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Comunicado de imprensa 

Inpeco e Bio-Rad fazem parceria para conectar a solução de automação total do laboratório e a 

tecnologia Smart HPLC 

NOVAZZANO, CH e HERCULES, Califórnia - 10 de outubro de 2018 – A Inpeco SA, líder em soluções 

para automação laboratorial total (TLA) e a Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO e BIOb), líder 

global de vida pesquisa científica e produtos de diagnóstico clínico, anunciaram a parceria para 

conectar a esteira Inpeco FlexLab para automação de laboratório clínico e o Sistema D-100, para 

fornecer laboratórios de alto volume,  melhorando as eficiências operacionais para atender à 

crescente demanda mundial dos testes de diabetes. 

A Inpeco projeta, desenvolve e fabrica soluções personalizadas de TLA que são modulares, 

abertas, escaláveis e rápidas. Suas soluções oferecem automação e rastreabilidade para os 

laboratórios, desde a coleta até os resultados, aprimorando seu fluxo de trabalho de diagnóstico. 

A Bio-Rad traz mais de 40 anos de experiência em testes de diabetes para o Sistema D-100, que 

ajuda no diagnóstico e monitoramento do diabetes. A D-100 possui Smart HPLC, projetado para 

atender às demandas de qualidade e produtividade de laboratórios de alto volume. O software 

Advisor integrado da Bio-Rad analisa os resultados automaticamente. 

"Uma característica distintiva da nossa solução FlexLab TLA é sua conectividade aberta", disse Gigi 

Minola, vice-presidente da Inpeco. "Uma conexão de sistema aberto dá aos clientes a liberdade de 

escolher os instrumentos que preferem usar para sua automação completa de laboratório. 

Estamos entusiasmados em atender às necessidades de nossos clientes conectando o instrumento 

D-100 da Bio-Rad à nossa solução TLA." 

"Temos o prazer de fazer uma parceria com a Inpeco para conectar o Sistema D-100 ao sistema de 

rastreamento automatizado Inpeco FlexLab", disse John Hertia, Presidente da Bio-Rad do Clinical 

Diagnostics Group. "Com a solução da Inpeco, podemos oferecer aos nossos clientes os benefícios 

de nosso instrumento D-100, juntamente com as eficiências de fluxo de trabalho de automação 

total de laboratório." 

Sobre a Bio-Rad: 

A Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO e BIOb) é líder global no desenvolvimento, fabricação e 

comercialização de uma ampla gama de produtos inovadores para os mercados de pesquisa clínica 

e diagnóstico de ciências da vida. Com foco na qualidade e atendimento ao cliente há mais de 65 

anos, nossos produtos avançam no processo de descoberta e aprimoram a saúde. Nossos clientes 

são universidades e instituições de pesquisa, hospitais, laboratórios comerciais e de saúde pública, 

biotecnologia, farmacêutica, bem como laboratórios aplicados que incluem segurança alimentar e 

qualidade ambiental. Fundada em 1952, a Bio-Rad está sediada em Hercules, Califórnia, e possui 



uma rede global de operações com mais de 8.000 funcionários em todo o mundo. A Bio-Rad 

receita superior a US $ 2,1 bilhões em 2017. 

Para mais informações, visite www.bio-rad.com. 

Sobre a Inpeco, SA 

Desde 1990, a Inpeco SA é especializada no fornecimento de soluções de automação para 

melhorar e simplificar o processo e as operações de laboratórios de qualquer tamanho, desde a 

coleta até o resultado. Com 1700 soluções instaladas em todo o mundo, a Inpeco ganhou 

experiência inigualável em automação, robótica, gerenciamento de amostras e dados e atividades 

relacionadas a pacientes. A Inpeco recebeu o reconhecimento de Empresa do Ano 2018 da Frost & 

Sullivan na área de Automação de Laboratórios Clínicos. 

 Para mais informações, visite www.inpeco.com. 

 


