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Tisztelt Partnereink!

2021 tavaszán újraindítjuk a több éven keresz-
tül sikeresen működtetett Astromedic Hírleve-
let. Elsősorban azért, mert bízunk a jövőben, 
bízunk a Partnereinkkel és a magyar radioló-
gia közösségével kialakított szoros kapcsolat-
ban, amelyet tovább szeretnénk építeni.

Mindannyiunk számára megterhelő volt az 
elmúlt 12 hónap, és minden bizonnyal hason-
lóan megterhelőek lesznek a következő hetek. 
A megtapasztalt veszélyhelyzetre senki sem 
tudott felkészülni, így Partnereinkhez hasonló-
an, mi is improvizáltunk. 2020 februárjában 
már azon dolgoztunk, hogy bemutassuk az 
Astromedic új együttműködési területeit a bécsi 
ECR Kongresszuson – ez nem valósulhatott 
meg, hiszen mindannyiunknak egészségügyi 
és üzleti folyamataink újragondolásával kellett 
foglalkoznunk.

Egy év távlatából úgy tűnik, a koronavírus 
pandémia legnehezebb időszakát sikerült 
közösen átvészelnünk. Fő tevékenységünk, a 
röntgen- és MR-kontrasztanyag szállítás kisebb 
zökkenőktől eltekintve szinte normális meder-
ben folyt, de nagyon sokat dolgoztunk azon, 
hogy Partnereink fejlesztéseit, bővülését és a 
koronavírus veszélyhelyzetből adódó speciá-
lis igényeit teljes eszköztárunkkal támogatni 
tudjuk.

2020 az átrendeződés és a bővülés éve volt 
számunkra. Bebizonyosodott, hogy a kont-
rasztanyag menedzsmentben felépített hite-

lességünk tette Partnereinket elégedetté, és 
együttműködéseink stabil alapokat biztosítanak 
ahhoz, hogy új termékköreinket szintén hite-
lesen tudjuk képviselni. A kontrasztanyagok 
iránti elkötelezettségünk természetesen nem 
változott, de ezt négy új terület egészíti ki.

A Siemens Healthineers ultrahangok magyar-
országi disztribútora lett az Astromedic 2020 
márciusától. Az elmúlt hónapokban a kiváló 
termékportfólióval érdemi sikereket értünk el. 
Ügyfeleink köre jelentős mértékben megnőtt, 
és büszkék vagyunk arra, hogy az egyik meg-
határozó globális képalkotó diagnosztikai 
vállalat ultrahang-berendezéseit tudjuk Part-
nereinkhez közelebb hozni. Ezen a területen 
ügyfélkörünk a radiológus kollégákon túl több 
klinikus szakmára terjed ki.

Radiológus kollégáinknak egy újabb fontos 
területen tudunk az Astromedichez méltó 
megoldást nyújtani: 2020 szeptembere óta mi 
képviseljük a finn Planmed mammográfokat 
Magyarországon, és azért harcolunk, hogy a 
3D emlő tomoszintézis minél teljesebb körűvé 
váljon az emlőszűrésben és a klinikai diag-
nosztikában.

Az intervenciós radiológiában aranystandard-
nak számító Bard biopsziás tűk és biopsziás 
rendszerek jelentős piaci fejlődésen mentek át 
az elmúlt hónapokban, azt mutatván, hogy  



a legfejlettebb diagnosztika és a minőségi be-
tegellátás iránti igények folyamatosan bővül-
nek Magyarországon is.

Negyedik új tevékenységi körünket pedig a 
pandémiás járványnak köszönhetjük. 2020 
tavaszától Partnereink olyan megoldásokról 
érdeklődtek nálunk, amelyek a képalkotó 
diagnosztikai tevékenység során hozzásegíte-
nek a maximális és színvonalas infekciókont-
rollhoz. Hamar le is szerződtünk a német Franz 
Mensch GmbH-val speciális lábzsákrendszere-
ik itthoni forgalmazására, amely több partne-
rünknél nagy sikert ért el, jelentős mértékben 
növelve ügyfeleik, betegeik elégedettséget. De 
mivel a minőségi infekciókontrollra nagyon 
nagy igény mutatkozott, hosszú hónapok 
kutatása után disztribútori szerződést kötöttünk 
az észt Chemi-Pharm céggel, amely fertőtlenítő 

szerek teljes portfólióját ajánlja, speciális, 
allergénmentes verzióban. 

