Akreditovaná laboratoř Bureau Veritas /
zkoušení léčiv, kosmetiky a doplňků stravy

Představení Bureau Veritas
Bureau Veritas, zastoupená ve 140 zemích,
patří mezi vedoucí světové společnosti poskytující služby v oblasti řízení a zajišťování kvality.
Posláním Bureau Veritas je hodnotit, testovat,
analyzovat, kontrolovat a osvědčovat podle mezinárodních, vlastních nebo oborových standardů
výrobky nebo procesy spojené s výrobou, přepravou, balením či prodejem zboží.
V České republice působí Bureau Veritas již více
než sto let. Společnost disponuje specializovanými týmy manažerů, inženýrů, laboratorních
expertů a inspektorů, kteří jsou schopni poskytnout zákazníkovi jak odborný servis při kontrolách
nebo analýzách, tak potřebnou asistenci při řešení případných problémů souvisejících se zjištěním
kvalitativních neshod. Spektrum činností Bureau
Veritas se může dotýkat prakticky všech dílčích
etap projektů či kontraktů.

Chemická a mikrobiologická
laboratoř Bureau Veritas
• 18 let působnosti na českém trhu
• Statut centrální evropské laboratoře Bureau
Veritas pro oblast FOOD/PHARMACY/AGRO
• Akreditace ČIA dle normy EN ISO IEC
17025:2005
• Oprávnění ÚSKVBL ke kontrole veterinárních
léčiv

Benefity služeb
laboratoře Bureau Veritas
• Rychlost a kvalita
• Profesionalita
• Ověřování shody parametrů výrobků
s legislativními a kontraktními standardy
• Snižování obchodních rizik, finančních ztrát
a vícenákladů klienta
•Z
 vyšování úrovně bezpečnosti výrobků

• Oprávnění SÚKL ke kontrole humánních léčiv

• Poradenství v oblasti analýz výrobků/kvality

• 18 kvalifikovaných laborantů z toho
8 pracujících v režimu SVP

• Poradenství v oblasti značení výrobků

• Více jak 130 akreditovaných metod

• KA management

• Komplexní portfolio analýz

• Protokol o zkoušce – nástroj k prokazování
jakosti i k podpoře prodeje výrobků

• Chemická, mikrobiologická a agronomická
sekce laboratoře

Související služby
Bureau Veritas poskytuje další tradiční služby, jakými jsou:
• vzorkování a inspekce surovin i hotových výrobků;
• dodavatelské audity podle kritérií stanovených mezinárodními
standardy nebo podle check-listů šitých na míru;
• inspekce a revize technických zařízení (výtahy, zdvihadla,
tlakové nádoby, elektroinstalace);
• odborná školení specializovaná na systémy jakosti, bezpečnost
práce, společenskou odpovědnost apod.;
• kontroly účelovosti čerpání bankovních úvěrů a monitorování
collateralu pro bankovní domy;
• posuzování škod v důsledku pojistných událostí pro pojišťovny.
Veškeré služby jsou díky světové síti Bureau Veritas nabízeny
v ČR i ve světě.

• Zaměření na klientovy potřeby

• Komplexní řešení (vzorkování, svoz vzorků,
analýzy, poradenství)

Přehled služeb laboratoře Bureau Veritas určených
pro farmaceutický a kosmetický průmysl
ZKOUŠENÍ LÉČIV

ZKOUŠENÍ VETERINÁRNÍCH

ZKOUŠENÍ KOSMETICKÝCH VÝROBKŮ,

A SOUVISEJÍCÍCH SUROVIN

FARMACEUTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKŮ stravy

(oprávnění: certifikát SVP - Státní ústav pro kon-

(oprávnění: certifikát Ústavu pro státní kontrolu

(oprávnění: Osvědčení Českého institutu

torlu léčiv pro fyzikální a chemické zkoušky,

veterinárních biopreparátů a léčiv

pro akreditaci, Akreditovaný subjekt č. 1082)

Ref.No.SUKLS9610/2008)

pro mikrobiologické zkoušky)
• Mikrobiologické a chemické zkoušky kosmetic-

• Kontrola kvality surovin, meziproduktů a finálních výrobků léčiv podle ČSL nebo na základě
předaných (transferovaných) metod
• Vývoj a validace nových analytických metod,
především HPLC, GC, UV-VIS
• Stabilitní studie léčivých přípravků
• Profily nečistot a rozkladných produktů léčivých
přípravků
• Kontrola kvality surovin a chemikálií podléhají-

• Kontrola kvality surovin, meziproduktů, finálních

kých výrobků a vstupních surovin pro kosmetické

výrobků a souvisejících materiálů podle ČSL

výrobky – podle platných technických norem

nebo dodaných postupů a požadavků

a legislativy, včetně deklarace na obalu (masti,

• Mikrobiologická vyšetření nezávadnosti obalů

krémy, šampony, mýdla apod.)

pro vakcíny a dalších vstupů (použitá voda,

• Mikrobiologické a chemické zkoušky mycích,

suroviny, stěry, desinfekční prostředky pro

pracích a desinfekčních výrobků a surovin

výrobu apod.)
• Vývoj a validace nových analytických metod,
především HPLC, GC, UV-VIS

• Mikrobiologické a chemické zkoušky doplňků
stravy a vstupních surovin pro doplňky stravy
(nutriční hodnoty, účinné složky apod.)

cích ČSL, Ph.Eur., USP

REFERENCE

• Amway Česká republika, s.r.o.

• Interpharma Praha a.s.

• Avon Cosmetics, spol. s r.o.

• Lybar, a.s.

• Body Basics s.r.o.

• Mary Kay (Czech Republic) s.r.o.

• Botanicus spol. s r.o.

• Megafyt - R s.r.o.

• Dermacol a.s.

• PRO.MED.CS PRAHA a.s.

• dm drogerie markt s.r.o.

• SVUS Pharma a.s.

• Fleur de Santé, s.r.o.

• WELEDA spol. s r.o.

• Green - Swan Pharmaceuticals
CR, a.s.

• Zentiva, a.s.
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