Europe’s Number One
Medical Diagnostics
Provider
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Uma rede de mais de

1 000

Presente em mais de

40
4

especialistas médicos

países em
continentes

Áreas de atuação:
humana, veterinária,
ambiental, farmacêutica

Aprox.

500 milhões
de análises realizadas
anualmente

#1

prestador europeu de
serviços de
diagnóstico médico

Classificado entre a

ª

1. e 3.

ª

posição

Receitas de aprox.

1,9 MIL

MILHÕES DE EUROS

nos principais mercados

2

1

3

20 000
colaboradores

A SYNLAB EM REVISTA

A SYNLAB disponibiliza uma gama completa de serviços de laboratório
médico a utentes, profissionais de saúde, clínicas e indústria farmacêutica.
Proveniente da união da Labco com a Synlab, o novo Grupo SYNLAB é o
indiscutível líder europeu em serviços de laboratório médico.
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SYNLAB – o melhor serviço em
qualquer local, a qualquer hora
Quem somos
A SYNLAB é líder na prestação de serviços de diagnóstico médico na Europa, disponibilizando uma gama completa de serviços de laboratório médico a utentes, proﬁssionais de saúde, clínicas e indústria farmacêutica.
Proveniente da união da Labco com a synlab, o novo Grupo SYNLAB é o
indiscutível líder europeu em serviços de laboratório médico.
A combinação de redes e da extensa variedade de testes de diagnóstico
inovadores das duas empresas, possibilita a disponibilização dos serviços
de laboratório da SYNLAB em mais de 40 países. A SYNLAB alia os
benefícios de uma rede à escala europeia, com as vantagens de um
fornecedor de serviços de diagnóstico local: disponibilizamos acesso local
e aconselhamento personalizado aos nossos clientes usufruindo,
simultaneamente, da ampla experiência e conhecimento da SYNLAB
internacional.

Áustria
Bielorrússia
Bélgica
Colômbia
Croácia
Chipre
República Checa

Dinamarca
Estónia
Finlândia
França
Alemanha
Gana
Hungria

Organizações de
vendas em

Irlanda
Itália
Lituânia
Macedónia
Nigéria
Noruega
Peru
Arábia
Saudita
Brasil

Países Baixos
Polónia
Portugal
Roménia
Eslováquia
Eslovénia
Espanha

Suécia
Suíça
Turquia
Ucrânia*
Emirados Árabes
Unidos
Reino Unido

Egipto
Equador
Líbano

México
Marrocos
Panamá

*não consolidado
Informação de dezembro de 2017
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O que oferecemos
A SYNLAB disponibiliza uma abordagem multidisciplinar
para um diagnóstico rápido, eﬁciente, preciso e de alta
qualidade:
Medicina humana1
Disponibilizamos serviços clínicos laboratoriais completos (SLC) de todas
as especialidades médicas a laboratórios, médicos, hospitais e utentes.
Atribuímos elevada importância aos
avanços no diagnóstico médico e
contribuímos para o seu progresso,
ao procurarmos o crescimento e a
inovação.

Medicina veterinária1
Disponibilizamos serviços de diagnóstico abrangentes a diversas áreas
de veterinária: animais domésticos,
saúde na pecuária, animais exóticos
e de criação e ratos de laboratório.
Prestamos serviços a universidades,
institutos de investigação, indústria
farmacêutica e alimentar, bem como
a centros de inseminação e criadores.

Indústria farmacêutica1
Na nossa rede de médicos especialistas europeus, temos excelentes
relações com a indústria e com as
universidades de referência. Disponibilizamos um serviço de testes especializado e dedicado a todo o ciclo
de vida, desde o desenvolvimento
de medicamentos, passando pelos
ensaios clínicos, e até ao alcance da
resposta e segurança dos medicamentos.

Análises ambientais1
Disponibilizamos serviços de diagnóstico abrangentes nas áreas de
segurança ambiental e alimentar. A
nossa oferta inclui análises ao solo, ar
e água, análises industriais, eco-toxicologia, análises de composição nutricional, higiene alimentar e controlo
de rotulagem.
1

A disponibilidade dos serviços pode variar
consoante o país

Gama completa de
serviços de diagnóstico
Química Clínica
Hematologia
O Coagulação
O Microbiologia
O Serologia
O Imunologia
O Genética
O Anatomia Patológica
O Biopsia Líquida
O Citologia
O Análises de Referência
O Endocrinologia
O Medicina Nuclear
O Técnicas de visualização
O
O
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO AO LONGO
DE TODA A CADEIA DE VALOR
A SYNLAB recolhe a sua amostra de sangue, entrega-a rapidamente e de forma segura a um dos
nossos laboratórios regionais ou centros de excelência, analisa-a, providencia um diagnóstico
diferenciado, e interpreta o resultado através da nossa rede de especialistas médicos.

