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Chủ đề Diễn giả Bắt đầu Kết thúc

Các cấp độ chất lượng, chứng nhận phân tích (CoA), truy xuất nguồn gốc 
đo lường và ý nghĩa

D. Johnson
14:30 15:15

Chuẩn tham chiếu cho phân tích Cannabis - Những điều bạn cần biết! S. Aijaz
Networking Session 15:15 15:50

M. Nold
15:50 16:30

Đảm bảo chất lượng về vi sinh với chủng chuẩn vi sinh được chứng nhận

Giá trị của Chuẩn tham chiếu Dược Điển C. Zeine
Networking Session 16:30 18:00
Vai trò quan trọng của Chất Chuẩn trong giám định thể thao S. Davies

18:00 19:00
Chất chuẩn và chuẩn tham chiếu được chứng nhận CRMs trong phân tích môi trường F. Michel
Networking Session 19:00 19:15

Chất gì có thể thôi nhiễm vào thực phẩm của chúng ta? 
Một buổi thảo luận về thử nghiệm vật liệu tiếp xúc với thực phẩm!

M. Nold
D. V. Darshane

19:15 20:10Phân tích Acylcarnitines trong mẫu DBS bằng FIA-MS/MS trong sàng lọc sơ sinh A. Babu Kumar
Quy định của EU / US về thuốc trừ sâu I. Hayenga-Bartz
Networking Session 20:10 20:30

M. Obkircher  
T. Dziedzic 20:30 21:35

Thực hành tốt trong xử lý và lưu trữ Chuẩn tham chiếu

Thử nghiệm thành thảo để đảm bảo kết quả chính xác

F. Michel
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Thời gian (VNT)

Một số điều trong cuộc sống rất quan trọng nhưng chúng ta thường quên chúng 
như: không khí sạch, thuốc tốt, hoặc chất chuẩn tham chiếu. Các chất chuẩn 
tác động đến cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách vô hình để đảm bảo thế 
giới chúng ta trở nên an toàn hơn.
 
Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chất chuẩn tham chiếu, chúng 
tôi mời bạn tham gia cùng chúng tôi vào ngày 14 tháng 10 năm 2021, để kỷ 
niệm Ngày Chất Chuẩn Thế giới với một loạt hội thảo trên web, podcast và các 
buổi kết nối từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu của chúng tôi tại Merck. 

 
 

 
  

 

Tìm hiểu về hệ thống đo lường
vào ngày Quốc tế Chất chuẩn
Thiết lập các tiêu chuẩn, không chỉ cho hôm nay!

Thứ 5, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Đăng ký tham dự tại
https://mevents-supelco-world- 
standard-day-2021.plazz.net


