Dla przyszłych pokoleń - zmieniamy oblicze opieki zdrowotnej
Carestream Health, Inc., to nowa, dynamiczna
spółka
wykorzystująca
ponad
stuletnie
doświadczenie
firmy
KODAK
oraz
własne
innowacyjne
rozwiązania
dedykowane
dla
następujących obszarów rynku:
• Obrazowanie medyczne i IT w medycynie
• Oprogramowanie i obrazowanie
stomatologiczne
• Obrazowanie molekularne
• Badania nieinwazyjne

Przychód za 2009 r.: około 2,5 miliarda USD
Zatrudnienie: 7 300 na całym świecie
Zasięg terytorialny: 150 krajów
Historia: samodzielne przedsiębiorstwo od 2007 r.,
wcześniej przez ponad pół wieku jako odnoszący
sukcesy dział jednej z największych spółek na
świecie czyli KODAK

Geneza spółki
W 2007 r. firma Onex zakupiła spółkę Health Group
należącą do firmy Eastman Kodak i utworzyła z niej
niezależną firmę: Carestream Health Inc. Dziś
Carestream Health zatrudnia ok. 7 300 osób, które
obsługują klientów w ponad 150 krajach na całym
świecie. Jako pionierzy rynku stworzyli wiele
innowacyjnych produktów, które wciąż pozostają
najlepszymi rozwiązaniami. Na podstawie specjalnej
umowy licencyjnej, wiele ze sprzedawanych przez
firmę produktów wciąż jest ze znakiem handlowym
Kodak.

Dyrektor generalny: Kelvin J. Hobert
Siedziba: Rochester, Nowy York, USA
Strona internetowa: www.carestreamhealth.pl

Lider na rynku radiologii
•

Na całym świecie istnieją tysiące wdrożonych przez
firmę
systemów
zarządzających
informacją
medyczną

•

Sprzedaż prawie 40% nowych systemów radiografii
komputerowej (CR) w USA i Kanadzie oraz główny
dostawca na rynku systemów radiografii cyfrowej
(DR)

•

Najpopularniejszych
na
świecie
sprzęt
oprogramowanie do stomatologicznej radiografii

•

Wszystkie produkty do obrazowania molekularnego
(cyfrowe systemy obrazowania molekularnego,
kontrasty oraz błony) należą do grupy trzech najlepiej
ocenianych produktów w swojej kategorii

•

Dział
badań
nieinwazyjnych
ma
ponad
pięćdziesięcioletnie doświadczenie na rynkach
kontroli oraz bezpieczeństwa przemysłowego

•

Światowy lider we wszystkich kategoriach filmów: dla
zastosowań cyfrowych, radiologicznych,
mammograficznych, stomatologicznych oraz
obrazowania molekularnego

•

Posiadane prawa do ponad 1 000 patentów

Dotrzymujemy obietnic
Carestream Health deklaruje swoim klientom pomoc
w usprawnieniu ich pracy, tak aby mogli działać
bardziej efektywnie zarówno jeżeli chodzi o
organizację jak i finanse. Klienci oferujący usługi
medyczne zarówno na dużą jak i na małą skalę, od
klinik i szpitali po duże sieci, a nawet całe kraje,
rozwijają
swoje
systemy
radiologiczne
i
informatyczne wykorzystujące rozwiązania firmy
Carestream Health.
Dział usług stomatologicznych nieustannie
dostarcza lekarzom specjalistom na całym świecie
najlepsze z możliwych.
Zespół
zajmujący
się
obrazowaniem
molekularnym
działa
na
froncie
medycyny
prewencyjnej i pomaga przecierać nowe ścieżki
dziesiątkom tysięcy naukowców wykorzystującym
naszą technologię.
Prowadzone są także działania na rynku badań
nieinwazyjnych, umożliwiając klientom uzyskanie
wysokiej jakości zdjęć przeznaczonych do takich
zastosowań jak kontrole samolotów, elementów
montażowych, odlewów i badań sądowych.

i

Obrazowanie medyczne i rozwiązania IT
Skalowalne rozwiązania do każdego z etapów
obrazowania diagnostycznego - od zlecenia badania,
wykonania prześwietlenia i diagnostyki do dystrybucji
wyników, rachunków, itd..
• Więcej możliwości wyboru obrazowania cyfrowego od radiologii ogólnej do takich zastosowań
specjalistycznych jak mammografia, onkologia,
ortopedia czy CAD
• Zintegrowane
systemy
RIS/PACS/e-platforma
SUPER PACS i rozwiązań zarządzania informacją
łączących dane pacjentów i zdjęcia umożliwiające ich
dalsze przetwarzanie, diagnostykę, konsultacje i
przechowywanie

Firma macierzysta
Carestream Health jest częścią rodziny spółek
należącej do firmy Onex. Onex to
jedna z
największych i najbardziej poważanych spółek
kanadyjskich
która
jest
właścicielem
grupy
niezależnych spółek takich jak Celestica, Hawker
Beechcraft i Skilled Healthcare Group.
Onex Corporation jest spółką notowaną na giełdzie
kanadyjskiej. W 2008 r. zajmowała ona 386 miejsce w
rankingu Fortune Globar 500 największych firm świata.
Więcej informacji na temat firmy Onex znajduje się na
www.onex.com

• Elastyczne rozwiązania CR i DR rozwiązujące
wyzwania takie jak: cykl, budżet i ograniczoną
przestrzeń przy jednoczesnym ograniczeniu czasu na
wykonanie pracy
• Najlepsze na rynku drukarki do obrazowania
laserowego wykonujące wszystkie typy wydruków:
CT, MRI, USG, CR i DR
• Szeroki zakres profesjonalnych usług, włączając
zarządzanie projektami, zdalny serwis i szkolenia

Systemy stomatologiczne
Innowacyjne produkty obrazowania stomatologicznego
umożliwiające przechwytywanie, przetwarzanie,
drukowanie, przeglądanie, przechowywanie i
wysyłanie. Zarówno kompletne rozwiązania cyfrowe jak
i tradycyjne produkty do błon rentgenowskich.
• Inteligentne, intuicyjne obrazowanie stomatologiczne
i oprogramowanie do zarządzania planowaną i
wykonywaną pracą

Obrazowanie molekularne
Rozwiązania optycznego obrazowania molekularnego
in vivo i in vitro przeznaczone dla nauk przyrodniczych i
biologii molekularnej.
Kompletne rozwiązania składające się m.in. z
systemów cyfrowego przechwytywania obrazu,
oprogramowania do analizy obrazów, obrazowania
środków kontrastowych i tradycyjne błony do czułego,
wysokiej klasy i niezawodnego obrazowania na
potrzeby naukowe

Badania nieinwazyjne
Produkty wysokiej jakości dla szerokiego wachlarza
zastosowań przemysłowych, m.in. do kontroli
samolotów, elementów montażowych, odlewów i badań
sądowych.

Fundamentalne wartości
• Klient: naszym podstawowym celem jest
budowanie wartości klienta
• Pracownicy: nasi ludzie i całe zespoły pracują nad
innowacyjnymi rozwiązaniami i osiągnięciem
sukcesu
• Uczciwość: dotrzymujemy naszych zobowiązań,
postępujemy zgodnie z naszym systemem wartości
i najlepszymi praktykami etycznymi
• Przedsiębiorczość: oceniamy, akceptujemy i
zarządzamy
ryzykiem,
działamy
szybko,
podejmujemy
dobre
decyzje,
akceptujemy
odpowiedzialność i zobowiązujemy się osiągać
wyniki

