
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) MEMÒRIA TÈCNICA DE 

SEGUIMENT DEL 

MANTENIMENT, EN LES 

INTERVENCIONS PRESENCIALS 

I NO PRESENCIALS 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

Cardiosos es responsabilitza en mantenir els aparells desfibril·ladors en el seu estat més òptim 

per el seu bon funcionament en tot moment, i això s’aconsegueix duent un manteniment preventiu 

i correctiu per a que els desfibril·ladors puguin ser utilitzats en les especificacions que marca el 

seu fabricant i assegurant les seves bones prestacions durant el període d’utilització. Per tant, el 

servei de manteniment inclourà una bona assistència tècnica i bon manteniment preventiu. 

Cardiosos realitzarà un seguiment de manteniment exhaustiu de tots els aparells i complements 

des de dues línies de treball diferenciades: 

 Manteniment en actuacions presencials. 

 Manteniment en actuacions no presencials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

ACTUACIONS PRESENCIALS 

 

Tipologies d’intervencions habituals 

El fabricant (Heartsine Technologies, Inc.) indica que els equips realitzen autocheckings, per tan, 

no és imprescindible una revisió periòdica per part d’un tècnic. Tot i així, el nostre equip tècnic, 

ANUALMENT, revisarà presencialment cada desfibril·lador en el lloc a on estigui situat i realitzarà 

el manteniment i les comprovacions que consideri necessàries garantint el correcte funcionament 

i operativitat de cada equip DEA. Així mateix també realitzarà el manteniment preventiu i aplicarà 

les mesures correctives necessàries per el bon funcionament de la vitrina i tots els seus 

components. 

A  l’hora també tindrà cura del bon estat de les senyalitzacions d’espais Cardioprotegits existents 

i les reposarà en el cas de que sigui necessari. 

Quan es realitzi la revisió pel nostre tècnic es substituirà qualsevol component que estigui caducat, 

bateria i/o elèctrodes en la màxima celeritat. 

Els equips tenen un únic fungible, el pad-pak (conjunt d’elèctrodes i bateria) que s’ha de canviar 

quan s’utilitzi l’aparell amb algun pacient o en la seva data de caducitat que sempre surt reflexada 

en el propi pad-pak.  La nostra empresa canviarà aquest pad-pak abans de la seva data de 

caducitat millorant el marcat pel fabricant. 

 

En tot moment disposarem d’aparells DEA, material fungible i/o peces o elements suficients per 

reposar qualsevol material caducat o danyat. En el cas que sigui necessari Cardiosos substituirà 

l’equip danyat per un altre equip d’iguals prestacions.  

Cardiosos disposa d’un arxiu on guarda tots els informes de manteniment i descàrregues 

realitzades per aparell DEA i número de sèrie.  

Comptem amb la ISO 9001 de qualitat garantint una correcte gestió de qualitat. 

 

Les intervencions incloses en servei de manteniment presencial que es duran a terme són: 

 

 Actuacions de reparació incloses en les garanties 

Els DEA Samaritan PAD-350, tenen una garantia de 8 anys i el servei ofert per 

CARDIOSOS inclou qualsevol avaria, ha no ser que sigui causada per un mal ús de 

l’aparell. 

 

 Actualitzacions i modificacions del software del desfibril·lador 

Cardiosos es responsabilitzarà de actualitzar qualsevol modificació que es produeixi en el 

software dels equips dels quals som distribuïdors. 

 

 Canvi de bateries i elèctrodes abans de la seva data de caducitat. 

Abans de la data de caducitat i amb la prèvia acceptació del pressupost dels fungibles per 

part del client, Cardiosos es posarà en contacte amb el client per coordinar el dia per la 

substitució dels elèctrodes i la bateria. En aquest servei hi ha inclòs el desplaçament i la 

mà d’obra. 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l’administració competent en 

matèria de salut. 

 

En el suposat cas que s’utilitzi el desfibril·lador, el nostre tècnic, mitjançant el software, 

descarregarà totes les dades que durant l’actuació l’aparell haurà registrat. Aquestes dades 

són d’un interès vital, sobretot en cas de vida, pels cardiòlegs competents que hagin 

d’actuar un cop hospitalitzat el pacient. Aquestes dades s’entregaran a l’autoritat 

competent en matèria de salut (hospital de referència) amb el previ consentiment de la 

família respectant així la llei de protecció de dades. 

