Kokybės politika

„Mes apibrėžiame, kas yra mūsų vidaus ir išorės klientai ir, suvokdami jų reikalavimus, visuomet tiekiame tik aukščiausios kokybės
produktus ir paslaugas.“
Intersurgical yra žinoma dėl plataus kvėpavimo takams skirto gaminių asortimento, kuris yra pripažintas sveikatos priežiūros
specialistų pasaulinėje medicinos prietaisų rinkoje. Įmonės tikslas - išsaugoti ir puoselėti šią reputaciją.
Mes tiekiame aukštos kokybės gaminius, kurie atitinka ar net viršija nustatytus medicinos prietaisų direktyvų bei standartų
reikalavimus, tuo pačiu tenkinant klientų reikalavimus, saugos, efektyvumo ir veiksmingumo atžvilgiu.
Intersurgical kokybės politika yra neatskiriama įmonės kokybės vadybos sistemos dalis, todėl direktorių tarybą turi užtikrinti, kad visi
darbuotojai laikytųsi kokybės sistemos dokumentuose nurodytų reikalavimų. Sistema turi leisti:
1. Nustatyti ir peržiūrėti kokybės tikslus;
2. Komunikavimą ir supratimą visoje organizacijoje, taikomą organizacijos viduje ir už jos ribų toms organizacijoms, kurios turi įtaką
kokybei (t.y. platintojai, dukterinės bendrovės ir kt., įskaitant ir naujus darbuotojus);
3. Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą.
Siekdama išsaugoti savo, kaip aukščiausios kokybės produktų gamintojo, reputaciją ir aukštą klientų pasitenkinimo lygį, įmonė
yra įsipareigojusi vykdyti nuolatinio tobulinimo politiką, įskaitant projektavimą ir gamybą taikant pažangiausias technologijas. Tokiu
būdu siekiama užtikrinti, kad Intersurgical išlaikys lyderio pozicijas šioje medicinos prietaisų gamybos srityje bei palaikys mūsų
įsipareigojimą tobulinti bei vystyti paciento saugą ir rezultatus.

Charles Bellm
Generalinis direktorius
Intersurgical Limited
2019 m. gruodžio 18 d.

UAB Intersurgical, Arnionių g. 60, Pabradė, LT-18170, Lietuva
Tel. 8 387 66611 faks. 8 387 66622 info@intersurgical.lt www.intersurgical.lt
The manufacturer Intersurgical Ltd
is certified to ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 and
ISO 14001:2015

Please think before you print
Save energy and paper.
If you must print this information
sheet please print it double sided.

Quality Policy_LT • 12.19

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia

