A Omega Laboratórios é Premiada com a Acredtação da CAP para o Teste AntiDrogas e Cabelo
MOGADORE, Ohio, 21 de setembro de 2010/PRNewswire/ A Omega Laboratórios anunciou hoje que recebeu a acreditação para
o teste anti-drogas em cabelo da Comissão de Acreditação Laboratorial do Colégio Americano de Patologistas (CAP). Durante o
processo de acreditação da CAP, inspetores cuidadosamente revisaram os registros e procedimentos de controle de qualidade
do laboratório dos últimos dois anos, assim como os equipamentos, instalações, programa de segurança e de registros do
laboratório. Os inspetores da CAP também examinaram as qualificações dos funcionários do laboratório e a gerência laboratorial
como um todo. Este programa rígido de inspeção foi feito para assegurar o padrão mais alto de cuidado para todos os clientes
do laboratório. A Omega Laboratórios é um de apenas dois laboratórios no mundo todo a receber esta prestigiosa acreditação
para teste anti-drogas em cabelo.
“No passado a Omega recebeu a acreditação do CAP para o teste em urina, mas mudamos nosso foco para utilizar nossa
especialidade em teste de cabelo,” disse o Dr. John Vitullo, CEO da Omega Laboratories. “Nós estamos felizes em ver que o CAP
respondeu à demanda crescente para o teste em cabelo e adicionou-o ao seu programa de acreditação. Esta acreditação é mais
uma maneira em que a Omega mantém sua posição como líder na indústria.”
“Nós estamos especialmente orgulhosos da acreditação do CAP,” continua o Dr. Vitullo, “porque ela cobre especificamente
todas facetas do procedimento laboratorial de teste em cabelo, incluindo triagem, extração e confirmação.” Esta detalhada
verificação do processo do teste também incluiu uma revisão completa do procedimento de lavagem do cabelo para remover
contaminantes externos da Omega.
A adição da acreditação do CAP posiciona a Omega Laboratórios como a líder mundial em teste de cabelo para drogas de abuso.
As qualificações da Omega incluem:
 Acreditação Laboratorial ISO/IEC 17025 – Atualmente o único laboratório de testes anti-drogas nos Estados
Unidos com esta acreditação.
 Serviços de Qualidade Forense (FQS) ISO/IEC 17025 – Titulação especial para testes forenses.
 Autorização da FDA – Capacidade comprovada para os seus testes de triagem.
 Certificação por outros grupos como a CLIA e o Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque.
 Testes de Proficiência – Participação nos programas de proficiência do teste em cabelo da Sociedade de Teste em
Cabelo (SOHT) e da Sociedade Alemã de Toxicologia e Química Forense (GTFCh).
Sobre o CAP – O Colégio Americano de Patologistas é uma sociedade médica que serve mais de 17.000 membros médicos e da
comunidade laboratorial do mundo todo. É a maior associação do mundo composta exclusivamente por patologistas
certificados e é amplamente considerada a líder em assegurar a qualidade laboratorial. O Colégio é um defensor da alta
qualidade e custo/benefício para o cuidado com o cliente. Mais informações sobre o Colégio podem ser encontradas em
www.cap.org.
Sobre a Omega Laboratórios - A Omega Laboratórios é uma instalação de alta qualidade proporcionando testes anti-drogas em
cabelo. A Omega possui mais de 6.000 clientes em todo o mundo incluindo empresas, organizações governamentais e
instituições educacionais. 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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