 

 Neteja anual i integral de les instal·lacions. 

En totes les visites periòdiques als desfibril·ladors es farà no només una revisió visual sinó 

també interna mitjançant el sofware de manteniment. Així mateix, es netejarà l’aparell, la 

vitrina i tots els seus components per a que físicament i tècnicament estiguin sempre en 

un bon estat. 

 

 Resolució de les incidències en cas d’ús. 

En cas d’utilització del desfibril·lador i els elèctrodes Cardiosos realitzarà un manteniment 

in situ  per recertificar l’aparell i deixar-lo en bon estat per si s’hagués de tornar a utilitzar. 

En el suposat cas que l’aparell tingui algun problema, es substituirà per un altre aparell de 

les mateixes prestacions. Es revisarà també el dispositiu de subjecció deixant-lo en les 

condicions òptimes per tal que sigui operatiu. Tota aquesta actuació en cas d’utilització del 

DEA, es farà entre 1 i 4 hores depenent de la ubicació. Al acabar l’actuació s’enviarà un 

informe amb les dades que s’hauran descarregat del desfibril·lador juntament amb un 

informe mèdic explicatiu de la seqüència de l’activitat de l’equip. Per últim, s’enviarà el 

report a les entitats corresponents.  

 

✓ Protocol de comunicació en cas d’utilització del dea 

 

1. En el moment de l’entrega dels aparells, Cardiosos com empresa responsable dels 

mateixos, entregarà al client, i si aquest ho vol als diferents cossos de protecció i fins i 

tot als hospitals de referència i SEM, un llistat amb els contactes de les persones 

responsables del bon funcionament de la cardioprotecció de referència. Aquests 

contactes sempre seran 3 més la oficina central: 

 

 Tècnic de manteniment (noms, telèfon i correu) 

 Tècnic comercial (noms, telèfon i correu) 

 Responsable mèdic (noms, telèfon i correu) 

 Oficina central Cardiosos per gestions varies (telèfon i correu) 

 

2. Si s’utilitza el desfibril·lador, el client, ja sigui l’ajuntament o els primers intervinents com 

poden ser els agents de policia, protecció civil, mossos, etc... un cop hagin actuat, es 

posaran en contacte amb l’empresa responsable de manteniment mitjançant els 

responsables anteriorment citats. 

 



  
 

 
 

 

3. En un temps d’entre 1 i 4 hores, els responsables de Cardiosos aniran a la població a 

buscar l’aparell desfibril·lador per fer la descàrrega de dades, fer el manteniment i 

recertificar l’aparell i canviar el kit d’elèctrodes i bateria utilitzats. En el cas que l’aparell 

amb els elèctrodes hagi marxat amb la víctima cap a l’hospital, els nostres tècnics aniran 

fins el mateix a fer la descàrrega de dades i a fer el manteniment de l’aparell. En aquest 

cas, prèviament, substituirem l’aparell utilitzat per un altra aparell fins que es faci la 

revisió. 

4. Un cop descarregada totes les dades del desfibril·lador, el nostre cap mèdic, farà un 

informe que adjuntarem amb totes les dades del desfibril·lador. 

5. Es demanarà permís a la família de la víctima per poder donar trasllat als agents de la 

salut oportuns, com són els metges de l’hospital on  ha estat traslladada la víctima. 

6. S’enviarà l’informe als agents de la salut. 

7. S’enviarà al client la fitxa de manteniment certificat el bon funcionament de l’aparell de 

nou. 

 

✓ Protocol de comunicació en cas d’averia o altres circumstàncies 

 

1. En el moment en que es detecti presencialment una averia de l’aparell o vitrina, si qui 

ho detecta és un agent extern a l’empresa, s’avisarà a la mateixa utilitzant un dels 

contactes abans descrits en el protocol anterior. 

2. En un temps entre 1 i 4 hores els responsables de Cardiosos aniran a la població a 

solucionar el problema. 

