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Merck lança nova versão do Sistema de purificação
de água Milli-Q® no 53º CBPC
•

Uma das grandes novidades é o software Milli-Q® Connect, desenvolvido com
alta tecnologia, para acompanhamento em tempo integral de qualidade de
água, rápido diagnóstico e muitas outras funções

A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, apresentará no 53º Congresso
Brasileiro

de

Patologia

Clínica/Medicina

Laboratorial

(CBPC)

seus

principais

lançamentos, que buscam atender às exigências laboratoriais e os avanços
tecnológicos na área. O evento acontece de 24 a 27 de setembro de 2019 no Centro
de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro.
Durante o congresso, a Merck apresentará o seu último lançamento, o Milli-Q® IQ
7003-15, um sistema de ultrapurificação de água com tecnologia de ponta, criado
para trazer mais qualidade e facilidade para aplicações laboratoriais. O novo modelo
fornecerá diversos benefícios, tais como:
•

O display smart touch-screen para fácil acesso à qualidade da água e
monitoramento da durabilidade dos consumíveis;

•

Dispensação remota volumétrica ou assistida (gota a gota), garantindo
máxima precisão no preparo de soluções;

•

Novo sistema de troca de consumíveis (twist) para maior agilidade e facilidade
no momento da troca dos filtros, podendo ser feita até pelo próprio
proprietário do equipamento;

Alameda Xingu, 350
Barueri - SP
CEP 06455-000
www.merck.com.br

Informações para imprensa:
Imagem Corporativa
Tel.: (11) 3526-4554 – 3526-4533
Mariana Roman– mariana.roman@imagemcorporativa.com.br
Isabella Almeida – isabella.almeida@imagemcorporativa.com.br

•

Gerenciamento de dados com rastreabilidade total através de relatórios
personalizados via USB ou conexão remota Wi-fi integrada;

•

Lâmpadas ultravioleta UV sem mercúrio, garantindo a não contaminação do
meio ambiente;

•

Menor consumo de água e energia, além da redução do uso de plásticos na
construção do equipamento.

Outro destaque é o lançamento do software Milli-Q® Connect integrado ao
Milli-Q CLX, que possibilita aos seus usuários o acompanhamento em tempo
integral da qualidade da água, o controle das manutenções preventivas
necessárias, o rápido diagnóstico e solução de alertas e alarmes, verificação de
fluxo e capacidade de produção da estação de água. Tudo isso através de acesso
remoto a um portal exclusivo que pode ser acessado também por smartphone ou
tablet.
Para conhecer todas as novidades, a Merck estará no stand número 115 durante
o

53º

CBPC/ML.

Para

mais

informações

sobre

os

produtos,

acesse:

http://www.merckmillipore.com.
Serviço
Merck no 53º Congresso de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial
Data: 24 a 26 de setembro de 2019
Local: Centro de Convenções SulAmérica (Av. Paulo de Frontin, 1 - Cidade Nova,
Rio de Janeiro – RJ)

Sobre a Merck
A Merck é uma empresa líder em ciência e tecnologia em Saúde, Life Science e Performance Materials.
Cerca de 52.000 funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva na vida de milhões de pessoas
todos os dias, criando maneiras mais qualitativas e sustentáveis de viver. Desde o avanço das tecnologias
de edição de genes e descobertas de maneiras inovadoras para tratar as doenças mais desafiadoras até a
viabilização do uso da inteligência dos dispositivos, a Merck está presente. Em 2018, a Merck obteve um
faturamento de € 14,8 bilhões em 66 países.
A exploração científica e o empreendedorismo responsável foram fundamentais para os avanços da Merck desde a sua origem em
1668. A família fundadora continua sendo a acionista majoritária do grupo de empresas de capital aberto. A Merck detém os direitos
globais do nome e da marca da Merck em todo o mundo, exceto nos Estados Unidos e o Canadá, onde a empresa é conhecida como
EMD Serono, MilliporeSigma e EMD Performance Materials. Para saber mais, acesse www.merck.com.br e siga-nos no Facebook
(@grupomerckbrasil) e Instagram (@merckbrasil).
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