
Objevujeme cesty  
k lepší diagnostice
Vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme  
produkty pro moderní diagnostiku.

FOLLOW USBIOVENDOR.GROUP

https://www.biovendor.group/cz/
https://www.youtube.com/channel/UCVOdfqLSzdGPQmTMow4-iLQ
https://www.linkedin.com/company/biovendor-group/mycompany/
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HER-2 PCR Assay
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BioVendor LM

Akvizice

Inovace

Založení

Spojujeme vědu  
a diagnostiku
Každá úspěšná léčba začíná  
spolehlivou diagnostikou. 

V BioVendor Group hledáme cesty, jak poskytnout 
spolehlivé a dostupné laboratorní výsledky lékařům  
a pacientům po celém světě.

zaměstnanců 
BioVendor Group500+

115+ států se zastoupením 
BioVendor Group

5500+ referencí 
našich produktů

180+ vědců 
ve výzkumu

Neustále se držíme hodnot, které nás 
formovaly po celou dobu naší existence.

Firma, obor, region – tři 
věci, které denně měníme 
k lepšímu. Tři věci, na které 
jsme právem hrdí.

Inovativní produkty, 
zákaznický servis i firemní 
kultura – vše, co děláme, 
děláme v zájmu člověka.

Inovace a překonávání výzev 
je základem našeho úspěchu 
a důvodem, proč svou práci 
děláme s radostí.

ZÁJEM O ČLOVĚKA TOUHA OBJEVOVAT HRDOST
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MxA ELISA
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Vitamin D ELISA 
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BLOT Borrelia IgG, IgM
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Adiponectin ELISA
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BioVendor LLC
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BioVendor Slovakia

2008

FGF-21 ELISA

2010

BLOT-LINE

Spolupráce je klíčem  
k úspěchu ve výzkumu  
a inovacích

Sdílení zkušeností je způsob, jak si zkrátit cestu  
k inovacím, proto jsme hrdí na spolupráci na řadě  
projektů s vědeckými a technologickými institucí  
a společností po celém světě.

V naší činnosti se zaměřujeme na aplikovaný a translační 
výzkum inovativních parametrů v oblasti IVD, zejména 
imunodiagnostiky a molekulární diagnostiky, a také vývoj 
v oblasti automatizace, multiplex testování, inovativních 
biomarkerů a personalizované medicíny.

Díky společnému úsilí našich QA, vývojových  
a technologických týmů, jako jedni z prvních  
na trhu EU poskytujeme produkty s IVDR certifikací.

Redefinujeme standardy 
špičkové diagnostiky.

Klíčové projekty BioVendor Group vznikají ve společné 
synergii firem naší skupiny. Sdílíme technologie, spojujeme 
know-how. Výsledkem je unikátní inovační potenciál,  
díky kterému patříme k technologické špičce oboru.
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Microbiome NGS Assay
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IVDR compliance

LAMP

BioVendor Academy

Genetify
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microRNA ImmunoAssay

DiaSource

Oxford BioSystems

RealFast Assay

SmartELISA
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microRNA TT-qPCR

Microblot-Array ANA44

fastGEN

BioVendor MDx

CLIA platform

BlueBLOT-LINE

ViennaLab

Microblot-Array

Věříme v silná partnerství

Málokteré evropské město se může pyšnit srovnatelnou koncentrací 
inovativní firem a vědeckých institucí. Jsme hrdí na náš původ  
„Made in #brnoregion“, k jehož dalšímu rozvoji svým dílem přispíváme.  
V úzké spolupráci s JIC se podílíme na formování Regionální inovační  
strategie Jihomoravského kraje. 

V BioVendor Academy 
podporujeme nadějné 
věděcké talenty

Abychom i nadále naplňovali své poslání,  
plně se věnujeme také nové generaci vědců.  
V BioVendor Academy umožňujeme studentům v rámci 
našich výzkumných projektů propojovat teorii s praxí.



Klíčové projekty

Hledání inovací je dobrodružství s neznámým koncem. 
Některé objevy končí ve slepých uličkách, z jiných se stávají 
historické milníky, pro které stojí za to hledat dál.