3. Un cop solucionat el problema, el nostre tècnic emetrà un informe que enviarà 

posteriorment al client, via correu electrònic.  

4. Paral·lelament i un cop solucionat el problema, el nostre cap mèdic enviarà el certificat 

de bon funcionament de l’aparell. 

En cas de robatori, un cop arribi la comunicació via telèfon via correu, ens desplaçarem a 

l’emplaçament de l’aparell amb un aparell nou per substituir-lo i s’enviarà un correu al client amb 

la comunicació de la substitució. 

En el cas que s’hagi de substituir l’aparell, sempre es farà la inscripció de l’aparell als 

registres corresponents i es donarà de baixa l’aparell anterior. Un cop tinguem el document  

oficial de la Generalitat, l’enviarem al client perquè en tingui constància. 

 

Adjuntem diagrama on es justifica el procediment per la gestió de les esmentades actuacions 

presencials: (pàgina següent) 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iagrama d actuacions presencials en cas d utilit ació d un  E  

o en cas d un manteniment normal

 nstal·lació del DEA

 ntercanvi de dades de contacte entre el client i Cardiosos i s acorda el mode de comunicació

ja sigui via mail,  hatsapp, sms o trucada telefònica

  s utilitza el DEA

El client ho comunica als tècnics 

de Cardiosos

Enviament de l informe del tècnic 

de manteniment i certificat de bon 

funcionament signat pel metge 

responsable de Cardiosos a el 

Client

  s utilitza el DEA

En un temps d entre 1 i 4 hores el 

tècnic de Cardiosos es desplaça 

fins el DEA

El tècnic fa la descàrrega de les 

dades mitjançant soft are, 

recertifica el DEA, canvia el kit 

elèctrode més bateria i deixa el 

DEA funcionant correctament

 evisió trimestral in situ del DEA 

per part del tècnic de Cardiosos. 

 eparació de possibles 

deficiències  

Previ consentiment 

de la família, 

s envien les dades 

enregistrades pel 

DEA a l hospital de 

referència, 

juntament amb l 

informe del nostre 

cap mèdic

Amb les dades 

obtingudes del 

DEA es genera un 

informe del nostre 

cap mèdic que 

s arxiva en els 

nostres arxius de 

la seu central per 

si mai es 

necessites.



  
 

 
 

 

 

 Revisió anual del dispositiu de subjecció. 

 

CA D OSOS comprovarà anualment l’estat del dispositiu de subjecció de l’aparell, 

comprovant l’estat de tots els seus components. Així mateix si considerés que el suport no 

està en les condicions optimes d’operativitat o calgués el canvi d’ubicació del mateix, ho 

comunicarà al client per tal que aquest autoritzi la reparació/substitució prèvia presentació 

del pressupost corresponent. 

 

 Revisió anual de funcionament dels aparells i els seus components. 

 

CA D OSOS disposa d’un programa de gestió de manteniment que ens permet planificar, 

controlar i fer el seguiment de tots els aparells en temps real. El dia 20 de cada mes el 

programa i segons la periodicitat o caducitat de cada aparell/elèctrodes, crea les tasques 

que s’han de realitzar el mes següent. (manteniment, caducitats) 

Anualment un dels nostres tècnics es desplaçarà a les instal·lacions del client, per tal de 

verificar el correcte funcionament de l’aparell. Al finalitzar la intervenció , el nostre tècnic a 

través de la PDA, envia al client l’albarà conforme s’ha realitzat la intervenció, deixant així 

constància que la revisió s’ha realitzat. Posteriorment i un cop verificat l’albarà que ens 

facilita el tècnic, s’envia al client per correu electrònic amb totes les accions que s’ha 

realitzat i si s’escau amb les correccions a fer. 

 
*Adjuntem informe emès després d’una intervenció-Annex 1 

 

 

  evisió en cas d’ús dels aparells i els seus components. 
 

 

En cas d’utilització del desfibril·lador i els elèctrodes Cardiosos realitzarà un manteniment 

in situ  per recertificar l’aparell i deixar-lo en bon estat per si s’hagués de tornar a utilitzar. 

