CASO DE SUCESSO
Laudos de Radiologia Veterinária
Antes de maio de 2017 o Hospital Mundo dos Bichos com um
potencial de 52 exames/mês tinha um aproveitamento de apenas
29,9%. Através do serviço de ECG que já recebiam da Ferox,
solicitaram o serviço de tele radiologia veterinária, fazendo
com que em menos de três meses o volume de exames do
hospital chegasse até um 57% de aproveitamento.
Hoje, possuem uma rentabilidade contínua, gerando
autonomia, e já são referência na região de atuação.

Quer saber como?
Segue o depoimento do Dr. Arivan:
"Inicialmente não oferecíamos o serviço de radiologia na
clínica, acabávamos usando o serviço de radiologia humana
contando com a boa vontade de médicos que recebiam nossos
pacientes em horário após o expediente, era o caos pois gerava
muito estresse ao animal além da demora no diagnóstico O
que tornava o diagnóstico sem credibilidade.

Diante de tudo isso vimos a necessidade do serviço de
radiologia na clínica. Onde compramos o equipamento de raios
x e implantamos o serviço, além disso contratamos uma
,o

caminho para atingir o potencial do seu negócio.

técnica em radiologia para realizar exames e também podemos
aumentar a quantidade e qualidade dos exames além é claro
de fazer na própria clínica e poder atender a demanda externa
também."
"Neste momento a Ferox já era nossa parceira com os laudos
de
eletrocardiogramas
e
se
tornou
também
nos laudos de radiologia alavancando assim nosso serviço
agregando qualidade, proporcionando mais segurança nos
laudos internos e gerando maior credibilidade aos exames
externos, aumentando nossa produtividade e lucratividade.
Acabou também sendo uma ferramenta importantíssima para
que gradativamente nos tornemos referência na nossa
região também neste tipo de serviço. Realmente a Ferox foi
uma ótima parceria."
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E, aí vai ficar pensando?
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