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Targi ExpoLAB 2009 za nami

Targi zgromadziły w hali wystawienniczej Expo Silesia 70 wystawców, nie
tylko z Polski, ale również z czterech innych krajów (Austria, Finlandia, Niemcy i Szwajcaria).
Wśród stoisk wystawienniczych można było zobaczyć m.in. sprzęt laboratoryjny, wyposażenie,
odczynniki i oprogramowanie niezbędne w pracy każdego typu laboratorium.
Wśród gości znaleźli się m.in.: pracownicy laboratoriów medycznych, przemysłowych,
kryminalistycznych oraz związanych z ochroną środowiska.

Targom ExpoLAB towarzyszyło w 9 wydarzeń, a wśród nich:
●

●

●

●
●

Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej „Diagnostyka
laboratoryjna wczoraj, dziś i jutro";
Chemiczno-Środowiskowa Konferencja pod patronatem Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska
PAN;
Zebranie Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego z symbolicznym przekazaniem władzy
nowemu Zarządowi;
Prezentacja „Oprogramowanie klasy LIMS - funkcje, korzyści, zadania";
Targi Urządzeń i technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia, którym
towarzyszyły m.in.:

- Konferencja HYDROINTEGRACJE zorganizowana przez Śląski Klaster Wodny;
- Konferencja „Jak zmniejszyć straty wody w Wodociągach i rozbieżności w Spółdzielniach
Mieszkaniowych dzięki dokładnym pomiarom i zastosowaniu odczytu radiowego";
- Seminarium dla Beneficjentów Funduszu Spójności zorganizowane przez gminę Sosnowiec oraz
gminę Dąbrowa Górnicza;
- Spotkanie Przedstawicieli Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji z Województwa
Śląskiego.

Podczas targów ExpoLAB przyznano również Medale Expo Silesia
w Konkursie dla Wystawców w następujących kategoriach:
●

Innowacyjny produkt polski - Medal Expo Silesia dla firmy MPW MED.- INSTRUMENTS za wirówkę

●

●

laboratoryjną z chłodzeniem MPW 380 R;
Innowacyjny produkt zagraniczny - Medal Expo Silesia dla firmy KONICA MINOLTA SENSING
EUROPE BV SP. Z O. O. za spektrofotometr CM-5;
Współpraca między polskim producentem a firmą wdrażającą jego produkt do nowych badań
laboratoryjnych - Medal Expo Silesia dla firm CS - CREATIVE SOLUTIONS i MEDIA RECOVERY za
współpracę między producentem CS-CREATIVE SOLUTIONS a firmą MEDIA RECOVERY - liderem
informatyki śledczej wdrażającej mikroskopy laboratoryjne OPTA-TECH z systemem akwizycji
i archiwizacji obrazu do analizy zapisów magnetycznych zawartych na nośnikach dysków twardych
w celu odzyskiwania danych, kalibracji ścieżki odczytu oraz badania struktury zapisu.

http://laboratoria.net/aktualnosci/4061.html

14-08-2020

Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej
szczepionki p. COVID-19
Rosja wykazała się lekkomyślnością zatwierdzając do użycia szczepionkę.

14-08-2020

Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi
dziecka
Zmienione połączenia w mózgu dziecka to jeden ze skutków depresji matki w czasie ciąży.

14-08-2020

Płyny do płukania ust mogą ograniczać
emisję koronawirusa
Mogą one dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2.

14-08-2020

Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki
To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument w tej materii.

14-08-2020

Angioplastyka zawału serca
Polska przoduje w liczbie wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca.

12-08-2020

Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził zgodę
na terapię psylocybiną
Czworo chorych ma zgodę na terapię grzybami halucynogennymi.

12-08-2020

Krowy prowadzą skomplikowane życie
społeczne
Krowy mleczne pielęgnują się wzajemnie, by wytworzyć lub wzmocnić więzi społeczne.

12-08-2020

Ile mają bezobjawowi koronawirusów?
Bezobjawowi zakażeni SARS-CoV-2 mają tyle samo koronawirusów w nosie i gardle, co chorzy z
objawami
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