En el suposat cas que l’aparell tingui algun problema, es substituirà per un altre aparell de 

les mateixes prestacions. Es revisarà també el dispositiu de subjecció deixant-lo en les 

condicions òptimes per tal que sigui operatiu. Tota aquesta actuació en cas d’utilització del 

DEA, es farà entre 1 i 4 hores depenent de la ubicació. Al acabar l’actuació s’enviarà un 

informe amb les dades que s’hauran descarregat del desfibril·lador juntament amb un 

informe mèdic explicatiu de la seqüència de l’activitat de l’equip. Per últim, s’enviarà el 

report a les entitats corresponents.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

                                    Pantalla de control de manteniment 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

Per tal d’emetre el certificat  de funcionament per al client, detallem les  comprovacions 

realitzades  per el nostre tècnic un cop realitzat el Test de Diagnosi de l’aparell: 

 nspecció visual de l’aparell i verificació que les parts d’aquest estan en bon estat i són 

utilitzables 

Activació de tots els llums LED per comprovar-ne el funcionament 

Comprovació de l’altaveu i beep audible 

Comprovació caducitat dels elèctrodes i la bateria 

Comprovació senyalització i estat del suport (vitrina-tòtem-columna) 

Comprovació de càrrega del capacitador (càrrega per a SHOCK) 

Es netejarà l’aparell, la vitrina o suport on estigui el DEA i tots els seus components per a 

que físicament i tècnicament estiguin sempre en bon estat. 

Després de cada revisió Cardiosos enviarà en format digital a les direccions de correu 

electrònic que el client consideri oportú l’informe de revisió i manteniment. 

  

L’operari que s’encarregui del control realitzarà gran part d’aquestes proves a través d’un 

programa informàtic específic per l’ocasió, un cop connectant l’aparell DEA al seu ordinador 

portàtil. 

  

Un cop realitzat el control, s’emetrà un informe diagnòstic que supervisarà el Doctor Marc Bausili; 

on es dictaminarà si cada aparell DEA està en condicions òptimes, o s’ha de realitzar alguna 

reparació vist l’informe tècnic inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

Amb el programa de verificació també es podran aplicar personalitzacions segons les necessitats 

del client. 

 

 

 

 

 

  extreure informes d’utilització de l’aparell per als serveis mèdics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El temps de resposta del nostre servei tècnic s’aplicarà per igual els 365 dies de l’any. 
Cardiosos disposa del número de telèfon gratuït 900924942 d’assistència 24 hores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS NO PRESENCIALS 

Per tal de poder dur un bon seguiment del manteniment en temps real, sense necessitat d’estar 

presents en la ubicació de cada un dels desfibril·ladors, Cardiosos disposa d’un sistema de 

telecontrol anomenat Aivianet, amb aquest software i sempre que el DEA estigui en una vitrina 

AIVIA 320 podem controlat l’estat en temps real del desfibril·lador i tots els seus components, 

permetent-nos modificar diferents paràmetres. 

Aquest servei permet estar informats en tot moment de tot el que passa al desfibril·lador via correu 

electrònic, SMS o fins i tot trucada al mòbil, tablet o ordinador 

Un tècnic de CA D OSOS comprovarà diàriament l’estat dels desfibril·ladors mitjançant el servidor 

AIVIAnet per tal de detectar qualsevol tipus d’incidència. En el cas de detectar una incidència en 

un DEA ens posarem en contacte amb el client per tal de posar-ho en el seu coneixement i indicar-

li la manera de procedir en cas de poder-ho solventar sense desplaçar-nos, o en el cas de no 

poder solventar la incidència via telemàtica o telefònica, un dels nostres tècnics es desplaçarà per 

tal de solventar-ho  

Els paràmetres que es poden controlar amb aquest servei són els següents: 

