Data da solicitação: 05/04/2017
Prioridade do comunicado

(x) alta

( ) média

( ) baixa

Comunicado destinado para:
(x) LABORATÓRIOS - CLIENTES FLEURY

Ref.: Etiquetas para cadastro manual

Prezado Cliente,
Informamos que a partir de 10/04/2017 as amostras enviadas com formulário para cadastro
manual e identificadas com etiquetas de código de barras (Manual) do Fleury serão devolvidas para
correção do cliente. O custo da devolução das amostras será de R$ 30,00 por envio.
No passado o Fleury disponibilizava um modelo de etiqueta com código de barras para cadastro
manual que foi descontinuado. Caso ainda tenha em estoque essas etiquetas (Modelo Abaixo), por
gentileza realizar o descarte.

Utilize nossas etiquetas de códigos de barras (Modelo abaixo) somente para cadastros
realizados pela internet no site: lare.fleury.com.br. Esse é o processo mais rápido e mais
seguro de solicitação de exames e você acompanhará o status da sua amostra em tempo
real pelo site.
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Como exceção, na impossibilidade de cadastrar os exames pela internet, etiquetar o tubo com o
nome e data de nascimento do paciente, usando uma etiqueta própria. Informar também sua
SIGLA DE CONTRATO ou LOGIN nos documentos enviados e nas embalagens com amostras. O
nome do paciente nos formulários deve ser idêntico ao nome nas etiquetas dos tubos, sem
abreviações.
Ratificamos nosso compromisso com a qualidade para mantermos a excelência na entrega dos
seus exames e nos colocamos à disposição por meio da nossa Central de Atendimento no 0800
704 1110 ou dos nossos executivos de contas.
Cordialmente,
Departamento Comercial
Soluções em Medicina Diagnóstica
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