
KEN Kval i tetss ikr ingskoncept

KEN hospitalsservice anbefaler, at der 

udføres tjekprocedurer på nye maskiner 

i henhold til den internationale standard 

EN ISO 15883.

KEN opfylder kravene til: 

IQ (Installation Qualification) 

tjek af tilslutninger m.v. 

OQ (Operational Qualification) 

indkøring og tjek af grundlæggende 

maskin funktioner samt test af ren

gørings og desinfektionsevne 

PQ (Performance Qualification), 

 ind køring fortsat med bl.a. instruktion 

og testkørsel med aktuelt, normalt 

 til smudset gods 

RQ (ReQualification), 

forebyggende eftersyn, herunder intern 

audit af evt. kvalitetssikringssystem  

vedr. opvaskeprocessen

Tjekprocedurer i henhold til EN ISO 

15883 kan tilvælges i forbindelse  

med valg af servicepakke eller som  

en separat ydelse. 

Testudstyr anvendt af KEN Hospitals

service til tjekprocedurer efter EN ISO 

15883 valideres af en uvildig virksom

hed. KEN kan ligeledes udføre FAT og 

SAT test efter gældende regler.

Tjek på EN ISO 15883

Kvalitetssikringskoncept

Serviceaftaler

Servicekurser

Lever alle dine maskiner op til gældende regler?

Få mere information på www.ken.dk



KEN kvalitetssikringskoncept

KEN Hospitalsservice
■	 	Forebyggende kvalitetseftersyn

■	 	Tjekprocedurer 
i henhold til EN ISO 15883

■	 	Hurtig levering af reservedele

■	 	10 års reservedelsgaranti 
for udgåede KEN modeller

■	 	Konkurrencedygtige serviceomkostninger 
og reservedelspriser

■	 	Servicekurser for daglige brugere og 
teknisk personale

■	 	Instruktion af medarbejdere

www.ken.dk

Kvalitetseftersyn  
og kvalitetssikring
■	 	Enkelt og brugervenligt 

kvalitetssikringskoncept

■	 	Baseret på hjemmesiden 
www.kvalitetssikring.net

■	 	Tilbydes sygehuse og større institutioner

■	 	Funktions- og desinfektionstest 
på maskinerne

■	 	Dokumentation for gennemført service

■	 	20% rabat på alle reservedele

■	 	Fri download af dokumenter 
til registrering af data

■	 	Kan danne grundlag for senere certificering 
af desinficerende opvask (DS2450)

Kundetilfredhedsopfølgning
Vi tager hånd om alt indenfor kunde-
tilfredshed. Kontakt os også for seminarer 
for nøglepersoner, afdelingsledere og 
nøgleansvarlige.

For yderligere oplysninger kontakt:
 
Poul Erik Porsgaard
Produktchef for kvalitetssikring 
 
Mobilnr.: 2427 8569 
E-mail: pep@ken.dk

KEN A/S		•		Bøgebjergvej	60		•		DK-5672	Broby		•		Tlf.	+45	62	63	10	91		•		Fax	+45	62	63	16	07		•		www.ken.dk
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Vi gør en forskel – lokalt og globalt


