P l a n o s d e P ro t e ç ã o c o n t r a A c i d e n t e s D R X

Planos para sua Paz de Espírito.
O detector CARESTREAM DRX está no centro de nossa
família de produtos DRX. Seu design robusto e sem fio
funciona com seu equipamento de imagem com enorme
facilidade e flexibilidade. Da mesma forma, é um
investimento valioso – onde você pode contar com
produtividade máxima e qualidade no cuidado dos
pacientes.
Para proteger este bem fundamental de quedas e outros
acidentes, a Carestream desenvolveu o Plano de Proteção
cê
contra Acidentes DRX. Três níveis de proteção deixam você
escolher o plano adequado para as necessidades de sua
instalação.

UMA OLHADA
NAS
VANTAGENS
•

Custos previsíveis para
planejamento financeiro eficiente

•

Confiança e paz de espírito

•

Resolução conveniente, em uma
chamada

•

Substituição rápida para tempo de
atividade máximo

Planos de Proteção contra Acidentes CARESTREAM DRX

Uma Excelente Maneira de Proteger contra o Inesperado.
Com qualidade de serviços e produtividade na linha você não pode ter interrupções, custos não
planejados, ou atrasos devido a acidentes. Enquanto o Detector DRX é projetado para durabilidade
e vida longa com uso normal, acidentes acontecem – e é aí que entra o Plano de Proteção contra
Acidentes Carestream DRX.
A Proteção de Acidentes de CARESTREAM DRX é exclusivamente desenhada para o Detector de DRX
e pode ser adicionado no Contrato de Serviços de sua Cobertura de Garantia, Smart Care Completo,
ou Smart Care Seleto. Estes planos podem cobrir o custo total ou reduzir dramaticamente os gastos
associados com os detectores de substituição em caso de danos ocorrerem devido a acidentes no
decorrer do uso clínico normal.

Três Planos – Três Opções para Proteção.
Na Carestream, entendemos que suas operações e necessidades são únicas. É por isso que oferecemos
uma variedade de maneiras de proteger seu investimento. Enquanto todos os nossos planos protegem
contra danos causados por quedas, quebra e rachadura de vidros, e infiltração de líquidos – você pode
selecionar a cobertura mais adequada ao seu perfil operacional e orçamentário.

Tempo de Atividade Máximo.
A Proteção de Acidentes pode ser comprada por qualquer detector elegível coberto pelo Contrato de
Serviços de sua Cobertura de Garantia, Smart Care Completo, ou Smart Care Seleto. Quando ocorre
um acidente, diagnosticaremos o problema e emitiremos um detector substituto para sua instalação
através de nossa rede global de peças e serviços. Nosso retorno rápido maximiza o tempo de atividade
do equipamento e sua capacidade de cuidar de seus pacientes.
Manter cobertura contínua contra acidentes em seu Detector DRX Carestream minimiza seu risco
e protege seus investimentos importantes. Assegura cobertura contínua e a taxa anual disponível mais
baixa comprando a Proteção contra Acidentes quando você compra o Detector DRX.

COBERTURA DO DETECTOR DRX

COBERTURA
DA GARANTIA

SMART CARE
COMPLETO

SMART CARE
SELETO

Plano abrangente é melhor para
grandes instalações com muitos
detectores, os com detectores móveis
e aqueles que desejam ter um custo fixo
anual.

Plano Dedutível Padrão é melhor
para aqueles que desejam equilibrar
seus custos imediatos com os pagos no
momento em que ocorre um acidente.
Plano Premium Baixo é melhor para
instalações pequenas, bem controladas
com detectores nas salas que assumem
que haverá poucos acidentes.

Mais informações:
Para saber mais sobre os Planos de
Proteção contra Acidentes Carestream
DRX, entre em contato com seu
representante local Carestream ou
o distribuidor autorizado.

PLANO DE
PROTEÇÃO
ABRANGENTE

PLANO DE
PROTEÇÃO
DEDUTÍVEL
PADRÃO

SUBSTITUIÇÃO DE DETECTOR

COBERTURA BÁSICA

100% de Satisfação do Cliente

Remoto

Suporte por Telefone 24 horas por dia,
7 dias por semana
Resposta telefônica (60 minutos)
Solução de conectividade remota
Smart Link

Peças de Reparo Genuínas CARESTREAM
Resposta no local
No local

Reparos para trabalho e viagem no local
Substituição para quedas abaixo de 200g
Substituição para quedas de 200g ou mais

Sem Taxa de
Substituição

Substituição para quebra de vidros ou
rachaduras
Substituição para danos líquidos
Desconto em multidetectores

Com Taxa de
Substituição

Substituição para quedas de 200g
ou mais
Substituição para quebra de vidros ou
rachaduras
Substituição para danos líquidos
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PLANO DE
PROTEÇÃO
COM BAIXO
PRÊMIO

