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Poolování: rentabilní CE IVD řešení
pro Vaše SARS-CoV-2 testování

Odběrová souprava na sliny

Izolace virové RNA – automatický izolátor

Poolování vzorků – automatický pipetor

Saliva Sample Collector SunTrine Biotechnology
• inaktivační médium, které nezpůsobuje inhibice
• funkčnost ověřena v DYNEX aplikační laboratoři na vzorcích SARS-CoV-2
• velký trychtýřek zajišťuje pohodlný odběr
• CE IVD certifikace

SACACE SaMag-96
• denní kapacita přes 1000 vzorků
• kapacita běhu: 1 – 96 vzorků / 30 minut
• technologie magnetických kuliček
• integrovaná UV dekontaminace
• CE IVD certifikace přístroje i virového izolačního kitu
• virový izolační kit M-Sorb-S z různých typů vzorků
•  otevřená platforma nejen pro diagnostiku Covidu - možnost použít  

i kity NucleMag od Macherey-Nagel

Hamilton Microlab Prep – dvoukanálový
• kompaktní rozměry 54 x 61 x 61 cm (ŠxHxV)
• snadná intuitivní obsluha pomocí ikon na dotykovém displeji
• eliminace lidské chyby a vysoká reprodukovatelnost
• rozsah pipetování 0,5 – 1000 µl bez nutnosti výměny pipetovací hlavy
•  nejnovější platforma z rodiny Hamilton obsahující nejpokročilejší pipetovací  

technologii  nekompromisní přesnost, rychlost a spolehlivost
•  flexibilita pro budoucí využití po Covidu

s narůstajícím poměrem negativních vzorků Vám poolování ušetří práci, čas i finance

Uvedené 
přístroje  

i kity držíme 
skladem
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SARS-CoV-2 Real-Time PCR kity 
pro poolované vzorky

Real-Time PCR cykler

PerkinElmer® SARS-CoV-2 Real-time RT-PCR Assay
• pool až 5 vzorků do jedné jamky
• validován pro klasické nasopharyngeální a oropharyngeální stěry i vzorky slin
• nejcitlivější kit na trhu pro vzorky slin (N gen: 20 kopií/ml; ORF1ab gen: 20 kopií/ml)
• ochrana před kontaminací produkty PCR z předchozího testování (dUTP/UNG)
•  validováno pro použití s libovolným real-time PCR cyklerem s detekcí FAM (N-gen),  

ROX (ORF1ab) a HEX (IC); např. CFX 96 Touch
• CE IVD certifikace
•  možnost přípravy reakce v různých objemech: 60 µl (48 reakcí v kitu)  

nebo 30 µl (96 reakcí v kitu)

Bio-Rad CFX 96 Touch
• real-time PCR termocykler destičkového formátu (96 jamek)
•  5-ti kanálový real-time PCR detekční systém kombinující pokročilou 

optickou technologii s přesnou kontrolou teploty
•  jeden z nejpoužívanějších real-time PCR cyklerů pro diagnostiku 

SARS-CoV-2 na světě
•  velkou výhodou je uživatelsky jednoduchý software pro ovládání 

i analýzu výsledků testů SARS-CoV-2
•  možnost propojení s LIS
•  otevřená platforma nejen pro diagnostiku SARS-CoV-2

Uvedené ceny nezahrnují plastik (špičky, zkumavky či destičky) a jsou bez DPH 21 %. U produktů certifikovaných CE IVD  
lze prominout DPH, detailní informace naleznete na webu DYNEX. Uvedené informace a dostupnost je platná k 18. 6. 2021.

SACACE SARS-CoV-2 Real-TM
• pool až 5 vzorků do jedné jamky
• kratší délka běhu PCR cca 110 minut
•  validováno na většině běžně používaných real-time PCR cyklerech s detekcí ve FAM (E-gen), 
HEX (IC), ROX (E-gen), Cy5 (N-gen) rotorového i destičkového typu: 7500 Fast Real-Time PCR  
Instrument (Applied Biosystems), CFX 96 Touch a iQ5 (Bio-Rad), MX3005P a MX3000P  
(Agilent Technologies), Rotor-Gene Q (Qiagen), SaCycler-96 (Sacace)
• CE IVD certifikace
•  předplněné zkumavky: stripový formát (SC), nebo v jednotlivých  

zkumavkách (RG)

Možnost  
automatické  

přípravy PCR reakce 
na automatu  

Hamilton  
Microlab Prep 
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