Plně automatizované 
CLIA řešení

Kombinace nejmodernější technologie a atraktivního 
portfolia poskytuje komplexní chemiluminiscenční 
systém pro všechny diagnostické laboratoře.

Vysoká propustnost ELISA 
v BLOT testování

Microblot-Array je nová generace unikátního 
imunoblotového pole ve formátu mikrotitrační destičky, 
řešení navržené pro účinnou multiplexní diagnostiku.

Nový svět diagnostických 
a prognostických biomarkerů

Široká škála expresních panelů a cílených  
kvantifikací jednotlivých miRNA na bázi  
imunoblotu nebo qPCR platformy.

Komplexní řešení
v sekvenování nové generace

01000011010101100

100010010101101010
000100110110101110

000100110110101110
111001011000011010

AGATGGTACAGGCC

CCGATGGTACAGGC
GTTCAATATTGCGAT

GATGCTACAGGCCANGS ve spojení s následnými bioinformatickými 
analýzami umožňuje vysoce výkonnou detekci 
změněných genomických oblastí a poskytuje 
relevantní data pro personalizovanou medicínu.

Revoluční přístup 
ke screeningovému testování

Izotermická amplifikace zprostředkovaná smyčkou 
je vysoce citlivá, spolehlivá, rychlá a účinná metoda 
amplifikace a detekce nukleových kyselin.

https://www.biovendor.group/cz/klicove-projekty?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.biovendor.group/cz/clia?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.biovendor.group/cz/microblot-array-mba?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.biovendor.group/cz/next-generation-sequencing-ngs?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.biovendor.group/cz/microrna-mirna?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.biovendor.group/cz/lamp?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink


TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika

+420 549 121 259  |  sales@testlinecd.com

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno, Česká republika

+420 549 124 111  |  info@biovendor.cz

Naše značky

BioVendor Group sdružuje společnosti s mimořádným inovačním a obchodním 
potenciálem. Jejich vzájemná synergie vytváří ucelený řetězec vývoje,  
výroby a distribuce inovativních IVD produktů.

Dodáváme diagnostická řešení pro široké 
spektrum oblastí IVD. Přinášíme inovativní 
produkty, profesionální servis a odborné 
poradenství. www.biovendor.cz

www.biovendor.com

www.testlinecd.cz

www.viennalab.com

www.diasource-diagnostics.com

www.biovendor.com

BioVendor Research & Diagnostic Products

Karásek 1767/1, 621 00 Brno, Česká republika

+420 549 124 185  |  info@biovendor.com

Zastřešujeme vývoj inovativních 
biomarkerů a technologií – miRNA, 
NGS, LAMP, CLIA a imunodiagnostické 
automatizace.

Jsme tradiční český výrobce a distributor 
IVD produktů se zaměřením na infekční 
choroby a imunologii.

ViennaLab Diagnostics GmbH

Gaudenzdorfer Guertel 43–45, 1120 Vídeň, Rakousko

+43 1 8120156  |  info@viennalab.com

Vyvíjíme a vyrábíme uživatelsky přívětivé 
IVD soupravy pro genetické testování.

DIASource ImmunoAssays S.A.

Rue du Bosquet, 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie

+32 10 84 99 11  |  info@diasource.be

Jsme mezinárodní diagnostická 
společnost působící v oboru 
endokrinologie, autoimunitních  
a infekčních onemocnění.

BioVendor MDx a.s.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno, Česká republika

+420 549 124 111  |  info@biovendor-mdx.com

Přinášíme na trh diagnostické nástroje  
pro inovativní metody molekulární 
diagnostiky z laboratoří BioVendor Group 
– NGS, LAMP a miRNA.

BRIDGING SCIENCE AND DIAGNOSTICS

https://www.biovendor.group/cz/o-skupine?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.biovendor.cz?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.biovendor.com?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.testlinecd.cz?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.viennalab.com?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.diasource-diagnostics.com?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink
https://www.biovendor.com?utm_source=leaflet&utm_medium=hyperlink

