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Targi Analityki, Technik i Wyposażenia
Laboratorium ExpoLAB
Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB

13 – 14 października 2011
Expo Silesia, Sosnowiec

Podczas odbywających się w dniach 13-14 października w Expo Silesia w Sosnowcu Targów
Analityki, Techniki i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB liderzy rynku zaprezentują rozwiązania,
techniki i produkty związane z funkcjonowaniem laboratoriów naukowych, medycznych,
przemysłowych, kontrolnych czy w ochronie środowiska.

Targom towarzyszyć będą m.in. spotkania specjalistów: seminarium„Niepewność pomiarów i praktyczne
sposoby jej oznaczania” (13 października) czy konferencja punktowana Polskiego Towarzystwa
Diagnostyki Laboratoryjnej pt. „Postępy medycyny laboratoryjnej” (14 października).
Wzorem roku ubiegłego odbędzie się kolejny Spektakl Mikroskopii, w trakcie którego, oprócz
wykładów poświęconych różnym rodzajom mikroskopów, można będzie zbadać przyniesione przez
siebie własne preparaty.
Nowością tegorocznej edycji targów będzie specjalna strefa „LAB dla Przemysłu”, której celem jest
wsparcie transferu wiedzy i rozwój istniejących sieci współpracy pomiędzy sferą
badawczo-rozwojową a przedsiębiorstwami. Ciekawostkami tej strefy będą m.in. wydruki
trójwymiarowych wizytówek z obrazem twarzy oraz symulator lotów służący do nauki pilotażu
i nawigacji lotniczej.
Osoby, które chcą odwiedzić Targi ExpoLAB powinny zarejestrować się na stronie targów
www.expolab.pl co umożliwi bezpłatny wstęp na imprezę.

Równolegle z targami Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB odbędą się Targi
Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo – Kanalizacyjnej HydroSilesia, poświęcone aktualnym
zagadnieniom gospodarki wodnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.expolab.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/11768.html
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Dla niemowląt urodzonych przez cesarskie
cięcie korzystny jest...
To wynik badania z udziałem 95 dzieci.
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Słaba flora jelitowa może sprzyjać COVID-19
Naukowcy ostrzegają, że tego typu kłopotom sprzyja zachodnia dieta.
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Prawie 54% Polaków z zaburzeniami
psychicznymi ma się gorzej na...
Wynika z badań międzynarodowego zespołu, które objęły swoim zasięgiem m.in. Polskę.
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Ludzkie śmieci
Gobalny problem zwierząt małych i dużych.
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mRNA bezpieczne dla pacjentów z chorobami
autoimmunologicznymi
Zapewniają eksperci Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
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Wikipedia kończy 20 lat
To największa internetowa encyklopedia oraz jeden z najczęściej odwiedzanych portali na świecie.
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Opinia o szczepionce AstraZeneca 29 stycznia?
Będzie on rozpatrywany w przyspieszonym trybie - podała we wtorek EMA.

13-01-2021

Mikrobiom jelitowy może odgrywać kluczową
rolę w leczeniu cukrzycy
Kilka organizmów odgrywa kluczową rolę w cukrzycy typu 2.
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