Kære kunde
STERIS kan med glæde meddele, at Scantago ApS i Holbæk (www.scantago.com) er
udnævnt til officiel distributør for STERIS Life Science forbrugsvarer i Danmark.
Produktsortimentet, som Scantago har ansvar for at sælge og distribuere, er rengøringsmidler, desinfektionsmidler og SAP produkter (biologiske og kemiske indikatorer til brug i
sterilisationsprocesser). Disse produkter er fremstillet efter de højeste standarder (ISO 9001,
ISO 13485), og produktionsfaciliteterne er inspicerede af bl.a. FDA iht. cGMP standarder.
Samtlige produkter er understøttet af en meget bred vifte af support dokumentation til støtte
for brugerne af produkterne. Denne dokumentation skal sikre, at brugerne nemmere kan
implementere og validere brugen af STERIS produkter indenfor forsknings- og produktionsmiljøer i den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Kundeaudits eller -inspektioner af
STERIS produktionsfaciliteter herunder kvalitetssystemer er altid meget velkomne efter
forudgående aftale.
Andy Todd, europæisk salgschef hos STERIS kommenterede: "Vi er meget tilfredse med
udnævnelsen af Scantago, som følger efter et par år med uformelt samarbejdet omkring
STERIS produkter i Danmark. I den forløbne tid har vi arbejdet tæt sammen med Scantago
og har været meget imponerede over deres erfaring og forståelse for anvendelse af STERIS
produkter og relevante applikationer. Alle farmaceutiske og bioteknologiske kunder, uanset
størrelsen, vil kunne drage fordel af denne viden, og kombineret med STERIS kvalitetsprodukter herunder en veldokumenteret support dokumentation, mener vi en stærk kombination
er skabt til det danske marked .
Tony Christensen, indehaver af Scantago har altid betragtet STERIS og STERIS produkter
som meget interessante og vigtige. Fra Scantagos perspektiv fik vi mulighed for at samarbejde med STERIS med salg af forbrugsvarer; denne mulighed er et meget spændende
supplement til vores kerneforretningsområde. Tony Christensen kommenterede: Vi møder
mange kunder i den farmaceutiske og bioteknologiske industri, som sætter stor pris på
kvaliteterne ved STERIS produkter i deres produktions- og forskningsaktiviteter. Scantago
ser frem til at blive en del af værdikæden med levering af STERIS forbrugsvarer til de danske
kunder i fremtiden.
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