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Opis Galeria zdjęć Kontakt
Alpha Diagnostics Sp. z o.o. jest spółką powołaną w 1990 roku w celu prowadzenia działalności
gospodarczej związanej z produkcją odczynników do diagnostyki in vitro oraz sprzedażą hurtową
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyrobów medycznych.
Posiadamy System Zarządzania Jakością - certyfikaty ISO 9001:2009 oraz ISO 13485:2007.

Firma jest producentem odczynników biochemicznych ze znakiem CE oraz dystrybutorem takich
wyrobów jak:
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analizatory biochemiczne
analizatory hematologiczne
analizatory jonoselektywne
analizatory immunochemiczne
przesiewowe testy diagnostyczne
pipety automatyczne mechaniczne i elektroniczne wraz z akcesoriami
czytniki i paski do analizy moczu

więcej
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Alpha Diagnostics Sp. z o o.
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