
Prezentare generală a serviciilor oferite de RADIOMED IMPEX SRL

RADIOMED IMPEX SRL este autorizată să desfăşoare activităţi în domeniile: comercializare, verificare,

punere  în  funcţiune,  întreţinere şi reparare pentru  următoarele  categorii  de  echipamente  şi  dispozitive

medicale:

1.  Diagnostic şi tratament cu radiaţii X;

2.  Stomatologice și oftalmologice;

3.  Electromedicale, anestezie şi ventilaţie pulmonară;

4.  Uz medical general spitalicesc;

5.  Mijloace ajutătoare pentru persoane cu dizabilităţi şi echipamente de kinetoterapie.

Dedicat LABORATOARELOR DE RX DIAGNOSTIC SAU RX TERAPIE care includ ECHIPAMENTE DE

DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT CU RADIAŢII X oferim toată gama de servicii, respectiv:

Comercializare – dispozitive medicale analogice și digitale însoțite de gama completă de accesorii;

Service / Întreţinere - în regim de abonament lunar, cu B.V.T.P. inclus;

Buletin de Verificare Tehnică (B.V.T.P.) - verificare periodică stare tehnică;

Buletin de Doză de Arie (B.D.A.) - verificare periodică a eficacităţii ecranelor de radioprotecţie;

Buletin de Măsurători Dozimetrice (B.M.D.) - verificare periodică a dozelor şi debitelor de doză, 
necesare determinării Dozimetriei Clinice şi elaborării Planului de Tratament pentru instalaţii de 
radioterapie cu putere maximă 300kV;
Aviz de utilizare a dispozitivelor medicale - ANMDM - asistenţă tehnică specializată în vederea 
asigurării funcţionării instalaţiilor röntgen în parametrii specificaţi de producător înaintea şi în timpul 
vizitei specialiştilor ANMDM, precum și a verificării echipamentelor de radioprotecţie personală;
Expert acreditat nivel III CNCAN - Proiectare şi Autorizare integrală laboratoare de radiologie şi 
radioterapie respectiv obținere:

- Autorizaţie de amplasare şi construire (A.C.);
- Autorizare de utilizare (A.U.);
- Certificat de înregistrare (C.I.)

Consultanţă fizician medical - toată gama de servicii conexe funcţionării laboratorului de radiologie 
sau radioterapie (C.N.C.A.N., D.S.P., A.N.M.D.M.);

Program de Radioprotecţie, Manual de Asigurarea şi Controlul Calităţii - elaborate conform 
cerinţelor C.N.C.A.N., inclusiv procedurile specifice fiecărei practici;

Calitatea  serviciilor  oferite  este  recunoscută  și  certificată  în  conformitate  cu  cerinţele  standardelor

ISO 9001:2015 și ISO 13485:2016.

Vă invităm să lucraţi cu o echipă cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniu, care se dezvoltă în mod
continuu,  prin  integrarea  şi  educarea  permanentă  de  specialişti  în  fizică  medicală,  electronică,  informatică  şi
economie, pentru a deţine un serviciu radiologic modern şi întotdeauna perfect funcţional în condiţiile legii.

Vă aşteptăm cu plăcere să ne contactaţi pentru consiliere cu privire la orice detaliu legat de activitatea
laboratoarelor de röntgendiagnostic şi röntgenterapie.
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