Εργαστήρια Αναφοράς

Παραπάνω από ένα δείγµα

Όταν παραλαµβάνουν ένα δείγµα στα Εργαστήρια Αναφοράς IDEXX Reference Laboratories, γνωρίζουν ότι ο ασθενής
είναι ένα κατοικίδιο και η οµάδα µας θα το αντιµετωπίσει µε την ίδια φροντίδα που παρέχετε εσείς στους ασθενείς
σας. Τόσο το προσωπικό των εργαστηρίων αναφοράς IDEXX όσο και οι συνεργάτες στο τµήµα ιατρικών συµβουλών,
προσπαθούν να σας προσφέρουν υψηλής ποιότητας υποστήριξη για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών σας. Τα
Εργαστήρια Αναφοράς της IDEXX Laboratories είναι ο συνεργάτης σας σε όλα τα στάδια της διαγνωστικής
διαδικασίας.

Σκεφτόµαστε
µπροστά

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ
Η διαγνωστική διαδικασία είναι στον πυρήνα του κτηνιατρείου και ένα στοιχείο κλειδί για την
καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Η IDEXX είναι ο συνεργάτης επιλογής µε τον οποίο αισθάνεστε
άνετα να συνεργάζεστε σε καθηµερινή βάση, αλλά και ο συνεργάτης εκείνος στον οποίο µπορείτε
να βασιζεστε για υποστήριξη στις ανάγκες της κλινικής σας τωρα και στο µέλλον.
Μόνο η IDEXX προσφέρει το πλήρες
πακέτο διαγνωστικών λύσεων

Παγκόσµια δύναµη, η υπεροχή στο πλάι σας
Η µόνη εταιρεία που επικεντρώνεται στην κτηνιατρική
διάγνωση µε περισσότερα από 30 χρόνια εµπειρίας
που φέρνουν σταθερά την καινοτοµία στην
κτηνιατρική πρακτική.

Animana®
(µη διαθέσιµο σε
Ελλάδα & Κύπρο)

Vet Connect® PLUS
στο κινητό σας

Το δείγµα σας, η επιλογή σας: Η IDEXX σας φέρνει
τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ ελέγχου στην κλινική
σας ή στα εργαστήρια αναφοράς.
Προσαρµοσµένες διαγνωστικές λύσεις και
υποστήριξη για εσάς και την κλινική σας, που
παρέχονται από 2 εργαστήρια αναφοράς µε
περισσότερους από 400 εργαζόµενους και 45
ειδικούς κτηνιάτρους.
Εκµεταλευτείτε το µεγαλύτερο παγκόσµιο δίκτυο
παθολόγων, µε περισσότερους από 100 κλινικούς
και ανατοµικούς παθολόγους.

SNAP® και
γρήγορα τεστ

Εργαστήρια
Αναφοράς

Αναλυτές
στην Κλινική σας

Μοναδική Υποστήριξη απο την Οµάδα της IDEXX
Γερµανικά Εργαστήρια Αναφοράς

KORNWESTHEIM

Επιβεβαιώνοντας
την Εµπιστοσύνη

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ
Η ακριβής διάγνωση διευκολύνει τις καλύτερες ιατρικές αποφάσεις για τους ασθενείς σας. Τα
εργαστήρια αναφοράς IDEXX ανεβάζουν τα διαγνωστικά standards µέσω συνεχών και επιλεγµένων
επενδύσεων σε καινοτόµα εργαστήρια αναφοράς και νέες τεχνολογίες που λειτουργούν µε µία ειδική
οµάδα εξειδικευµένων επαγγελµατιών.
Στα εργαστήρια αναφοράς IDEXX, όλη η οµάδα έχει δεσµευτεί να σας παρέχει αποτελέσµατα που
µπορείτε να εµπιστευτείτε.

