A Omega Laboratórios foi Premiada com a Acreditação ISO / IEC 17025
Laboratório de Ohio se torna o primeiro laboratório de teste anti-drogas em cabelo dos Estados Unidos a ser reconhecido por
ter os maiores padrões laboratoriais do mundo.
MOGADORE, Ohio, 10 de novembro de 2009/PRNewswire/ A Omega Laboratórios anunciou hoje que recebeu a acreditação
17025 da Organização Internacional para Padronização / Comissão Internacional Eletrotécnica (ISO/IEC) para sua análise de
drogas e metabólitos da droga em cabelo. A acreditação ISO reconhece a especialidade técnica dentro de um determinado
escopo, assim como a operação do sistema de qualidade do laboratório. A Omega Laboratórios é um do seleto grupo de
laboratórios do mundo a receber esta prestigiosa acreditação e é o único laboratório de teste em cabelo nos Estados Unidos a
recebe-la.
“Na Omega estamos focados em fornecer a mais alta qualidade e o mais confiável processo de teste disponíveis,” disse o Dr.
John Vitullo, CEO da Omega Laboratories. “Esta acreditação reconhecida internacionalmente significa que oferecemos aos
nossos clientes um altíssimo nível de especialidade e proficiência no nosso processo de teste anti-drogas em cabelo. Esta
acreditação é mais uma maneira em que a Omega mantém sua posição como líder da indústria em qualidade e serviço.”
Os requisitos da acreditação ISO/IEC 17025 cobrem a competência dos métodos de teste desenvolvidos pelo laboratório,
operações laboratoriais, treinamento de funcionários e experiência, segurança, documentação e procedimentos de controle de
qualidade. A acreditação ISO/IEC 17025 é prova de proficiência e especialidade para as autoridades regulatórias do mundo todo.
Os requisitos do sistema de gerência na ISO 17025:2005 vão de encontro aos princípios dos Sistemas de Gerência da Qualidade
da ISO 9001:2008. A acreditação ISO/IEC 17025 da Omega foi dada pelo ANSI-ASQ Conselho de Acreditação Nacional/ACLASS.
“Tivemos nossos clientes em mente quando decidimos obter a acreditação ISO/IEC 17025, já que isto fornece um elevado nível
de confiança em escolher um laboratório,” disse o Dr. Vitullo. “Diversas agências de acreditação referiram a ISO/IEC 17025 como
sendo o padrão ouro para acreditação laboratorial e entendemos que é o maior processo de qualidade disponível para nossa
indústria.”
De acordo com o Documento Guia da FDA de janeiro de 2009 intitulado Submissão de Pacotes de Laboratório por Laboratórios
Acreditados, “a ISO/IEC 17025 é o padrão laboratorial mais utilizado por laboratórios de testes do governo, inclusive os próprios
laboratórios da FDA e a ISO/IEC 17025 é reconhecida internacionalmente e aceitada no mundo todo.”
Sobre a ACLASS – O ANSI-ASQ Conselho de Acreditação Nacional sob a marca ACLASS é internacionalmente reconhecido pela
ILAC, APLAC e a IAAC como signatário de acordo de reconhecimento multilateral (MRA) que facilita a aceitação de teste e
calibração de dados entre laboratórios acreditados pela ACLASS e a comunidade internacional.
Sobre a Omega Laboratórios - A Omega Laboratórios é um laboratório de alta qualidade que proporciona testes anti-drogas em
cabelo para mais de 4.000 clientes em todo o mundo. A reputação da Omega em realizar testes precisos, rápidos e de ótimo
valor custo/benefício, juntamente com um serviço ao cliente excelente, posicionou a Omega como líder na indústria de testes
anti-drogas em cabelo.
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