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Зареєстрована ліцензована торгова марка 

Компанія зареєстрована в національній службі реєстрації запитів 
Міністерства освіти, університетів та досліджень (Італія).  
Запатентована технологічна система. 
Відповідає вимогам ISO 9001 - EA 38 - Охорона здоров'я. 
Відповідає вимогам ISO 14001 - Навколишнє середовище.  

 

Державні органи охорони 
здоров'я підтвердили 

повторюваність (точність) 
методу на рівні 94%  

Система управління 
якістю повністю 

відповідає стандарту  
UNI EN ISO 9001 

Етичний кодекс Центру Daphne 

1. Центр Daphne зобов'язується дотримуватися всіх правил добросовісної поведінки, 

правил країни, в якій він здійснює свою діяльність, і не вступати в конфлікти будь-якого 

роду з лабораторією Daphne Lab, або з тими, хто займе це місце, або з законною владою 

країни, в якій він знаходиться. 

2. Центр Daphne буде виконувати всі правила добросовісної поведінки і підтримувати 

належну етичну та моральну рівновагу при повній повазі до клієнта. Компанія ні в якому 

разі не буде використовувати слабкість клієнта, а також не використовуватиме клієнта в 

особистих, корисливих або економічних цілях. 

3. Центр Daphne завжди відкритий для клієнтів, які ведуть себе розумно і професійно, 

зобов'язується не вступати в дискусії, які можуть привести до конфліктів, і прагне 

проявляти максимальну дипломатичність, щоб уникнути будь-яких можливих суперечок. 

4. Центр Daphne буде пояснювати клієнту тільки те, в чому полягає його компетенція, не 

наважуючись втручатися в області, в яких він не має належних знань, або в дисципліни, в 

яких він не має присвоєних звань. 

5. Центр Daphne буде лояльно ставитися до клієнтів і підприємств групи Daphne Lab, з 

повагою ставитися до об'єкта, внутрішніх правил, приписів, а також підтримувати мирну і 

спокійну атмосферу в ділових відносинах. 

6. Центр Daphne, наскільки це можливо, буде поважати своїх співробітників, підрядників і 

всіх, хто працює від його імені. 

7. Центр Daphne зобов'язується виплатити належну суму в разі виявлення явної помилки з 

боку Центру; Центр буде готовий відшкодувати суми, що не належать клієнтам від 

самого початку, приймаючи на себе, де це буде необхідно, всі зобов'язання, що виникли 

у зв'язку з будь-якою неналежною поведінкою. 

8. Центр Daphne буде дотримуватися всіх норм конфіденційності щодо клієнтів, а також 

зберігати в таємниці методи ведення бізнесу або Ваші взаємини з групою Daphne 

стосовно конкуренції. 

9. Центр Daphne зобов'язується не користуватися перевагами прозорості, наданими 

групою Daphne Lab, в особистих цілях або для отримання більшої вигоди від конкуренції, 

уникаючи при цьому некоректної поведінки і недобросовісної конкуренції, в тому числі і 

по відношенню до інших центрів Daphne. 

10. Центр Daphne зобов'язується надати роз'яснення і продемонструвати клієнтам, що 

продукти Daphne Lab, там, де це зазначено, не є послугами лікарів або медичних 

працівників, а також не є рецептами на лікарські засоби, і що вони завжди повинні бути 

схвалені і супроводжуватися лікарем, і всі призначення робляться на розсуд лікаря з 

використанням форм інформованої згоди. 
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