 Temperatura 

 Caducitat dels pegats i de les bateries 

 Si es fa una trucada al 112 

 Si s’extreu el desfibril·lador de dins la vitrina 

 Si sona l’alarma ....etc 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

Tipologies d’intervencions 

Des de les nostres oficines, cada dia els nostres tècnics responsables, fan el control de l’estat de 

tots els DEAS, comprovant el seu estat via internet mitjançant el software AIVIAnet. No és 

necessari que els tècnics de Cardiosos estiguin tot el dia controlant el programa AIVIAnet, doncs 

en el cas que passi qualsevol cosa a l’aparell desfibril·lador, està programat l’enviament de correus 

electrònics i SMS a aquests tècnics, de manera que podem tenir els tècnics fora de la oficina i que 

s’assabentin igualment de qualsevol succés que es produeixi al DEA, poden actuar amb la màxima 

celeritat possible. Tenim, com a mínim, 3 tècnics destinats a cada client per cobrir les 24 hores del 

dia els 365 dies de l’any. 

Cada dilluns i durant tot l’any, el nostre tècnic responsable de la població de referència, envia un 

correu electrònic, a les persones que el client cregui oportú, indicant l’estat de tots els 

desfibril·ladors i amb un quadre resum de totes les incidències ocorregudes en aquella vitrina.  

Per tant, el protocol d’actuació i mecanisme de comunicació seria el següent: 

1. Els nostres tècnics controlen l’estat real dels desfibril·ladors cada dia, si tots els 

desfibril·ladors estan correctes, només s’envia un copa la setmana un correu electrònic a 

les persones que el client desitgi informant del bon funcionament d’aquests. Si el client 

desitges la comunicació a través d’algun altre format, no hi hauria cap problema. 

Si el client vol controlar en temps real l’estat de tots els desfibril·ladors, se li pot donar 

permís perquè entri en el programa AIVIAnet ell mateix, o perquè rebi les notificacions de 

qualsevol incidència, via SMS o email. 

2. Cada vegada que es detecti a través del telecontrol una incidència important com pot ser 

una trucada al 112 o una extracció del DEA, Cardiosos notificarà via correu electrònic o 

trucada aquest fet. Comentar que aquest programa guarda un històric de tot el que passa 

al DEA i vitrina. 

3. Un cop notificada la incidència, si es tracta d’una extracció d’un DEA,. El nostre tècnic de 

guàrdia, es desplaçarà fins el lloc dels fets per avaluar la situació i esmenar el problema si 

es tracta d’una averia.  

4. Posteriorment, s’enviarà un informe al client amb la causa de la incidència i la resolució 

d’aquesta. 

5. Un cop a l’any, s’enviarà al client un resum de totes les incidències que el nostre sistema 

de telecontrol ha detectat durant tot l’any, sobretot les més significatives. 

 

Gestió d’incidències 

 Protocol de comunicació en cas d’utilització del dea 

 

1. En el moment de l’entrega dels aparells, Cardiosos com empresa responsable dels 

mateixos, entregarà al client, i si aquest ho vol als diferents cossos de protecció i fins i tot 

als hospitals de referència i SEM, un llistat amb els contactes de les persones 

responsables del bon funcionament de la cardioprotecció de referència. Aquests 

contactes sempre seran 3 persones de manteniment més el tècnic comercial més la 

oficina central: 

 

 

 



  
 

 
 

 

✓ 3 tècnics de manteniment (noms, telèfon i correu) 

✓ Tècnic comercial (noms, telèfon i correu) 

✓  Responsable mèdic (noms, telèfon i correu) 

✓ Oficina central Cardiosos per gestions varies (telèfon i correu) 

 

2. Si qualsevol dels tècnics de manteniment via telecontrol detecta que s’ha extret i/o s’ha 

utilitzat el desfibril·lador, immediatament enviarà un correu electrònic al client alertant 

d’aquest fet. Si el client ho creu oportú, es podrà fer via trucada telefònica. 

3. En un temps d’entre 1 i 4 hores, els responsables de Cardiosos aniran a la població a 

buscar l’aparell desfibril·lador per fer la descàrrega de dades, fer el manteniment i 

recertificar l’aparell i canviar el kit d’elèctrodes i bateria utilitzats. En el cas que l’aparell 

amb els elèctrodes hagi marxat amb la víctima cap a l’hospital, els nostres tècnics aniran 

fins el mateix a fer la descàrrega de dades i a fer el manteniment de l’aparell. En aquest 

cas, prèviament, substituirem l’aparell utilitzat per un altra aparell fins que es faci la revisió. 

