فرم نظر خواهی از مشتریان

BUF34-6

استفاده از سرنگ  ADو دندانپزشکی یکبار مصرف در کنترل بیماریهای عفونی  ،ایدز و هپاتیت در جامعه موثر است .

گروه تولید پزشکی ورید ضمن تشکر و قدردانی از حسن انتخاب شما  ،در نظر دارد تا جهت ارتقاء کیفیت محصوالت خود از رهنمودها و نقطه
نظرات شما بهره مند گردد  .از اینرو خواهشمند است با تکمیل این فرم ما را در رسیدن به این مقصود یاری فرمایید .

سرنگ  11سی سی  2تکه
 3تکه
سرنگ AD

سرنگ  51سی سی

گاواژ

سرنگ  51لوۀرالک

سرنگ انسولین

سر سوزن بسته بندی شده

میکرو ست

( Bite Blockحلقه دهانی )

ست سرم
سوند نالتون

تیوپ سا کشن
دستکش معاینه
کلیه محصوالت

سوند فولی

 - 2کیفیت محصوالت ورید را چگونه ارزیابی میکنید ؟
 - 3آیا محصوالت ورید با معیارها و خواسته های شما منطبق است ؟
 - 4آیا از قیمت محصوالت ورید در مقایسه با دیگر محصوالت راضی هستید ؟

خیر

بلی

خیر

بلی

 - 5نحوه عرضه محصوالت این شرکت را چگونه ارزیابی میکنید ؟
 - 6نظر شما در رابطه با زمان تحویل محصول چیست ؟
 - 7قابلیت دستیابی به کدام محصول راحتتر و کدام محصول مشکلتر است ؟
 - 8آیا تنوع محصوالت ورید میتواند پاسخگوی شما بعنوان یک مصرف کننده باشد ؟

بلی

رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تجهیرات پزشکی تضمین کننده ایمنی محصوالت است

 - 1از کدامیک از محصوالت ورید استفاده میکنید ؟
سرنگ  5سی سی
سرنگ  2سی سی

سرنگ  21سی سی  2تکه
 3تکه
سرنگ دندانپزشکی

خیر

 - 9آیا به هنگام استفاده از محصوالت به توصیه های مندرج در بسته بندی توجه میکنید ؟ بلی

خیر

در پایان خواهشمند است در رابطه با محصوالت ورید هر گونه انتقاد و یا پیشنهادی دارید در ذیل این برگه مرقوم فرمایید و یا با شماره تلفن
 151- 35422283- 6تماس حاصل فرمایید  .چرا که نظرات شما میتواند رهنمون عملکرد ما در زمینه بهبود محصوالت شرکت ورید باشد .

در صورت تما یل اطالعات ذیل را تکمیل نمائید .
نام خانوادگی :

محل کار :

تاریخ و امضاء :

توجه به هشدارهای بسته بندی سرنگ قبل ازمصرف ضروری است

