή ανακατασκευασμένος, αν έχει εγγυήσεις και χαμηλό κόστος ανταλλακτικών, αν 
υποστηρίζεται επίσημα και δωρεάν, αν είναι της ίδιας δυναμικότητας και να ζητήσετε το κόστος ανά εξέταση διότι 
εκεί κρύβονται πολλές κρυφές χρεώσεις.  

2.  Τα χρησιδάνεια πενταετίας είναι αποδεδειγμένα αρκετά πιο ακριβές λύσεις μακροχρόνια ακόμα και σε περιπτώ-
σεις που τα ποσά εκπίπτουν από την Εφορία.  

3.  Το τοπίο των προμηθευτών αλλάζει και η τεχνική κάλυψη σε όλα τα επίπεδα αλλάζει χέρια με κίνδυνο να μην 
μπορείτε να εξυπηρετηθείτε.

4.  Οι παράλληλες εισαγωγές αντιδραστηρίων δεν μπορεί να είναι μόνιμη και σταθερή λύση καθώς δεν εγγυώνται 
οι εισαγωγείς την συνέχειά τους. 

5.  Οι μειώσεις τιμών στα αντιδραστήρια από Πολυεθνικές εξακολουθούν να δίνουν πολύ υψηλότερο κόστος σε σχέ-
ση με την πρόταση MEDISYN, όπως και οι παράλληλες εισαγωγές.

ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

 ● Να εκμεταλλευτείτε την πρότασή μας, εξασφαλίζοντας για το εργαστήριο σας μακροχρόνιες οικο-
νομίες κλίμακας και εγγυημένα αποτελέσματα.

 ● Να σας βοηθήσουμε στην αναδιάρθρωση του κοστολογίου Αιματολογίας και Κλινικής Χημείας.

 ● Είμαστε δίπλα σας για να σας προσφέρουμε μια ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ



ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ MEDISYN ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΟΥΝΤΑΊ υιοθετώντας λύσεις που ΒΕΛΤΊΣΤΟΠΟΊΟΥΝ  
το κόστος σε Αιματολογία και Κλινική Χημεία, που διασφαλίζουν κερδοφορία και ρευστότητα, 
ενισχύοντας την ΑΝΤΑΓΩΝΊΣΤΊΚΟΤΗΤΑ τους απέναντι στα νέα δεδομένα των κοστολογίων των 
πολιτικών των ασφαλιστικών φορέων και της ελεύθερης αγοράς.

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΟΠΙΝ:

 ● Διενέργειας εκτεταμένης έρευνας αγοράς για ένα έτος -από το καλοκαίρι 2012- 
λαμβάνοντας προσφορές από Πολυεθνικές εταιρείες και Έλληνες αντιπροσώπους.

 ● Αντιπαραβολής της ποιότητας των αποτελεσμάτων των τελικών προτάσεων με τα 
δεδομένα του Εργαστηρίου του MEDISYN -του πλέον Διαπιστευμένου εργαστηρίου- 
και τα αποτελέσματα είναι ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ.

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

 ● 10% των Μελών έχει εξοπλιστεί με τη λύση -  
(συνεχής ανοδική τάση).

 ● 50 και πλέον εγκαταστάσεις 
(συνεχής ανοδική τάση).

αποτελούν το όχημα για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ χαμηλό κόστος σε κτήση και χρήση Αιματολογικών 
και Βιοχημικών Αναλυτών.

Αναλυτές με 
προδιαγραφές 
ποιότητας που 

καλύπτουν 
τις απαιτήσεις 

ακόμα και για το 
ISO 15189

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ MEDISYN ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 

 ● Στα Μέλη τα οποία χρειάζονται αλλαγή εξοπλισμού λόγω παλαιότητας των 
αναλυτών και κρίνεται πιο συμφέρουσα η αγορά καινούριων σε σχέση με το 
κόστος συντήρησης των παλαιών σε service και ανταλλακτικά.

 ● Στα Μέλη για τα οποία η αυτοματοποίηση είναι απαραίτητη για τον εκσυγ-
χρονισμό του εξοπλισμού τους με πλήρη ηλεκτρονική διασύνδεση με τα συ-
στήματα διαχείρισης εργαστηρίου (LIS).

 ● Στα Μέλη των οποίων το κόστος ανά εξέταση είναι εξαιρετικά υψηλό μέσα 
από ασύμφορα χρησιδάνεια. 

 ● Στα Μέλη των οποίων το κόστος ανά εξέταση είναι εξαιρετικά υψηλό ακόμα 
και αν η αγορά του αναλυτή είναι πρόσφατη. 

Ολοκληρωμένη 
τεχνική 
υποστήριξη 
πανελλαδικά από 
την ΕΠΊΣΗΜΗ 
ΑΝΤΊΠΡΟΣΩΠΕΊΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΑΝΑΛΥΤΩΝ  

3&5 DIFF ΚΑΙ  
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΥΨΗΛΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Χρηματοδότηση 
απευθείας από τον 
MEDISYN χωρίς 
μεσάζοντες  
(τράπεζες κλπ)

Τιμή κτήσης των 
αναλυτών 35% 
χαμηλότερη από το 
σύνολο της αγοράς

Κόστος ανά 
Γενική Αίματος 
& Test Κλινικής 
χημείας σε 
επίπεδα 
εξαιρετικά 
χαμηλά

3 χρόνια 
εγγύηση με 

δωρεάν τεχνική 
υποστήριξη 

και δυνατότητα 
επέκτασης

Πλήρης αυτοματοποίηση 
του εργαστηρίου με 

ΓΝΗΣΊΑ ΑΝΤΊΔΡΑΣΤΗΡΊΑ 
έτοιμα προς χρήση, bar codes και 

πρωτόκολλα αναλύσεων έγκυρων 
αποτελεσμάτων και χαμηλών 

καταναλώσεων

Δυνατότητα 
σύνδεσης των 
αναλυτών σε 

οποιοδήποτε LIS
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BC-5300 
(5 part diff)

BC-3000plus 
(3 part diff)

BC-5800 (5 part diff) 
με αυτόματο δειγματολήπτη

BC-5380 (5 part diff) 
με αυτόματο δειγματολήπτη

BS-380 
με ανιχνευτή πήγματος

BS-200E
(BS-200 Enhanced- 

η εξέλιξη του BS-200) 
(ISE-Ηλεκτρολύτες)

BS-200E 
(BS-200 Enhanced-

η εξέλιξη του BS-200)