Guerbet, Siemens Healthineers, Planmed, 
Bard, Chemi-Pharm – Astromedic. Mi a közös 
ezekben a cégekben? A minőségi megoldá-
sok, a kompromisszummentes szakmaiság és 
a hosszú távú gondolkodás. Olyan partnereket 
találtunk az elmúlt évben, akik hosszú távon 
is hitelesen tudják felvállalni a gyógyítást, a 
szakma tiszteletét és szeretetét.

Dr. Jászberényi Miklós, az Astromedic tulaj-
donos-ügyvezetője így fogalmazza meg a 
lényeget: „Több mint egy évtizede az akkor 
egyszemélyes garázscégbe és belém fektetett 
bizalmat egy globális gyógyszercéggel szem-
ben a francia Guerbet. Néhány kiváló év alatt 
sikerült bebizonyítanom, hogy a Partnereink 
felé tanúsított figyelem a legfontosabb, még 
akkor is, ha a piac legjobb termékeiről van 
szó. Az elmúlt években kiváló kollégákkal 
bővült a csapat: Ranovszky Melissa, Kovács 
Zoltán, Polacsek Krisztina és a többi kolléga 
ezt a szemléletet magukévá tették, és a kont-
rasztanyagokban elért sikerek mellett lefektet-
tük egy Partnereinek minőségi megoldásokat 
nyújtó kereskedőcég alapjait.”

2021 számunkra arról szól, hogy a jelen-
tősen megváltozó egészségügyi környezetben 
hogyan tudunk minél több értéket és hiteles 
megoldást nyújtani Partnereinknek – ahhoz 
hasonlóan, ahogyan az Astromedic az elmúlt 
13 évben dolgozik.

Az Astromedic Csapata

Tisztelt Olvasónk!
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak postai úton, hanem e-mai-
len is tájékoztatni tudjuk Önt cégünk legújabb partnereiről, 
termékeiről és fejlesztéseiről.

Amennyiben fontosnak tartja, hogy hírleveleink elektronikus 
formában is eljussanak, kérjük, látogassa meg az alábbi 
webcímet, illetve telefonjával olvassa be a QR-kódot:

astromedic.hu/hirlevel



A Siemens Healthineers ott volt az ultrahang 
diagnosztika bölcsőjénél az 1950-es években, 
de termékportfóliója az amerikai ultrahang 
specialista Acuson 2000-ben történt felvásár-
lásával vált teljes körűvé. Az Acuson ultrahan-
gok annyira sikeresek voltak, hogy a 25 éve 
abszolút csúcstechnológiának számító Sequoia 
rendszer legelső generációjából több tucat 
működik még Magyarországon, és a csúcsmo-
dell legújabb verziója természetesen rendel-
kezésre áll nálunk is. Ultrahang disztribúciónk 
első évében a Siemens ACUSON Juniper 
ultrahang-rendszerek voltak a legnépszerűb-
bek ügyfeleinknél.

A Siemens Healthineers teljes ultrahang port-
fóliója lehetőséget teremt arra, hogy Partne-
reink működési területükhöz és igényeikhez 
szabottan tudják kiválasztani az optimális 
ultrahang-rendszert, amely az Astromedictől 
megszokott értékeket hordozza Partnereink 
számára.

