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MEDIQ SUOMI
Palvelemme terveydenhuollon ja laboratorioalan
ammattilaisia.
Edustamme yli 300 kansainvälisesti tunnetun
valmistajan laajaa tuotevalikoimaa.

Tuotenimikkeitä on
noin 19 000
TUOTEVALIKOIMAMME KATTAA:
• Erikoissairaanhoidon laitteet ja tarvikkeet
• Perussairaanhoidon laitteet, tarvikkeet ja
apuvälineet
• Laboratoriolaitteet ja -tarvikkeet
SERTIFIOITUA TOIMINTAA
Mediq Suomi noudattaa ISO 9001 ja
ISO 13485 -laatustandardien asettamia
vaatimuksia. Sertifkaatti takaa,
että myynti-, toimitus- ja huoltoprosessiemme laatua valvotaan
ja kehitetään jatkuvasti.
ASIANTUNTEVAA ASIAKASPALVELUA
Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8-16.
Lisäksi kotisivuillamme oleva sähköinen tuotehakemistomme Mediq tuoteluettelo sekä
Webshopimme ovat aina avoinna ja valmiita
palvelemaan silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.
Laaja ammattitaitoinen myyntihenkilöstömme
tukee asiakkaitamme tuotteiden valinnassa ja
käytössä koko Suomessa. Ammattitaito pohjautuu
jatkuvaan koulutukseen, pitkään kokemukseen ja
koulutustaustaan, joka on pääsääntöisesti hoitotai laboratorioalalta.

TUOTTEIDEN KÄYTTÖKOULUTUSPALVELUA
Asiantuntijamme eri erikoisaloilta kouluttavat
terveydenhuollon ja laboratorioiden henkilökuntaa
tuoden mukanaan uudet menetelmät sekä laitteet,
tarvikkeet ja välineet maailmalta.
AMMATTITAITOISTA TEKNISTÄ PALVELUA
Tekniset asiantuntijamme asentavat, huoltavat,
korjaavat ja kalibroivat terveydenhuollon ja laboratorioiden laitteita. Ylläpidämme huoltovalmiutta
myymäämme laitekantaan sekä tarjoamme
laitteisiin varaosia ja tarvittavan dokumentaation.
Kokonaisedulliset huoltosopimukset ja tehdaskoulutetut huoltoteknikot takaavat laitteille parhaan
käytettävyyden koko niiden elinkaaren ajan.
HELPOTTAVAA AITTA-KOKONAISPALVELUA
AITTA-palvelu auttaa valikoimanhallinnassa, logistiikassa ja käyttöpistekohtaisessa tuotteiden tilaamisessa ja hyllyttämisessä. Hoidamme hoitotarvikeketjun esim. lääkärikeskuksissa, laboratorioissa tai
yksittäisillä osastoilla. Asiakkaamme henkilöstö
voi logististen ja valikoimanhallintatehtävien sijaan
keskittyä potilastyöhön.
TEHOKASTA LOGISTIIKKAPALVELUA
Oma varastomme Espoossa sekä loistava logistiikkatiimi mahdollistavat nopeat ja virheettömät
toimitukset koko maahan.

PALVELUA SUUNNITTELIJOILLE
Kotisivujemme suunnittelijoille-osio on tarkoitettu rakennesuunnittelijoiden, laitesuunnittelijoiden sekä rakennus- ja sisustusarkkitehtien
työn tueksi. Olemme yksi Suomen suurimmista
sairaalalaitetoimittajista. Tarjoamme helpon
suunnittelupalvelun ja mahdollisuuden hankkia
kaikki tarvittavat tuotteet saman katon alta.
MEDIQ SMARTROOM – UUTTA!
Mediq Smartroom on muuntojoustava hoitotilaratkaisu, joka auttaa toteuttamaan mahdollisimman toimivat hoitotilat koko rakennuksen
elinkaaren ajaksi.
Smartroom mahdollistaa erilaisten kokonaisuuksien ja tila- ja tuoteratkaisuiden käytön
sulkematta pois konseptin ulkopuolisiakaan
vaihtoehtoja.

www.mediq.fi
MEDIQ SUOMI KUULUU MEDIQ-KONSERNIIN
Vuonna 1899 perustetun Mediqin pääkonttori
sijaitsee Hollannin De Meernissä. Yhtiö toimii
12 maassa ja sen palveluksessa on noin 2300
henkilöä. Katso lisää: www.mediq.com.

