Perfil da empresa

Proativa.
Dedicada.
Inovadora.
Uma empresa focada no cliente.

Resumo sobre a Carestream

A Carestream é uma empresa dinâmica e global com mais de 100 anos de
liderança. Temos o compromisso de fazer o que for necessário para ajudar
nossos clientes a serem bem-sucedidos.

•

A receita de 2016 foi de aproximadamente
US$ 2 bilhões

•

Mais de 6.000 funcionários em todo
o mundo

•

Presente em 170 países no mundo

•

Com sede em Rochester, NY, EUA

•

Kevin J. Hobert, CEO

•

carestream.com

Ao aplicarmos nossas ideias e experiência, criamos soluções inovadoras e
elegantes que oferecem uma maneira mais inteligente de evoluir.
No ambiente atual do setor de saúde global, que está sempre mudando e
onde a demanda para fornecer melhores resultados nunca foi tão grande,
agregamos valor ao fornecer opções personalizadas, acessíveis e práticas para
ajudar nossos clientes a evoluírem. A promessa da Carestream é de ajudar os
clientes a fazerem seu trabalho de forma melhor, mais rápida e com melhor
custo-benefício. E cumprimos essa promessa todos os dias. Prestadores de
serviços médicos grandes e pequenos, desde clínicas e hospitais individuais a
grandes redes e até mesmo países inteiros, estão atualizando seus sistemas
de radiologia e TI usando nossas soluções mais recentes.
Nós também atendemos aos setores industriais com nossos produtos de
testes não destrutivos, que permitem que os clientes capturem imagens de
alta qualidade para aplicações como inspeção, montagens, moldes e análise
forense de aeronaves.

P e r fi l d a e m p re s a C a re s t re a m

SOBRE A CARESTREAM
Um grande foco no cliente
Temos milhares de soluções de saúde, como
o RIS+PACS, o fluxo de trabalho de empresa,
serviços baseados em nuvem e muito mais,
instalados nas maiores instituições de saúde
em todo o mundo.
Somos um dos principais fornecedores mundiais
de radiografia digital (DX) e radiografia
computadorizada (CR), com um histórico de
inovações, incluindo a família DRX dos sistemas
de DR, que inclui o avançado Detector DRX
Plus sem fio, compatível com todos os nossos
equipamentos DRX.
Temos mais de 600 patentes concedidas em
todo o mundo.
Nossa organização de Teste não destrutivo tem
mais de 75 anos de experiência atendendo
clientes nos setores de segurança industrial
e inspeção.

COMO ATENDEMOS NOSSOS
CLIENTES

NOSSOS PRINCIPAIS VALORES

Geração de imagens médicas e TI
de saúde

fim de tudo o que fazemos.
Nós entendemos suas
necessidades, excedemos
suas expectativas de formas
significativas para eles e
possibilitamos seu sucesso.

Soluções escalonáveis para cada etapa do
processo de diagnóstico por geração de
imagem, desde a solicitação de exames, captura
de imagens e diagnóstico até a distribuição de
resultados, faturamento e além.
•

•

Soluções flexíveis de DR e CR que solucionam
os desafios de fluxo de trabalho, orçamento e
espaço ao mesmo tempo em que reduzem o
tempo dos procedimentos.

•

Sistemas de geração de imagens que
combinam recursos de fluoroscopia e
radiografia geral em uma unidade única e
compacta.

•

Sistemas de ultrassom com painel de
controle All-Touch configurável e inovadoras
ferramentas de produtividade.

•

Sistemas de TC Cone Beam que permitem a
aquisição de exames com carga (paciente en pé).

•

Impressoras a laser para impressão de imagens
médicas de todos os tipos, incluindo TC, RM,
ultrassom, CR e DR.

•

Uma ampla gama de valiosos serviços
profissionais, incluindo gerenciamento
de projetos, consultoria de tecnologia e
planejamento do local.

Nossa empresa controladora
A Carestream Health tem orgulho de ser parte
da família de empresas Onex desde 2007.
A Onex, uma das maiores e mais respeitadas
corporações do Canadá, é proprietária de
empresas que incluem Advanced Integration
Technology, Clarivate Analytics, Tecta America,
WireCo WorldGroup e Thomson Reuters’
Intellectual Property & Science Business.
A Onex Corporation tem capital aberto na bolsa
de valores de Toronto (OCX).
Para obter mais informações,
visite www.onex.com

RIS+PACS integrado e soluções de
gerenciamento de informações, como nosso
arquivamento independente de fornecedor e
serviços baseados em nuvem, para combinar
imagens e informações do paciente para
processamento, diagnóstico, colaboração e
armazenamento.

Testes não destrutivos
Produtos de alta qualidade para uma grande
variedade de aplicações industriais, incluindo
inspeção, montagens, moldes e análise forense
de aeronaves, para citar alguns.

CLIENTES são o início e o

PESSOAS são nosso ativo
mais importante. Para os
nossos clientes, nossos
funcionários são a nossa
empresa. Atraímos as
melhores pessoas e criamos
um ambiente onde elas
podem atingir seu
potencial máximo.

EXCELÊNCIA é a nossa
aspiração contínua. Temos
orgulho do nosso trabalho
e aprimoramento contínuo.

GANHAR é nosso objetivo
principal. Desafiamos nossos
limites, superamos obstáculos,
competimos de forma justa
e ganhamos.

INOVAÇÃO é nossa
paixão. Com entusiasmo e
criatividade, desenvolvemos
inovações de alto impacto.

carestream.com

© Carestream Health, Inc., 2017. CAT 600 0500_pt-br 09/17

