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Entre em contato com nossa equipe de especialistas hoje mesmo
e descubra como podemos colocar seu produto no mercado.

Safeguarding Global Healthbal Health®

a cada teste que realizamosalizamos.

Por que escolher a Nelson Laboratories?

Uma empresa da Sotera Health
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Indústrias
A Nelson Laboratories oferece uma ampla gama de avaliações de desempenho de produto e conformidade regulatória para:

DISPOSITIVOS MÉDICOS Setor farmacêutico TECIDOS PRODUTOS BIOLÓGICOS CONSULTORIA

Seus produtos são tão importantes para nós quanto os 
pacientes que eles representam.

É por isso que nós entregamos:

•  Melhores resultados aos pacientes e risco minimizado
•  Resolução de problemas complexos
•  As melhores soluções e serviços para exames
•  Produtos com mais segurança e eficácia

Consultoria técnica
Suporte regulatório, Sistema de gestão da qualidade (SGQ) e Justificativa de projeto 
do estudo de consultas de testes e Desenvolvimento de critérios de aceitação
Validações de instalações, Validações de processos locais e Resolução de problemas técnicos

Âmbito dos serviços

Liberação de lote (testes de 
Controle de Qualidade (CQ))

ISO/AAMI/USP

Carga microbiana

Esterilidade

Material particulado

Endotoxina bacteriana

Resíduos de ETO

IB de esterilização

Validação de esterilização
 ISO 11135/11137

Radiação

ETO

Vapor

VHP®

STERRAD®

Filtração

Pesquisa e 
Desenvolvimento

Validação de processos

 Avaliação de materiais 

Desenvolvimento e Estabilidade 

de medicamentos

Validação de produtos
ISO/AAMI/ASTM

Limpeza

Desinfecção

Reuso

Testes de barreira

Testes físicos

Microbiológico

Validação de embalagens
ISO 11607

Estabilidade

Fechamento de 

contêiner

Envelhecimento

Distribuição

Física

Microbiana

Biocompatibilidade
ISO 10993

In Vitro e In Vivo

Avaliações toxicológicas

Estudos de extraíveis e lixiviáveis

801-290-7500   |   www.NelsonLabs.com   |   sales@NelsonLabs.com

Registrado no FDA dos EUA e com acreditação por terceiros nos padrões ISO 17025

Safeguarding Global Health®

a cada teste que realizamos.Uma empresa da Sotera Health