Η υψηλότερη ποιότητα και καινοτοµία για καλύτερη κτηνιατρική πράξη
Συνεχείς επενδύσεις για τη διασφάλιση της «τελευταίας λέξης της τεχνολογίας» σε
εργαστηριακές δοκιµές αναφοράς για τους ασθενείς σας,παρέχοντας ακριβή αποτελέσµατα
και άµεση παράδοση.
Περισσότεροι από 400 τεχνικοί στα Γερµανικά Εργαστήρια Αναφοράς της IDEXX είναι
αφοσιωµένοι στη φροντίδα του δείγµατος κάθε ασθενούς σαν να ήταν δικό τους.
Πρόσβαση στην κλινική υπεροχή µέσω των ειδικών κτηνιάτρων της IDEXX (Μικροβιολογία,
PCR, Ανοσολογία,Παρασιτολογία, κ.λπ.) που ο καθένας είναι opinion leader (ειδικός) στον
αντίστοιχο τοµέα εξειδίκευσης του.
Προγράµµατα διαπίστευσης για συνεχή πιστοποίηση των Εργαστηρίων Αναφοράς της IDEXX για
απαράµιλλη ποιότητα. Συµµετοχή σε κλινικές έρευνες και δοκιµές παγκόσµια.
Ψηφιακή ιστοπαθολογία µε παγκόσµιες συνεργασίες

Πρόσβαση σε ολόκληρη την οµάδα παθολόγων
της IDEXX σε λίγα δευτερόλεπτα

Ψάχνοντας
Βαθύτερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΧΡΟΝΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ο ισχυρός δεσµός µεταξύ των κατοικιδίων και των ιδιοκτητών τους απαιτεί από τους κτηνιάτρους να
εξελίσσονται συνεχώς και να µπορούν να προσφέρουν την πιο σύγχρονη κτηνιατρική φροντίδα στους
ασθενείς τους.
Η καινοτοµία βρίσκεται στο DNA της IDEXX, και µας εµπνέει ώστε να παρέχουµε στους κτηνιάτρους τα
διαγνωστικά εργαλεία για την συνεχή βελτίωση της φροντίδας στα κατοικίδια.

Οι καινοτοµίες µας δίνουν νόηµα στις κτηνιατρικές αποφάσεις
Οι µεγαλύτερες επενδύσεις από την κορυφαία εταιρεία στην κτηνιατρική έρευνα φέρνει
συνέχεια νέες δοκιµές στις κτηνιατρικές κλινικές, επιτρέποντας στους κτηνιάτρους να παρέχουν την
καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς τους.
Η πρόσβαση σε ένα µεγάλο κατάλογο µε περισσότερες από 900 εξετάσεις και πάνελ
εξετάσεων, όλα συγκεντρωµένα σε ένα σηµείο, δίνει µεγάλη ευελιξία επιλογής σε προφίλ
εξετάσεων για την κάλυψη όλων των κλινικών σας αναγκών.
Τα Βασικά διαγνωστικά τεστ αναπτύχθηκαν σε συνεργασία µε πανεπιστήµια, όπως το Texas
A&M (ΗΠΑ), κ.α.
Επωφεληθείτε από την εύκολη πρόσβαση σε αποκλειστικές εξετάσεις που προσφέρονται µόνο
µέσω των εργαστηρίων αναφοράς IDEXX µαζί µε εξειδικευµένη υποστήριξη που παρέχεται από τις
ιατρικές οµάδες IDEXX Reference Laboratories για διαβούλευση και υποστήριξη στην ερµηνεία των
αποτελεσµάτων.
Βασικές καινοτοµίες στον κατάλογο δοκιµών των εργαστηρίων αναφοράς της IDEXX

Η απλότητα
στην Πράξη

ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ
Η λειτουργία µιας πολυάσχολης κτηνιατρικής κλινικής µπορεί να είναι δύσκολη χωρίς έναν συνεργάτη
που θα βοηθήσει στη βελτίωση της ροής εργασίας, βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα αλλά και
µειώνοντας το συνολικό στρες και την ένταση της καθηµερινότητας.
Η IDEXX προσφέρει λύσεις ενσωµατώνοντας τα εργαστήρια αναφοράς IDEXX στην κτηνιατρική σας
κλινική κάνοντας ευκολότερη τη διαδικασία αποστολής δειγµάτων αλλά & της λήψης των αποτελεσµάτων.

