
Assistência Cascadion

Contrato de serviço e assistência completo para  

o seu Cascadion SM Clinical Analyzer



Contrato de  

serviço e 

assistência  

completo 

As quatro visitas anuais realizadas pelo 

especialista em assistência Cascadion 

foram concebidas para maximizar o 

tempo de atividade geral e, através da 

deteção de falhas preditiva, minimizar 

o tempo de inatividade não planeado.

Um contrato de serviço e assistência completo garante a 

continuidade do seu serviço analítico. A assistência para 

o Thermo Scientific™ Cascadion™ SM Clinical Analyzer é 

prestada por uma equipa de assistência Cascadion dedicada 

sediada na sua área regional. Esta equipa é treinada para 

compreender as necessidades e prioridades do laboratório 

clínico e os desafios da implementação de um novo sistema 

clínico. A nossa equipa está pronta para o ajudar.
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Visita de 

manutenção 

preventiva aos 

6 meses 

Visita de 

inspeção 

aos 3 meses 

Visita de 

inspeção 

aos 9 meses 

Visita de 

manutenção 

preventiva aos 

12 meses 



Início do percurso

A sua decisão de incorporar o analisador Cascadion no laboratório é o início do percurso. Estaremos presentes em todos 
os passos para uma instalação e utilização contínua bem-sucedidas.

Implementação de um fluxo 
de trabalho validado para 
o seu laboratório

Facilidade de utilização/
formação

Tempo de atividade

Parceria com os nossos 
clientes

Manutenção do sistema/
serviços remotos

Conformidade

Iremos dar formação à sua equipa sobre a utilização de rotina do 
sistema Cascadion. Esta formação pode ser ministrada no local 
ou numa das nossas instituições de formação.

Como parte da implementação documentada do seu novo 
instrumento, o especialista em assistência Cascadion irá realizar 
uma qualificação completa do instrumento/ensaio. 

O tempo de atividade do analisador Cascadion será mantido 
durante todo o dia, ao longo de todo o ano, direcionado para 
um mínimo de 90%.  

Os especialistas em assistência Cascadion irão ajudar 
a otimizar a configuração do sistema Cascadion, de modo 
a estar otimizado para cumprir os seus requisitos.  

A manutenção diária e semanal gerida pelo utilizador é de 10 minutos 
e 20 minutos, respetivamente. Temos capacidade para monitorizar 
remotamente o desempenho do sistema 24 horas por dia, 7 dias por 
semana e reagir proativamente a quaisquer sinais de problemas. 

A sua equipa regional de especialistas em assistência Cascadion 
trabalha em conformidade total com as GXP* e possui formação 
específica para trabalhar no laboratório clínico. 

Para garantir uma experiência contínua e bem-sucedida com o sistema Cascadion, a aquisição do 

analisador inclui uma oferta de um ano completo de serviço e assistência. Este contrato abrange a 

manutenção preventiva, as peças sobresselentes e as deslocações e mão de obra para as visitas 

de emergência.

Encontra-se disponível uma linha direta regional para responder a quaisquer questões ou pedidos. 

Um especialista em assistência Cascadion irá assumir o controlo e garantir que o pedido ou problema 

é resolvido. Se for necessária uma visita, um especialista estará no local no dia útil seguinte.

*Boas práticas em matéria de diretrizes de qualidade
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Saiba mais em thermofisher.com/cascadion
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Compromisso
O nosso compromisso consiste em tornar a instalação do seu 
Cascadion SM Clinical Analyzer o mais simples possível. Temos 
como objetivo manter a prestação de serviços ao longo do tempo. A 
equipa de especialistas em assistência Cascadion tem experiência 
nos requisitos do ambiente laboratorial clínico e dedica-se a satisfazer 
as suas necessidades. Isto significa que compreendem totalmente 
a natureza crítica do seu trabalho e a necessidade de maximizar 
o tempo de atividade. 

O que está incluído no contrato de serviço e assistência 
completo?

• Programa de formação certificado para utilizadores diários 
e operadores principais

• Duas (2) visitas de manutenção preventiva programadas por ano

• Duas (2) visitas de inspeção programadas por ano

• Equipas de assistência e suporte regionais dedicadas

• Assistência técnica global especializada no analisador Cascadion 

• Todas as peças sobresselentes e consumíveis de manutenção 
preventiva 

• Resposta no local no dia útil seguinte

• Todos os custos de deslocação e mão de obra 

• Assistência ativa por acesso remoto, permitindo uma 
assistência preditiva

• A conectividade de dados será planeada como parte da instalação

Estão disponíveis outras opções de serviço. Solicite mais 
informações ao seu representante regional do analisador Cascadion.

Os produtos da Thermo Fisher Scientific são distribuídos globalmente, pelo que as utilizações, aplicações e disponibilidade 

do produto em cada país dependem do estado de autorização local para comercialização regulamentar. 