A finn Planmed Oy az egyedülálló képminősé-
get és a könnyű kezelhetőséget tűzte ki célul, 
amikor mammográfiai rendszerek fejlesztésébe 
kezdett. Az általunk Magyarországon képviselt 
Planmed Clarity™ termékportfólió technikailag 
és szakmailag kompromisszumentes költség-
hatékony megoldást nyújt a mammográfia 
területén. A tomoszintézis funkcióval ellátott 
Planmed Clarity™ 3D rendszer lehetővé teszi, 
hogy Magyarországon általánossá és teljes 
körűvé váljon az emlő tomoszintézis.

Ultrahang

Mammográfia



A BARD biopsziás rendszerek aranystandard-
nak számítanak a radiológiai intervenciós 
területen. A vákuum asszisztált emlőbiopszia 
területén a BARD EnCor Enspire smart emlő-
biopsziás rendszer segít hozzá bennünket a 
minél tökéletesebb mintavételhez. Elsősorban 
ezért képviseljük a BARD rendszereket Magyar-
országon.

A Bard perifériás intervenciós eszközportfoliója 
a legjelentősebb európai oktatócentrumokban 
is – a kiváló minőségnek köszönhetően – a 
legkedveltebb termékek közé tartozik. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a magyarországi 
laborok részére is elérhetővé váltak az Ast-
romedic forgalmazásában ezek az eszközök.

Legújabb gyártói partnerünk, az észt Che-
mi-Pharm fertőtlenítő szerek teljes portfólióját 
ajánlja, speciális, allergénmentes verzióban. 
A céget egy alapszakmájában sikeres belgyó-
gyász orvosnő alapította 2000-ben, azért, 
hogy orvosi hivatását végezhesse. A fertőt-
lenítő szerekben található allergének miatt 
ugyanis olyan asztmája fejlődött ki, hogy 
nem léphetett be kórházába. Ezért először 
importálni kezdett allergénmentes fertőtlení-
tőszereket, majd 2000-ben megalapította a 
Chemi-Pharm céget, amely azóta töretlenül 

fejlődik, hiszen az allergénmentes fertőtlení-
tőszerek piaca óriási mértékben növekedett az 
elmúlt években.

Partnereink számára a Chemi-Pharm termékei 
a kompromisszummentes fertőtlenítés lehető-
ségét hordozzák, legyen szó bármilyen bőrfer-
tőtlenítő, bőrápoló, antiszeptikus, felület- vagy 
eszközfertőtlenítő szerekről, valamint ezek 
kombinációjáról. 

Biopszia és intervenció

Higiénia – infekciókontroll



SZAKMAISÁG
Valódi hozzáadott értéket fogalmazunk meg a 
magyar egészségügy számára: ez a szakmai-
ságon alapuló beszerzés és döntéshozatal.

MINŐSÉG
Tizenhárom éve vagyunk jelen a magyar 
piacon. A fejlődés motorja: magas minőségű 
termékeket ajánlunk Partnereinknek.

HITELES
Speciális termékeinkről és a alkalmazásuk 
technológiájáról hitelesen tájékoztatjuk Partne-
reinket.

RUGALMAS
Proaktívak vagyunk: működési modellünk, 
folyamataink rugalmasak, kiszállításaink  
gyorsak. A megoldást keressük.

Milyen szakmai összejöveteleket ajánlunk 2021-ben?

Dátum Esemény Helyszín Szervező Kapcsolat

2021. március 3–7. ECR 2021: European Congress of 
Radiology

Online European Society of Radiology www.myesr.org

2021. június 17–19. Magyar Radiológusok Társasága 
Kongresszusa

Debrecen Prof. dr. Berényi Ervin mrt.kmcongress.com

2021. szeptember 8–10. 28. Francia-Magyar Szimpózium Budapest, Novotel 
Budapest Centrum

Dr. Forrai Gábor radio.kmcongress.com
 

2021. november 28. – 
december 2.

RSNA 2021 Chicago, McCormick 
Place

Radiological Society of North 
America

www.rsna.org

Az Astromedic értékei

Programajánló 2021

Astromedic Kft. 
8000 Székesfehérvár, Budai út 49–51.  
Tel.: +36-30-827-9051 
Fax: +36-22-504-854 
E-mail: astromedic@astromedic.hu
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