
Política de Qualidade ZEISS
Qualidade e segurança do produto

Os produtos, soluções e serviços da ZEISS devem ser 
seguros e atender às especificações de qualidade e 
desempenho necessárias para fornecer resultados efetivos, 
confiáveis, precisos e ideais, de acordo com o campo de 
aplicação pretendido.

Apoiamos o sucesso de nossos clientes com inovação, 
confiabilidade e facilidade de uso, além de promover 
relações comerciais sustentáveis.

A segurança do produto começa no estágio de 
desenvolvimento, continua durante os processos de 
compras e produção e, é de fundamental importância 
durante a instalação de nossos produtos no local do cliente 
e durante a manutenção até o final do ciclo de vida do 
produto.

Diversos requerimentos legais relacionados ao 
desenvolvimento, design, produção, aprovação e venda 
de nossos produtos servem para garantir a segurança 
de nossos produtos. Os produtos ZEISS não devem 
comprometer a segurança e a saúde dos consumidores 
ou operadores e devem atender a todos os requisitos 
regulamentares e de qualidade aplicáveis.

Estamos empenhados em cumprir os requisitos e 
manter a efetividade do nosso sistema de qualidade 
para evitar produtos defeituosos, que podem causar 
danos significativos, não apenas para a empresa (por 
exemplo, recall de produto, reputação), mas também e 
especialmente para o paciente, operador, consumidor ou 
outros indivíduos. 
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Como agimos de maneira adequada?
Fazemos isso ao…

• Garantir o cumprimento de todos os padrões, 
regulamentos e requisitos dos clientes 
aplicáveis.

• Implementar, manter e quando possível, 
melhorar continuamente o sistema de gestão 
da qualidade específico do negócio.

• Definir e revisar os objetivos da qualidade 
relevantes.

• Oferecer desempenho ideal e atender às mais 
altas demandas

• Informar nossos clientes e partes interessadas 
e tomar medidas imediatas se soubermos dos 
perigos resultantes de nossos produtos, por 
meio de vigilância e fiscalização do mercado.
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