Es programarà de nou la vitrina AIVIA 320 de telecontrol per poder seguir controlant tots 

els successos a través d’internet. 

4. Un cop descarregada totes les dades del desfibril·lador, el nostre cap mèdic, farà un 

informe que adjuntarem amb totes les dades del desfibril·lador. 

5. Es demanarà permís a la família de la víctima per poder donar trasllat als agents de la salut 

oportuns, com són els metges de l’hospital on  ha estat traslladada la víctima. 

6. S’enviarà l’informe als agents de la salut. 

7. S’enviarà al client la fitxa de manteniment certificat el bon funcionament de l’aparell de nou. 

 

 Protocol de comunicació en cas d’averia o altres circumstàncies 

 

1. Si qualsevol dels tècnics de manteniment via telecontrol detecta que s’ha extret i/o s’ha 

utilitzat el desfibril·lador, immediatament enviarà un correu electrònic al client alertant 

d’aquest fet. Si el client ho creu oportú, es podrà fer via trucada telefònica. 

2. En un temps entre 1 i 4 hores els responsables de Cardiosos es desplaçaran a la 

població a solucionar el problema. 

3. Un cop solucionat el problema, el nostre tècnic emetrà un informe que enviarà 

posteriorment al client, via correu electrònic.  

4. Paral·lelament i un cop solucionat el problema, el nostre cap mèdic enviarà el certificat 

de bon funcionament de l’aparell. 

En cas de robatori, un cop arribi la comunicació via telèfon via correu, ens desplaçarem a 

l’emplaçament de l’aparell amb un aparell nou per substituir-lo i s’enviarà un correu al client amb 

la comunicació de la substitució. 

En el cas que s’hagi de substituir l’aparell, sempre es farà la inscripció de l’aparell als 

registres corresponents i es donarà de baixa l’aparell anterior. Un cop tinguem el document 

oficial de la Generalitat, l’enviarem al client perquè en tingui constància.  

En intervencions extraordinàries com podria ser la reposició del DEA pel seu mal ús  o per 

robatori, Cardiosos actuarà de la mateixa manera aplicant el mateix protocol d’actuació a 

les entitats destinatàries. 

 



  
 

 
 

Adjuntem diagrama on es justifica el procediment per la gestió de les esmentades actuacions no 

presencials: 

 

 

 

 iagrama d actuacions    presencials en cas d utilit ació d un  E  

o en cas d un manteniment normal

 nstal·lació del DEA

 ntercanvi de dades de contacte entre el lient i Cardiosos i s acorda el mode de comunicació

ja sigui via mail,  hatsapp , sms o trucada telefònica

  arriba un avis 

de DEA extret

Si   arriba cap 

avis d anomalia

En un temps d entre 1 i 4 hores el tècnic de Cardiosos es 

desplaça fins el DEA

El tècnic fa la descàrrega de 

les dades mitjançant 

soft are, recertifica el DEA, 

canvia el kit elèctrode més 

bateria i deixa el DEA 

funcionant correctament

Els tècnics seguiran amb el 

control diari a través del 

telecontrol el programa 

A   Anet

Previ consentiment 

de la família, 

s envien les dades 

enregistrades pel 

DEA a l hospital de 

referència, 

juntament amb l 

informe del nostre 

cap mèdic

Amb les dades 

obtingudes del 

DEA es genera un 

informe del nostre 

cap mèdic que 

s arxiva en els 

nostres arxius de 

la seu central per 

si mai es 

necessites.

  arriba un avis 

anomalia important 

de la vitrina o DEA 

que no es pot 

solucionar 

telemàticament a 

distància

El tècnic soluciona el 

problema reparant 

possibles anomalies

Enviament de l informe del tècnic 

de manteniment i certificat de bon 

funcionament signat pel metge 

responsable de Cardiosos al client

 ota important  Cardiosos mai realit arà nom s el manteniment no presencial. Com a m nim anualment

es farà un manteniment presencial
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