Maxwell16system (Promega)
o Zpracování 1 až 16 vzorků
současně
o možnost izolace DNA, RNA,
proteinů
o stripy s předplněnými reagenciemi
o vyhříváný eluční krok
o purifikace vzorků během cca 30min
o Různé typy purifikačních protokolů,
možnost tvorby vlastních

Real Time PCR termocykler
o Smart Cycler II Systém (Cepheid)
o 16 pozic
o Dell počítač s předinstalovaným
software
o 4 optické kanály
o Možnost využítí různých typů prób
o CE IVD/FDA licence
o Široké spektrum použitelných
aplikací

Automatický Real Time PCR analyzátor
o GeneXpert systém (Cepheid)
o 1-16 pozic
o Dell počítač s předinstalovaným software
o 4 optické kanály
o Plně automatický systém zahrnující izolaci,
přípravu reagencií a vlastní analýzu včetně
vyhodnocení
o CE IVD/FDA licence
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Termocyklery pro endpoint PCR
(ESCO Swift mini/maxi)
o termocykler s výměnnými bloky
o různé typy zkumavek, gradient,
mikrotitrační destička, dvouhlavý blok)
o ovládání pomocí LCD displeje
o automatické rozpoznání bloků
o 2 způsoby řízení teploty (blok,
zkumavka)
o teplotní rozsah 4°C - 99°C
o rychlost ohřevu 4°/s
o rxchlost chlazení 3°/s
o vyhřívané víko
o až 99 programů

Biohazard box pro izolaci vzorků
o Airstream třída II, typ A, šíře 120cm
o ochrana produktu i operátora (BBSL 2-3)
o nová generace ULPA filtrů
(vyšší účinnost než HEPA filtry)
o mikroprocesorem řízený provoz

PCR box laminární pro přípravu master mixů
o
o
o
o

PCR Box pro ochranu produktu před kontaminací
ULPA filtr, uhlíkový filtr s účinností 99.9997%
zdroj UV pro sterilizaci vnitřního prostoru boxu
pracovní šířka 90 cm
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Osobní vortex V-1 Biosan
o třepání 250-3000 RPM
o dotykové spínání
o malé rozměry, vhodný i do laminárního boxu

Multi vortex V-32 Biosan
o třepání 500-3000 RPM
o platforma pro 32 zkumavek (0,2ml, 0,5ml,
1,5ml)
o malé rozměry, vhodný i do laminárního boxu

Centrifužka s třepáním Biosan
o rychlost třepání 2400 RPM
o automatické zastavení otevřením
víka
o 700xg

Mini Centrifugy Biosan
o Volitelné RPM 1000 - 6000
o Časovač
o Vortex funkce (3stupně: jemná, střední, vysoká)

Třepaný inkubátor Biosan
o Rozsah teplot 25-100°C
o Nastavitelné měření času 1 min - 96h
o 250 – 1400 RPM

Elektroforetická vybavení (Consort)
o Elektroforetické cely vertikální, horizontální
systémy
o Pro PAGE i agarózové gely
o Elektroforetická souprava pro sekvenování
o Elektroforetické zdroji s různými parametry
o UV lampy
o UV transiluminátory
o Fotodokumentační zařízení
o Software pro vyhodnocování a
archivaci gelů
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Laboratorní centrifuga Biosan
o Moderní stolní centrifuga
o Možnost centrifugace zkumavek až o
objemu 50ml či mikrotitračních destiček
o 1000 - 3000 RPM
o LCD displej

Suchý blok Biosan
(vyhřívání/chlazení)
o Teplotní rozsah od -10°C do +100°C
o Mechanismus kombinace hliníkového bloku
a peltierova článku

Suchý blok Biosan
(vyhřívání/chlazení)
o Teplotní rozsah od +25°C do +120°C
o Digitální časovač
o Modul pro zkumavky 0,2ml, 0,5ml a 1,5ml

Vodní lázeň Biosan
o Teplotní rozsah od +25°C do +120°C
o Digitální časovač
o Modul pro zkumavky 0,2ml, 0,5ml a 1,5ml

Magnetická míchadla biosan
o Rychlost nastavitelná od 0 – 3000RPM
o Vyhřívaná, nevyhřívaná
o Vyhřívaná s teplotním rozsahem od +30°C do
+330°C
o Povrch z nerezové oceli
o Pro objemy až do 2l (vyhřívaná) či 5l nevyhřívaná)
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Chlazená laboratorní centrifuga
o Mikrotitrační destičky, zkumavky 1050ml
o Teplotní rozsah od -10°C do +25°C
o 1000-4000RPM

Pipety, špičky
Široký sortiment pipet
Fixní/nastavitelný objem
Klasické/mutlikanálové
Manuální/digitální
Sortiment špiček
klasické/sterilní/s filtrem)
o Stojánky na pipety
o Dávkovací zařízení
o Kalibraci, validace a
opravy pipet
o
o
o
o
o

Autoklávy/sterilizátory
o Barnstead Thermolyne
o Vnitnří objem komory až 34l
o 100°C – 136°C

Zařízení pro výrobu ultračisté vody
Barnstead Thermolyne
NANOpure Diamond UF, UV/UF systémy
EASYpure II UF, UV/UF systémy
Nuclease free (idelání pro využití při PCR/Real
Time PCR)
o Pyrogen free
o Až 1,5l/min
o
o
o
o
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