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SC DDS DIAGNOSTIC SRL   
Partener IMT in cadrul proiectelor subsidiare Tip D din cadrul TGE-PLAT 

 
SC DDS Diagnostic SRL este un IMM românesc inovativ, fondat în anul 2002, care înca 

de la înființare s-a axat  pe cercetarea, proiectarea și fabricarea de kituri de 

diagnostic in vitro (IVD). Compania are experiență în proiectarea, dezvoltarea, 

producția și punerea pe piață a dispozitivelor IVD.  

Produsele companiei sunt folosite în prezent în peste 200 laboratoare medicale în 

clinici publice sau private și sunt fabricate în conformitate cu Directiva 98/79/CE, 

transpusă în HG 798 din 3 iulie 2003, prezentând totodată autorizație de punere pe 

piață emisă de Ministerul Sănătații din România – Agenția Naționala a Medicamentului 

și Dispozitivelor Medicale. Toate produsele au marcaj CE.  

Prin implicarea în activități de cercetare-dezvoltare reușescsă sa contribuie la 

dezvoltarea de noi tehnologii de diagnostic rapide, precise, ușor de folosit de 

profesioniști, accesibile pacienților și cu un cost redus. 

 

Compania DDS furnizează soluții de încredere pentru laboratoarele medicale prin comercializarea de kituri, 

reactivi și aparatură pentru diagnosticul in vitro. Eforturile companiei sunt îndreptate spre susținerea economiei 

autohtone astfel încât o parte din produsele comercializate sunt produse în România la standardele UE.  

Scopul DDS DIAGNOSTIC este de a furniza soluții accesibile, eficiente și sigure pentru 

laboratoarele medicale, să susțina serviciile medicale și să vina în întâmpinarea 

specialiștilor din domeniul medical dar și al pacienţilor prin furnizarea de kituri și 

aparatură pentru diagnosticul și screeningul eficient și sigur al diverselor patologii. 

 

Cercetare. Activitatea de CDI, productie si punere pe piata dispozitivelor IVD se deruleaza inca de la 

infiintarea firmei. Ca urmare a dezvoltării permanente a activităților și infrastructurii de cercetare-dezvoltare 

s-au  realizat și s-au pus pe piață 18 tipuri de truse IVD, constând în teste clinice rapide de imuno-aglutinare 

si truse ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) si CLIA (chemiluminiscence immunoassay) avizate de 

Ministerul Sănătații și la același standard calitativ cu cele din Europa si SUA. In prezent, unul dintre obiectivele 

firmei este de a mari gama de produse, avand in vedere cererea de pe piata si expertiza echipei DDS 

Diagnostic.Trusele au marcaj CE și se utilizează în peste 200 laboratoare medicale din spitale și clinici private. 

Produsele au rezultat în urma activității de cercetare proprie și din proiecte naționale de parteneriat (8 
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proiecte pentru realizarea de biochipuri și imunosenzori). Echipa DDS este formata din 7 specialisti cu studii 

superioare si postuniversitare in domeniul chimiei, biologiei, inginerie chimica si bioinginerie medicala si si 4 

tehnicieni in domeniul chimiei, electrotehnica si informatica. 

 

În ultimii 10 ani, activitatea de cercetare s-a concentrat pe dezvoltarea de biochip-uri și imunosenzori pentru 

aplicații biomedicale și pentru detecție de pesticide.Realizăm imobilizare de diverse tipuri de molecule (de 

ex. proteine) pe suprafețe, analiză de imagine și cuantificare de semnal precum și de caracterizare a noilor 

metode de diagnostic cu scopul de a stabili performanțele acestora. Totodată, realizăm biofuncționalizarea 

micro sau nanoparticulelor din diverse materiale: polimeri, particule paramagnetice sau din aur. 

 

De curand DDS a participat la Expozitia MEDICA – DUSSELDORF, 

care s-a desfasurat in perioada 12-16 noiembrie 2018, avand ca 

obiectiv strategic atragere finantarii pentru punere pe piata 

dispozitive medicale de inalta tehnologie.  

 

 

Contact:  

Str. Segovia, nr.1, bl C8, ap 39, Sector 3, București, Romania 

Telefon: 0040-21.344.07.71 

office@ddsdiagnostic.ro 

https://ddsdiagnostic.com/ 

 

 
 
 

 


