Sobre a Apparat Brazil Imports
A Apparat Brazil Imports é uma empresa especializada em equipamentos
laboratoriais.Fundada por profissionais com mais de 20 anos na área de Diagnostico
In Vitro, com sede na cidade de Itatiba/SP, tem como desafio, levar automatização
para pequenos e médios laboratórios do Brasil, sempre buscando produtos de alta
qualidade com o melhor custo-benefício.

Atualmente a empresa vem trabalhando com os analisadores hematológicos da marca
Zybio, sendo o principal produto até o momento, o modelo Z3 de 3-diff de nova
geração com 21 parâmetros e 3 histogramas. Esse equipamento foi projetado para
laboratórios com carga de trabalho de baixo volume, mas é capaz de atender a
laboratórios médios ou grandes como back-up. O Z3 pode oferecer resultados
confiáveis e maximizar a eficiência do seu fluxo de trabalho através de sua interface
de software intuitiva, design simples e módulo de hardware de qualidade. O mesmo
possui registro na ANVISA e já está sendo utilizado nas pequenas e grandes cidades
do país.

Buscando aprimorar ainda mais sua linha de analisadores hematológicos e atender a
todos, a Apparat Brazil Imports vem trazendo o novo analisador de hematológico Z5
de 5 diff. Esse equipamento traz algumas vantagens inovadoras tais como: dispersão
de laser de ângulo triplo + citometria de fluxo avançada + corante químico, criando a
possibilidade de melhor diferenciação de WBC 5-diff mesmo em amostras com
Eosinofilia. Possui canal dedicado e método óptico para medição de basófilos, com
isso apresenta um melhor desempenho na contagem de basófilos do que os
tradicionais métodos de impedância. Dois lisantes localizados no analisador, design
compacto, placas eletrônicas altamente integradas, sistema de caminho de líquido
simplificado, possibilitando a instalação até mesmo em pequenos laboratórios, clínicas
e etc. Múltiplos alarmes inteligentes para indicar diferenciação e morfologia anormal
das células sangüíneas.

Com a missão de proporcionar oportunidades para seus clientes adquirirem produtos
importados de alta qualidade, a Apparat Brazil Imports, gerencia e desenvolve seus
negócios de forma ética, responsável e com o compromisso de melhorar
continuamente o relacionamento com clientes e fornecedores. Buscando ser uma
empresa reconhecida pelo seu comprometimento em melhorar a qualidade de
diagnóstico através de tecnologias inovadoras e serviços de excelência.
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