Автоматична система виділення нуклеїнових кислот
ExiPrep™96 Lite, BIONEER, Корея
ExiPrep ™ 96 Lite - це прилад для одночасної екстракції нуклеїнових кислот із 96 зразків за
допомогою магнітних стрижнів із мінімальним втручанням оператора. Виділення нуклеїнової
кислоти можливе протягом 30 хвилин. Компактний прилад пристосований для роботи в
обмеженому просторі. Працювати із програмним забезпеченням просто навіть початківцям.

Переваги:
 Одночасне виділення нуклеїнових кислот із 96 зразків
Магнітні стрижні одночасно екстрагують РНК чи ДНК із 32, 64 чи 96 зразків за один етап дослідження.
Можливість часткового завантаження дозволяє з одного боку не чекати надходження 96 зразків, а з іншого –
економічно використовувати реагенти.

 Просте використання
Станція оснащена операційною системою із програмою для виділення нуклеїнових кислот за допомогою
наборів BIONEER. Функції оптимізації протоколу дослідження та вибору типу зразка дозволяють легко
створювати власний протокол чи оптимізувати вже існуючий відповідно до спеціальних потреб лабораторії. Вже
готові до використання набори не вимагають додаткової роботи від операторів та унеможливлюють виникнення
помилок з вини оператора.

 Мінімальний час роботи
Швидкий протокол дослідження дозволяє виділити РНК чи ДНК за 30 хвилин.

 Різні типи зразків
Прилад працює із такими зразками ях кров, бактерії, тканини, клітини, рослини тощо. Це дозволяє
використовувати один прилад для різних задач.

 Надійний захист від забруднення
Оскільки прилад працює із потенційно небезпечними зразками, важливо бути впевненим, що під час
роботи не відбудеться забруднення приміщення чи самого приладу. Для цього прилад обладнано УФ-лампою
та спеціальним захисним щитом.

 Невеликі розміри
Прилад компактний, що дозволяє ефективно використовувати простір у лабораторії.

Як це працює:

Зніміть захисну
плівку

Внесіть зразок

Вставте планшет у
прилад

Оберіть протокол
та розпочніть роботу

Комплект для виділення вірусної ДНК / РНК ExiPrep™ 96 Viral DNA/RNA Kit
Технологія

Магнітні часточки

Тип зразка

Мокротиння, назофарингеальні змиви,
орофарингеальні змиви

Об’єм зразка

200 - 400 мкл

Об’єм елюата

100 мкл

Прилад
Кількість тестів

ExiPrep™ 96 Lite
384 (4 х 96)

Інформація для замовлення:
Артикул

Назва

Кі-ть

Од.
Виробник Ціна без ПДВ,
виміру , країна
дол..США

К-5250

Автоматична система виділення нуклеїнових
1
кислот, IVD ExiPrep™96 Lite

Компл.

BIONEER,
Корея

51 000,00

K-4614

Комплект для виділення вірусної ДНК / РНК,
ExiPrep™ 96 Viral DNA/RNA Kit, IVD, 384 1
(4х96) тестів

Компл.

BIONEER,
Корея

2 256,00

Вартість дослідження1 зразка складає 5,88 USD
З повагою,
ТОВ "БІОНІКС ЛАБ"
04071, Київ, пров. Ярославський, 7/9
Тел.: (044) 379-17-97, (044) 379-17-98

