
Czy chcesz zacz¹æ oferowaæ swoim 
klientom metodê qPCR 
w postaci us³ugi?
Czy brakuje Ci zasobów 
do opracowania cyklu pracy 
lub utworzenia niestandardowych 
paneli testowych? 

Zaawansowane dane mikrobiologiczne generowane 
metod¹ qPCR s¹ niezwykle cenne dla zrozumienia 
czynników wyzwalaj¹cych, które mog¹ wp³ywaæ 
na procesy na potrzeby proaktywnego w przeciwieñstwie 
do reaktywnego podejmowania decyzji. Metoda qPCR 
umo¿liwia wykrywanie i iloœciowe oznaczanie 
okreœlonych drobnoustrojów lub grup drobnoustrojów 
za pomoc¹ technologii analizy DNA. 

Cykl pracy w ramach qPCR GeneCount™
firmy LuminUltra zosta³ opracowany specjalnie dla 
laboratoriów, co daje im mo¿liwoœæ rozszerzenia tej 
konkurencyjnej oferty na swoich klientów lub 
przeniesienia do w³asnego laboratorium 
kosztownych testów wykonywanych metod¹ qPCR, 
które wczeœniej by³y zlecane podmiotom zewnêtrznym. 

Co sprawia, ze rozwi¹zanie qPCR 
GeneCount™ firmy LuminUltra 
jest unikalne? 

• Nasze nowe, uproszczone zestawy do konserwowania 
  próbek zapewniaj¹ zachowanie integralnoœci próbki 
  podczas transportu, bez koniecznoœci wysy³ki w warunkach  
  ch³odniczych. Wysy³aj w temperaturze otoczenia i zwyk³¹ 
  przesy³k¹. 
• Zestawy do oczyszczania DNA s¹ zoptymalizowane do 
  naszych docelowych zastosowañ i zaprojektowane 
  do usuwania zak³óceñ. 
• Panele liofilizowanych odczynników/testów qPCR 
  s¹ opracowane na potrzeby przemys³u. 
• Urz¹dzenie qPCR GeneCount™ Q-16 umo¿liwia 
  jednoczesne analizowanie do 16 próbek. 
• Wyniki otrzymane metod¹ qPCR docieraj¹ szybko, 
  s¹ dostarczane w ci¹gu 2-3 godzin. 
• Szkolenie i stale wsparcie ekspertów w zakresie DNA 
  i aplikacji. 
• Metoda qPCR stanowi uzupe³nienie testów ATP drugiej 
  generacji, co umo¿liwia przeprowadzenie swoistego 
  oznaczenia iloœciowego docelowych drobnoustrojów 
  po szybkim oznaczeniu iloœciowym ca³kowitej biomasy. 

To rozwi¹zanie zosta³o stworzone z myœl¹ o typach 
próbek wystêpuj¹cych w obs³ugiwanych przez nas 
bran¿ach oraz z wykorzystaniem tych samych z³otych 
standardów, które stosujemy w naszych rozwi¹zaniach 
ATP® drugiej generacji. 

Uproszczone i zindywidualizowane rozwi¹zania, 
konkurencyjne ceny i szybkie wyniki to fundamenty 
analiz metod¹ qPCR GeneCount™.
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Nasze komponenty zosta³y stworzone 
w taki sposób, aby zrealizowaæ ka¿dy 
etap procesu testowania od pobrania 
próbki do generowania wyników 
i wszystkich etapów pomiêdzy nimi, 
w³¹cznie ze szkoleniem. 

  
Wyœlij zestaw do konserwacji próbki 
na miejsce w terenie. 
  
Klient pobiera i konserwuje próbkê 
w probówce o pojemnoœci 5 ml. 
  
Klient wysy³a zakonserwowana 
próbkê do twojego laboratorium. 
  
Twoje laboratorium oczyszcza DNA 
pochodz¹ce z próbki. 
  
Twoje laboratorium miesza DNA 
z odczynnikami testu qPCR. 
  
Twoje laboratorium wykonuje 
badanie metod¹ qPCR. 
  
Twoje laboratorium analizuje 
dane w celu ustalenia docelowych 
stê¿eñ, aby klient móg³ wykorzystaæ 
dane do podjêcia szybszych 
i lepszych decyzji. 
  

Oto jak mo¿e dzia³aæ 
laboratoryjny cykl pracy qPCR. 

Co obejmuje oferta qPCR 
firmy LuminUltra? 

Nasz gotowy pakiet analityczny qPCR GeneCount™ 
przeznaczony dla laboratoriów zawiera: 

Pozosta³e us³ugi 

Rozpocznij generowanie dok³adnych danych wysokiej 
jakoœci metod¹ qPCR w ci¹gu 2-3 godzin dziêki naszemu 
kompletnemu, gotowemu do u¿ycia 
pakietowi analitycznemu qPCR GeneCount™ 
lub zbuduj swój pakiet niestandardowy, korzystaj¹c
z potrzebnych komponentów sprzedawanych oddzielnie. 

• Zestawy do konserwacji próbek 
• Zestawy do oczyszczania DNA 
• Panele odczynników / testów qPCR, do badania korozji 
  wywo³anej przez drobnoustroje 
  [ang. microbial induced corrosion] (MIC), jakoœci wody 
  i innych. Zapytaj nas o peln¹ listê wstêpnie 
  opracowanych testów. 
• Urz¹dzenie GeneCount™ Q-16 lub Q-96 
• Szkolenie i sta³e wsparcie ekspertów w zakresie DNA 
  i aplikacji 

Uwaga: wymagane dodatkowe podstawowe elementy laboratoryjne. 

Us³ugi sekwencjonowania nowej generacji GeneCount™ 
(NGS): zidentyfikuj wszystkie drobnoustroje i ich liczebnoœæ 
w próbce, wykorzystuj¹c nasze zaawansowane narzêdzia 
s³u¿¹ce do analizy molekularnej oraz spostrze¿enia 
doœwiadczonych i profesjonalnych ekspertów w zakresie DNA 
i aplikacji. Us³uga ta obejmuje zestaw do konserwacji próbki 
i nasz pulpit nawigacyjny GeneCount, s³u¿¹cy do wizualizacji 
wyników i natychmiastowego dzia³ania. Wyniki mo¿na 
otrzymaæ w ci¹gu 2 tygodni.
 
Testy niestandardowe: przeprowadŸ badanie swoiste 
w kierunku podejrzanych drobnoustrojów za pomoc¹ testu 
niestandardowego opracowanego specjalnie na potrzeby 
konkretnego zastosowania oszczêdzaj¹c czas i pieni¹dze 
na czasoch³onn¹ pracê wykonywan¹ na zasadzie 
prób i b³êdów. Cena zale¿y od wymagañ. 

Rozpocznij dzisiaj u siebie 
testowanie qPCR. 

Wyslij zapytanie jak to zrobiæ na adres 
sales@luminultra.com 


