
O valor de mais de 200 anos de experiência

Expertise e experiência
Ajudando você a entrar rápido no mercado

Como um experiente Organismo Notificador para Dispositivos 
Ortopédicos e Dentais, o BSI tem habilidades únicas para ajuda-lo a 
chegar mais rápido ao mercado. Nosso foco é o serviço de velocidade 
ao mercado, então as revisões de produtos pelo BSI ajudrão você a 
ascender ao mercado rapidamente – sem atrasar seus prazos.
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As soluções do BSI são feitas sob medida para as indústrias de dispositivos ortopédicos e 

dentais e são entregues por um time de profissionais com expertise regulatória, acadêmica 

e de mercado. Os dedicados especialistas técnicos em nossos times ortopédico e dental tem 

entre si mais de 40 graduações em diversas áreas, incluindo:  

O BSI é o Organismo Notificador escolhido por 9 dos top 10 
players de fabricação de dispositivos ortopédicos.

Nossa equipe tem combinados mais de 200 anos de experiência nos setores de dispositivos 

ortopédicos e dentais. Nossos especialistas são altamente competentes e experiêntes 

no desenvolvimento, projeto e testes destes dispositivos. A gama de conhecimentos e 

experiência desta equipe é bastante diversa. O BSI pode passar confiança aos fabricantes 

sobre suas conformidades regulatórias e de qualidade, levando a uma vantagem competitiva.
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Três razões para fazer do BSI 
seu organismo notificador para 
dispositivos Dentais e Ortopédicos

Experiência e expertise – Pode descansar tranquilo quanto

à segurança dos pacientes, ao passo que reduz seus riscos 

corporativos.

Foco no Serviço – O BSI oferece serviços customizados, dando

a você alta flexibilidade e previsibilidade.

Acesso ao Mercado – Nosso serviço ágil garante que sua

revisão não retardará seus planos de lançamento, mantedo você à 

frente de seus concorrentes.

Confie em seu Organismo Notificador
No BSI, nós entendemos que confiar em seu organism notificaro 

é importante para um processo de Marcação CE eficiente e 

descomplicado. Nossa abordagem é focada em comunicação 

aberta desde o começo. Seu produto será suportado por um time 

dedicado de especialistas em dispositivos ortopédicos e dentários, 

profundamente interessados em compartilhar seus conhecimentos e 

a paixão que você tem por seus produtos.

Fale com o BSI
Nós acreditamos que a excelência deve ser 

seguida em tudo o que fazemos, então se 
você quiser saber mais, entre em contato para 

iniciarmos nossa parceria

Seu parceiro global em compliance: Fale hoje com o BSI, ligue +55 11 2148 9600 
ou visite bsigroup.com/pt-BR/medical-devices – para iniciar nossa parceria

BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda. 

Rua Gomes de Carvalho, 1069, 18º andar 

Vila Olímpia,

São Paulo,  

04547-004 

Brasil

T:  +55 11 2148 9600

F:  +55 11 2148 9601
E: healthcare.brazil@bsigroup.com

Visite nosso site: bsigroup.com/pt-BR/medical-devices

The trademarks in this material (for example the BSI logo or the word “KITEMARK”) are registered and 
unregistered trademarks owned by The British Standards Institution in United Kingdom and certain 
other countries throughout the world.


