ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το εργαστήριο ορθοδοντικής τεχνολογίας F.N. ORTHODONTICS παρέχει καινοτόμα οδοντοτεχνικά
προϊόντα και δεσμεύεται για αριστεία από το 1997. Ο ιδρυτής του εργαστηρίου κος Φραγκίσκος
Ντουλούπας είναι Αριστούχος απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. Αθηνών Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,
Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας και το 2001 έλαβε Μεταπτυχιακό τίτλο από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Αθηνών στην Ορθοδοντική.
Το εργαστήριο προσφέρει πλήρη σειρά ορθοδοντικών αποκαταστάσεων. Είμαστε περήφανοι που
παρέχουμε υψηλής ποιότητας εργασίες και μπορούμε να καλύψουμε από την κατασκευή ενός απλού
νάρθηκα μέχρι τις πιο απαιτητικές σύνθετες περιπτώσεις
Ακολουθούμε ψηφιακή ροή εργασίας, λειτουργούμε με καινοτόμο λογισμικό CAD / CAM και
μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής. Απασχολούμε εξειδικευμένους και έμπειρους Οδοντικούς
Τεχνολόγους που ενημερώνονται άμεσα και διαρκώς για όλες τις εξελίξεις στον τομέα μας.
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι βιοσυμβατά και ελέγχονται πάντα για την ποιότητα, τις τεχνικές
προδιαγραφές και την σήμανση (CE).
Η Επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς
Προτύπου ISO 9001:2015, μέσω του οποίου διασφαλίζεται :
• Η ενσωμάτωση των απαιτήσεων του Σ.Δ.Π. στις επιχειρησιακές διεργασίες του εργαστηρίου.
• Η προσέγγιση διακινδύνευσης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των απειλών ή την
αξιοποίηση των ευκαιριών.
Στρατηγική Κατεύθυνση
Όλοι οι άνθρωποι του εργαστηρίου F.N. ORTHODONTICS δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας
εξαιρετικά υψηλής ποιότητας τελικό προϊόν, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα, καθώς
και τις επιταγές του εκάστοτε ιατρείου.
Οι συνεχείς Επενδύσεις της F.N. Orthodontics στις τεχνολογίες αιχμής, το άριστο περιβάλλον εργασίας,
οι συνεργασίες με πιστοποιημένους διεθνείς οίκους για την προμήθεια των Α Υλών, η επιστημονική
έρευνα με επαγγελματίες παγκοσμίου κύρους, η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και η Γνώση, ο
ενθουσιασμός και η Δημιουργικότητα των μελών της Ομάδας μας, επιτρέπουν στο εργαστήριο να
παρέχει στα συνεργαζόμενα ιατρεία υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και στους πελάτες τους ευτυχισμένα
χαμόγελα.
Η εταιρική φιλοσοφία συνοψίζεται στην πρόταση:

Καινοτομία – Εφαρμογή Κανονισμών – Δια Βίου ΕκπαίδευσηΟμαδική Εργασία -Πάθος για τη Δουλειά μας
Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας διατηρείται ενήμερη, γνωστοποιείται και είναι διαθέσιμη σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη.
Φραγκίσκος Ντουλούπας

