
Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - ISO 9001:2015

Certificamos que: Androfert Clínica de Andrologia
e Reprodução Humana Ltda.
Avenida Dr. Heitor Penteado, 1464
Taquaral
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13075-460
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Possui o Certificado Número: FS 562455
e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2015 para o escopo à seguir:

Por favor verifique o escopo na próxima página.
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Carlos Pitanga, Chief Operating Officer Assurance – Americas
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Serviços de diagnóstico, aconselhamento e tratamento na área de infertilidade masculina, incluindo
técnicas de reprodução assistida (inseminação intrauterina, fertilização in vitro, injeção intracitoplasmática
do espermatozoide no óvulo e suas técnicas auxiliares), microcirurgias no sistema reprodutor masculino e
criopreservação de gametas e pré-embriões.

Diagnosis, counseling and treatment services in the field of male infertility, including assisted reproductive
technology (intrauterine insemination, in vitro fertilization, intracytoplasmic sperm injection and associated
techniques), microsurgeries in the reproductive system and cryopreservation of gametes and embryos.

Certificado anterior expira em 14/09/2018.
Auditoria de transição encerrada em 31/08/2018.
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