Εξυπνες λύσεις για την Κλινική
Μεταµορφώστε τη διαγνωστική σας εµπειρία µε το VetConnect® PLUS επιτρέποντας την
αµφίδροµη διαχείριση του κτηνιατρείου σας µε ενοποίηση αποτελεσµάτων µέσω ειδικού
λογισµικού για να διευκολύνεσθε σε κάθε βήµα σας - από την παραγγελία, την κλήση στον
ταχυµεταφορέα, τη λήψη αναλώσιµων αλλά και την λήψη και προβολή των αποτελεσµάτων:
• ενσωµατωµένα αποτελέσµατα της κλινικής και του εργαστήριου αναφοράς µέσα στο ίδιο αρχείο ασθενών
• ευκολία πρόσβασης και κοινή χρήση και αποστολή των αποτελεσµάτων των ασθενών
• αποτελεσµατική επικοινωνία µε τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων µέσω ολοκληρωµένων, φιλικών
ευανάγνωστων αναφορών προς τον πελάτη
• ενσωµατωµένες λύσεις λογισµικού από της IDEXX που σας βοηθούν να εξοικονοµήσετε χρόνο, ώστε να
µπορείτε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο µε τους ασθενείς σας και τους ιδιοκτήτες τους
Διαδικτυακές Υπηρεσίες IDEXX για άνεση και ευκολία

Τοποθέτηση
παραγγελίας
εξέτασης

*σύντοµα διαθέσιµο

Κλήση ταχυµεταφορέα
για παραλαβή

Λήψη αποτελεσµάτων σε
ευανάγνωστη µορφή,
µε απεικόνιση τάσης

Παραγγελία αναλωσίµων
για τους αναλυτές σας
ή τεστ Snap*

Παίρνοντας τις
σωστές αποφάσεις

ΒΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Όλες σας οι ερωτήσεις, π.χ. ο τρόπος χρήσης των νέων δοκιµών, η ενηµέρωση σχετικά µε τις τελευταίες
ιατρικές έρευνες, η διάγνωση περίπλοκων περιπτώσεων, η εφαρµογή των βελτιστοποιηµένων
πρωτόκολλων, µπορούν να απαντηθούν συµµετέχοντας στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της IDEXX. Το
ευρύ φάσµα διαρκούς εκπαίδευσης και τα «εργαλεία» για χρήση στην κλινική σας της IDEXX
Laboratories έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την καθηµερινή σας πράξη και για να βοηθούν εσάς
και το προσωπικό σας να παραµείνετε στην αιχµή της κτηνιατρικής πράξης και φροντίδας των ασθενών.

Περιεκτική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας µε υποστήριξη στην κλινική σας
Σεµινάρια, διαδικτυακά µαθήµατα, βίντεο ή ζωντανή κλινική εκπαίδευση, εργαστήριο
κτηνιάτρων µε παρουσιάσεις διαφανειών, η διαρκής εκπαίδευση είναι διαθέσιµη σε κατάλληλες
µορφές απο την IDEXX, είτε πρόσωπο µε πρόσωπο, είτε εξ αποστάσεως για να ταιριάζει καλύτερα
στις ανάγκες της κλινικής σας αλλά και στο φορτωµένο σας πρόγραµµα
Πέρυσι, 3.000 επαγγελµατίες κτηνίατροι συµµετείχαν στις εκπαιδεύσεις της IDEXX σχετικά µε
εργαστηριακή διάγνωση µε 180 σεµινάρια για κτηνιάτρους και 350 εκπαιδεύσεις για νοσηλευτές
που διοργανώθηκαν για ιατρικά, τεχνικά και διοικητικά διαχειριστικά θέµατα
Η ιατρική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχονται από ειδικούς σε κτηνιατρικά θέµατα συνεργάτες
της IDEXX ή γνωστούς διεθνείς εµπειρογνώµονες στην κλινική πράξη, την παρασιτολογία, τις
µολυσµατικές ασθένειες και την κλινική παθολογία
Παρέχεται επίσης πρόσβαση σε µια µεγάλη γκάµα υλικών για ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων για
να σας βοηθήσει στην υποστήριξη των προσπαθειών εκπαίδευσης των πελατών σας σχετικά µε την
αξία της σωστής διάγνωσης τόσο για τα άρρωστα κατοικίδια όσο και για την προληπτική φροντίδα
τους.
Πολλαπλές δυνατότητες
εκπαιδευτικής υποστήριξης
από την IDEXX Laboratories

