València 04/11/2019

Els investigadors i les investigadores de la Fundació Fisabio es reuneixen
per a intercanviar experiències i coneixements en la II Trobada
El Jardí Botànic de la Universitat de València va acollir el 24 d'octubre les ponències i pòsters dels més
de 200 investigadors i investigadores de la Fundació Fisabio, reunits en la II Trobada institucional.
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VLC INNOSALUD, on es van

catedràtic va oferir una conferència titulada "Yo

presentar novetats com una pròtesi de vagina

soy yo con mis microbios" en l'acte.

o un dispositiu de segellament de punció que
evita els riscos de l'anestèsia epidural.
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