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Industrieën
Nelson Laboratories biedt een brede waaier aan evaluaties van regulatorische naleving en productprestaties voor:

Medische hulpmiddelen Farmaceutisch WEEFSEL BIOLOGISCHE MIDDELEN CONSULTING

Uw producten zijn even belangrijk voor ons als de patiënten 
die ze vertegenwoordigen.

Daarom bieden we het volgende aan:

•  verbeterde patiëntresultaten en geminimaliseerd risico

•  oplossingen van complexe problemen

•    superieure testoplossingen en dienstverlening

•  verhoogde productveiligheid en doeltreffendheid

Technische consulting
Ondersteuning inzake regelgeving, systeem voor kwaliteitsbeheer 

(Quality Management System, QMS), testconsultaties, rechtvaardiging 

studieontwerp &  ontwikkeling van criteriavoor aanvaarding

Validatie instellingen, validatie plaatselijke processen, technische probleemoplossing

Bereik van onze diensten

Lotvrijgave 
(tests voor kwaliteitscontrole)

ISO/AAMI/USP

Biobelasting

Steriliteit

Deeltjes

Bacteriële endotoxinen

EO-residu

BI-steriliteit

Validatie sterilisatie
 ISO 11135/11137

Bestraling

EO

Stoom

VHP®

STERRAD®

Filtratie

Onderzoek & 
ontwikkeling

Procesvalidatie

 Materiaalbeoordeling 

Geneesmiddelontwikkeling 

en -stabiliteit

Productvalidatie
ISO/AAMI/ASTM

Reiniging

Desinfectie

Herbruik

Barrièretests

Fysieke tests

Microbiologisch

Validatie verpakking
ISO 11607

Stabiliteit

Sluiting container

Verouderen

Distributie

Fysiek

Microbieel

Biocompatibiliteit
ISO 10993

In Vitro en In Vivo
Toxicologische beoordelingen

Vluchtige en extraheerbare studies
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