Eksperci od języków europejskich
Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne
Nasza agencja ma wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach medycznych, wykonywanych zarówno dla firm farmaceutycznych, wydawnictw publikujących na
rynku medycznym, jak i producentów sprzętu medycznego. Nasza agencja przygotowywała również tłumaczenie oprogramowania wykorzystywanego w branży
medycznej – zarówno służącego do obsługi pacjentów, jak i usprawniającego działanie placówek medycznych. Przygotowaliśmy także kilka projektów terminologicznych polegających na lokalizacji specjalistycznego słownictwa na język polski.

Dla naszych Klientów wykonujemy:
Tłumaczenie oprogramowania medycznego
•

do obsługi ruchu chorych

•

do obsługi placówek medycznych

•

baz danych z dziedziny medycyny i badań biomedycznych

Tłumaczenie materiałów dodatkowych, takich jak

Wprowadzenie

Misja

Wratislavia Translation House to
profesjonalna agencja tłumaczeń
z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w usługach tłumaczeniowych o tematyce biznesowej, ekonomicznej oraz IT, a także z zakresu
systemów SAP.

Zapewnienie profesjonalnych usług
tłumaczeniowych skierowanych do
firm, zawsze w terminie i w ramach
ustalonego budżetu.

•

ulotki dołączane do leków

•

artykuły o tematyce medycznej

•

strony WWW o tematyce medycznej

•

materiały informacyjne dla lekarzy i pacjentów

•

informacje prasowe oraz materiały marketingowe o tematyce medycznej

Tłumaczenie instrukcji obsługi
•

sprzętu medycznego

Specyfika tłumaczeń medycznych
Tłumaczenie tekstów medycznych bardzo ułatwia zastosowanie specjalistycznego oprogramowania tłumaczeniowego. Dzięki niemu możliwe jest zachowanie spójności tłumaczenia oraz praca z wieloma plikami jednocześnie.
Tłumaczenia medyczne podlegają kontroli jakości zgodnie z polityką jakości naszej agencji. Naszymi weryfikatorami są lekarze oraz tłumacze z wieloletnim doświadczeniem w tej branży.

Języki tłumaczenia
Ze względu na specyfikę branży tłumaczenia medyczne są wykonywane głównie z języka
angielskiego. Nasz zespół ma długoletnie doświadczenie w tłumaczeniach medycznych
na język polski. Możemy Państwu zaoferować również tłumaczenia medyczne z innych
języków europejskich, np. z niemieckiego.

Zapraszamy do współpracy
Nasza agencja działa aktywnie na rynku europejskim od 2005 roku, a nasz zespół tworzą profesjonaliści z ponaddziesiecioletnim doświadczeniem. Jest to najlepsza gwarancja
wysokiej jakości i terminowości realizacji usług tłumaczeniowych.

Kontakt
Wratislavia Translation House Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
wth@wth.pl
+48 71 33 50 510

Broszury informacyjne
Zainteresowały Cię informacje zawarte w tej broszurze? A może szukasz czegoś innego?
Pobierz inne materiały o Wratislavia Translation House i naszych usługach!

Informacje o usługach

Informacje o firmie

Obsługa tłumaczeniowa firm

Tłumaczenia informatyczne

Profil firmy

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia biznesowe

Partner Tłumaczeniowy SAP

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia SAP

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia finansowe

dowiedz się więcej
www.wth.pl

