


Possuímos atendimento em todo Território Nacional

LABORATÓRIO DEL PORTO



Somos um Laboratório Clínico
com postos de coleta em mais de 20

estados do Brasil, atuando,
também, nas chamadas Clínicas

Populares ou de Medicina Acessível.



Abertura da filial do Laboratório
dentro da clínica - Posto de Coleta

Estudo de viabilidade do serviço junto à Prefeitura;

Abertura na JUCESP;
Abertura na Junta Comercial do estado local;

Obtenção do CNPJ do Posto de Coleta;

Inscrição Municipal do Posto de Coleta;
Inscrição na Vigilância Sanitária Local;
AVCB (bombeiros) da Clínica;

Elaboração do Projeto arquitetônico (igual ao da
clínica) e emissão do LTA;



Inscrição no CRF ou CRMB local do posto de coleta e sua
vinculação com RT (não confundir com o RT da clínica);

Elaboração do PGRSS do Posto de Coleta;

Elaboração de todos os POPs (Procedimento
Operacional Padrão) de todos tipos de coleta;

Comprovação da participação no Programa de
Ensaio de Proficiência;

Elaboração das planilhas mensais de controle
de temperatura do frigobar;

Comprovação da eficácia dos processos de
transporte de amostras biológicas coletadas na
clínica;



O Laboratório Del Porto cobrará uma tabela de
preços diferenciada, independentemente da

sua localização, não havendo ônus algum pela
logística das amostras coletadas nas clínicas .

Vantagem da parceria1ª



TABELA DE PREÇO (EXAMES MAIS PEDIDOS)

R$11,68

R$18,64

R$10,58

R$1,45

R$1,45

R$3,77
R$5,59

R$8,85



Todos os insumos para a realização
das coletas dos exames serão

custeados pelo Laboratório Del Porto,
não havendo incidência de cobrança
de valor algum a mais pela realização

dos exames.

LEMBRETE:



Vantagem da parceria

O Laboratório Del Porto irá fornecer treinamentos de
atendimento e coleta de exames aos colaboradores da

clínica, bem como treinamento de como vender exames
aos pacientes através de abordagens diretas. Estes

treinamentos serão presenciais e através da internet,
não havendo ônus algum por este trabalho.

2ª



Tenha acesso aos nossos treinamentos
acessando no youtube: LABORATÓRIO DEL PORTO 

Treinamentos



Vantagem da parceria

O Laboratório Del Porto poderá negociar com a
clínica a criação de pacotes de exames para serem
vendidos nas clínicas com preços mais reduzidos

ainda, e que deverão se transformar em
impulsionadores de faturamento.

3ª



O Laboratório Del Porto possui
campanhas de pacotes de exames

com valores reduzidos.



Vantagem da parceria

O Laboratório Del Porto colocará à disposição da
sua clínica, toda a sua equipe técnica e

operacional para auxiliar nos assuntos ligados às
Análises Clínicas, mantendo, inclusive, suporte

para atendimentos aos médicos da clínica,
através de vários canais de comunicação.

4ª



Vantagem da parceria

O Laboratório Del Porto lhe fornecerá os
indicadores de produção semanal para que

você consiga monitorá-los tomar rápidas
medidas corretivas.

5ª



Vantagem da parceria

O Laboratório Del Porto poderá fazer as
seleções e treinamentos dos profissionais

que forem trabalhar com as coletas de
exames, sem cobrar valor algum pelo

serviço.

6ª



Vantagem da parceria

O Laboratório Del Porto disponibilizará gratuitamente
a você materiais gráficos para campanhas de
marketing digitais. Possuímos campanhas de

divulgação dos serviços de Laboratório, prontas para
serem divulgadas digitalmente pela sua clínica
através das redes sociais e com sua logo marca.

7ª



Nossa Logística
atende em todo

território nacional.



Temos suporte técnico e operacional
para as dúvidas das clínicas e chat

online diretamente da sua clínica com
nossos setores.



Possuímos uma central de atendimento aos
médicos, dentista e demais profissionais da

sua clínica para esclarecer dúvidas sobre
exames e seus resultados.



Acesse o nosso site: www.delporto.com.br

Lá você irá ter informações de resultados de
exames, quem somos, com o que trabalhamos,

nossas unidades e muito mais.



Aguardo o seu contato!