Επιστηµονικές
Ενηµερώσεις

Υλικό Ιδιοκτητών
Κατοικιδίων

Πρωτόκολλα και Οδηγίες
Ερµηνείας Αποτελεσµάτων

Ζωντανά Σεµινάρια

Συνέδρια

Μαθήµατα Online

Σεµινάρια στην Κλινική

Μιλάµε
την ίδια γλώσσα

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΠΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ
Αυτό δεν αφορά µόνο τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων. Πιστεύουµε ότι η επικοινωνία είναι
απαραίτητη µεταξύ µας, δηλαδή η επικοινωνία της κλινικής σας µε την IDEXX Laboratories, για την παροχή
ιατρικών συµβουλών, την καλύτερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων και την διαχείριση περιπτώσεων, καθώς και
την τεχνική σας υποστήριξη, µε στόχο να διευκολύνετε την καθηµερινή σας εργασία. Είτε έχετε µια ιατρική
ερώτηση σχετικά µε το ιστορικό ενός ασθενούς και την κλινική του εικόνα, είτε απλά µια ερώτηση για το πώς
να συλλέξετε καλύτερα ένα δείγµα, θα βρείτε στην IDEXX ένα συνάδελφο που µπορεί να απαντήσει στο
συγκεκριµένο ερώτηµά σας.

Υποστήριξη από Ειδικούς στην κλινική σας
Ειδική οµάδα ιατρικών συµβούλων µε περισσότερους από 25 κτηνίατρους και ειδικούς,
διευκολύνουν τον διάλογο αφού κτηνίατροι µιλούν µε κτηνίατρους.
Δωρεάν συµβουλές για κλινικά περιστατικά παρέχεται από µια οµάδα κτηνιάτρων που ειδικεύεται
στην κτηνιατρική διάγνωση.
Για τεχνικές ερωτήσεις, µια οµάδα ειδικών εργαστηρίου είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει
τυχόν ερωτήσεις σχετικά µε δοκιµές, µεθόδους ή δειγµατοληψία.
Διαθέσιµοι 6 ηµέρες την εβδοµάδα και εύκολα προσβάσιµοι µέσω ενός έξυπνου τηλεφωνικού
κέντρου για άµεση εύρεση του σωστού τµήµατος.

Η IDEXX σας υποστηρίζει µε µια οµάδα Ειδικών

Δείτε 360ο της εικόνας του ασθενούς σας µε τις

Πλήρεις Διαγνωστικές Λύσεις της IDEXX®

VetConnect® PLUS

Εργαστήρια
Αναφοράς
Αναλυτές για την
Κλινική σας

Snap® και γρήγορα
διαγνωστικά τεστ

Τα διαγνωστικά εργαλεία βρίσκονται στο επίκεντρο της κτηνιατρικής πράξης και η συνεργασία µε µια εταιρεία που
εξειδικεύεται στα κτηνιατρικά διαγνωστικά είναι βασική.
Είτε θέλετε να πραγµατοποιήσετε µια διαγνωστική εξέταση στην κλινική σας είτε θέλετε να στείλετε δείγµατα στα
εργαστήρια αναφοράς µας, η IDEXX σας προσφέρει ευέλικτες, ολοκληρωµένες και καινοτόµες λύσεις.
Επειδή στην IDEXX ο µόνος στόχος µας είναι η ανάπτυξη διαγνωστικών λύσεων ειδικά σχεδιασµένων για κτηνιάτρους
µικρών ζώων, είµαστε στη µοναδική θέση να χτίσουµε µια µακροχρόνια συνεργασία µε εσάς και την κλινική σας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε:
Για Ελλάδα:

Τηλ.: 210-6069837
E-mail: info@petline.gr

Για Κύπρο:

Τηλ.: 70 00 20 40
E-mail: vetline@cytanet.com.cy