Diálogo médico-utente
Rede internacional da SYNLAB
Suporte profissional para
diagnósticos

Logística de amostras

Resultados
Interpretados por uma
Equipa interdisciplinar de
Médicos Especialistas

Investigação
A colaboração próxima com as
universidades amplia
continuamente a nossa oferta
de diagnóstico

Entrega rápida

Indústria
Diálogo contínuo entre o
laboratório clínico e a e
indústria farmacêutica

Laboratório regional
Diagnóstico rápido que
suporta a decisão clínica

Centro de excelência
Diagnósticos especiais

Relatório claro e preciso, com interpretação
e recomendações para diagnóstico diferencial
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Foco na saúde dos
nossos utentes
Disponibilizamos uma abordagem integrada, abrangendo todas
as etapas da patologia, para melhor servir os nossos utentes.

1. Predisposições
O Possível desenvolvimento
fenotípico
O Predisposição genética para
uma patologia

3. Prevenção secundária
O Evitar tratamentos e cuidados
desnecessários
O Melhorar cuidados com
pacientes e gestão eficaz

REDE
SYNLAB

2. Prevenção primária
Prevenção de patologias
O Prevenção de infeções
O

4. Controlo de tratamentos
Diminuir o risco de recaída
O Melhorar a gestão clínica
O

Os nossos utentes são o
foco do nosso trabalho
O nosso foco é proporcionar os melhores serviços possíveis aos nossos utentes.
O nosso objetivo é disponibilizar serviços
de excelência para um diagnóstico médico
de topo, e ser o parceiro de referência dos
proﬁssionais de saúde e utentes em toda a
Europa, e no Mundo.

Benefícios para os nossos clientes:
O Os melhores circuitos
O Qualidade elevada e baixo custo
O Sistema de balcão único
O Aconselhamento personalizado
O Segurança e experiência
O Diagnóstico diversiﬁcado e completo
O Inovação médica baseada no nosso acesso
e colaboração com universidades e
institutos de investigação
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Soluções inovadoras
1. Novos testes de diagnóstico e
tecnologias
A SYNLAB é o principal parceiro dos
setores público e privado na entrada
em novos mercados e no desenvolvimento de técnicas de diagnóstico
inovadoras.
A nossa estreita colaboração com
departamentos de investigação universitários, e com a indústria farmacêutica, permite-nos disponibilizar
antecipadamente novos testes à comunidade médica.
As áreas de investigacao nas quais
nos focamos mais são a genética,
saúde da mulher, cardiologia, nutrigenómica, entre outras. Paralelamente,
desenvolvemos e melhoramos constantemente as soluções e os serviços
de IT, de forma a tornar os resultados
dos nossos testes de diagnóstico
mais acessíveis aos nossos clientes.

3. Soluções B2B
Disponibilizamos diferentes modelos
de soluções de diagnóstico integrado
para hospitais, centros de diálise,
clínicas ou consultórios, unidades de
saúde, laboratórios e outros:

Outsourcing de análises
singulares
Análises de
rotina em tempo
crítico no local
incl. PoC
Análises de
rotina e especiais
realizadas nos
laboratórios
SYNLAB

2. Diagnósticos complementares
Medicina personalizada
A eficiência de um medicamento depende muito da variação genética
dos pacientes. As terapêuticas estão
cada vez mais sofisticadas e, ao mesmo tempo, mais personalizadas. Os
meios de diagnóstico complementares
sao uma área em rápido crescimento
dentro da medicina personalizada.
Testes de diagnóstico complementares são análises desenvolvidas simultaneamente ao desenvolvimento de
medicamentos. Estes diagnósticos
ajudam os médicos a tomar decisões
mais precisas quanto à eficiência e
dosagem dos medicamentos.
A Synlab entrou nesta área de diagnóstico para providenciar a mais recente e inovadora oferta de serviços
a médicos e utentes.

Suporte local com Point of care
(PoC)
O Gestao laboratorial e fornecimento
O Soluções de outsourcing
O Joint ventures
O Consultoria
O

Outsourcing completa
de análises
Análises de rotina em tempo
crítico no local incl. PoC

A SYNLAB faz a gestão do
laboratório do cliente
Laboratório no local
podendo incl. PoC

Gestão do laboratório e realização
de análises pela SYNLAB
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SYNLAB International GmbH
Moosacher Strasse 88
80809 Munique
Alemanha
Tel. +49 89 307 602-0
Fax +49 89 307 602-190

© 2017 SYNLAB International GmbH
Não assumimos qualquer responsabilidade por
erros, equívocos ou informação incorreta de
preços. Reservamo-nos no direito de proceder a
alterações. Todos os textos, imagens e conteúdos
estão protegidos pelos direitos de autor da
SYNLAB International GmbH.

www.synlab.pt

www.synlab.com

As of 12/2017
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SYNLAB Portugal
Rua Rodrigues Sampaio, 30C, 3°Esq.
1169-067 Lisboa
Portugal
Tel. +351 808 303 203
geral@synlab.pt
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