
Przenoœne 

urz¹dzenie 

qPCR GeneCount™ 

firmy LuminUltra 

Urz¹dzenia GeneCount™ Q-16 firmy LuminUltra 

wykonuj¹ce badania metod¹ iloœciowej reakcji ³añcuchowej 

polimerazy [ang. Quantitative Polymerase Chain Reaction] 

(qPCR) zapewniaj¹ wysok¹ wydajnoœæ w kompaktowej 

i przenoœnej obudowie. 

U¿ytkownicy bêd¹ mogli przeprowadziæ analizê DNA 

na swoich próbkach, przejrzeæ wyniki i podj¹æ 

natychmiastowe decyzje dotycz¹ce ukierunkowanego 

postêpowania na podstawie uzyskanych informacji, 

a wszystko w ci¹gu oko³o 2 godzin i na miejscu. 

Ze wzglêdu na fakt, ze próbki w celu przebadania 

nie musz¹ byæ dostarczone do laboratorium, 

próbek nie trzeba zachowywaæ. Wynika z tego ogromna 

korzyœæ w odleg³ych lokalizacjach lub na morzu  

sk¹d wysy³anie próbek jest kosztowne 

i nie zawsze mo¿liwe. 

Kluczowe zalety 
• Kompaktowa i wytrzyma³a konstrukcja. Brak 

  wewnêtrznych ruchomych czêœci i brak potrzeby 

  kalibracji. 

• Potê¿ne oprogramowanie automatycznie analizuje 

  dane przy u¿yciu najnowszych parametrów 

  z chmury. 

• Cztery kana³y fluorescencyjne z mo¿liwoœci¹ 

  multipleksowania oraz wsparcie barwników 

  interkaluj¹cych, hydrolizy i sond FRET. 

• Wyposa¿enie w termowizorowy przetwornik obrazu 

  oparty na matrycy CMOS o czu³oœci na bardzo 

  s³abe œwiat³o, zapewniaj¹cy wysok¹ wydajnoœæ 

  i elastyczne mo¿liwoœci obrazowania. 

• Mo¿e analizowaæ wiele próbek jednoczeœnie -  

  do 14 jednoczeœnie plus kontrole w przypadku Q-16. 

• Szybkie wyniki w oko³o 2 godziny (w³¹cznie 

  z oczyszczaniem DNA). 

• Zoptymalizowany cykl pracy qPCR zaprojektowany 

  do natychmiastowego u¿ycia po wyjêciu 

  z opakowania. 

• Szkolenie i sta³e 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. 

• Wstêpnie opracowane panele odczynników/testów 

  qPCR w kierunku docelowych drobnoustrojów 

  o znaczeniu przemys³owym. 
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Q16 
16 
 4 
 FAM/SYBR 
 VIC/HEX 
 ROX 
 CY5 
 LED o d³ugiej ¿ywotnoœci 
 0,2 ml pasek na 4 lub 8 probówek 
 < ±0,25°C 
 ±0,1°C 
 5°C/s 
 4°C/s 
 Windows 10 
 USB 
 110 V/240 V AC 
 qPCR 
 1 do 14 (Q16) 
 Dodatnie / Ujemne / Wewnêtrzne 
 Tak (stê¿enie i oczyszczanie DNA w strzykawce) 
 <2 godziny 
 Dostêpne 
  

Kluczowe cechy 
Parametr
Moce przerobowe (liczba do³ków) 
Kana³y fluorescencyjne 
Kana³ 1 
Kana³ 2 
Kana³ 3 
Kana³ 4 
•ród³o wzbudzenia 
Format probówek/p³ytek 
Jednorodnoœæ temperatury 
Dok³adnoœæ kontroli temperatury 
Tempo zmiany temperatury (ogrzewanie) 
Tempo zmiany temperatury (ch³odzenie) 
Oprogramowanie 
Gniazdo 
Zasilanie 
Technologia detekcji 
Liczba próbek na cykl 
Kontrole testowe 
Przygotowanie próbki 
Czas oczekiwania na wyniki 
Materia³y referencyjne 
  
** Wszystkie nasze urzadzenia Q-8 i Q-16 posiadaja certyfikaty CE i FCC 
  

Testy GeneCount™ 

Komponenty sprzetowe 

Inne elementy 

Firma LuminUltra opracowa³a celowane panele testowe i odczynniki, aby pomóc w wykrywaniu okreœlonych 
organizmów na podstawie iloœciowej reakcji ³añcuchowej polimerazy (qPCR). 
Przenoœne urz¹dzenia qPCR GeneCount wykorzystuj¹ nasze najnowoczeœniejsze testy oparte na analizie DNA 
drobnoustrojów docelowych, zapewniaj¹c wysok¹ swoistoœæ i maksymalny zakres wykrywanych organizmów szkodliwych 
lub po¿ytecznych. Zapytaj nas o pe³n¹ listê wstêpnie opracowanych testów. 

• Urz¹dzenie qPCR GeneCount Q-16 
• Zasilacz i przewód zasilaj¹cy 
• Przewód USB 
• Obudowa Pelican 
• Pipety 

• Zestawy do oczyszczania DNA 
• Celowane panele odczynników / testów qPCR 


