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Συνδέοντας την Βιοεπιστήµη
Με τον επιταχυνόμενο ρυθμό στην πρόοδο
των τεχνικών μοριακής βιολογίας,

Γονιδιακής βάσης αναλύσεις έχουν γίνει 
 ζωτικής σημασίας για τις  ανακαλύψεις 
της βιοεπιστήμης και  της μοριακής  
διάγνωσης. Ο καθαρισμός του νουκλεϊκού 
οξέος είναι μία απο της θεμελιώδης 
μεθόδους παρευρισκόμενη ανάμεσα στους 
επιστήμονες για να διερευνήσουν μεθόδους 
όπως γονιδιακή έκφραση, γενετική 
ταυτότητα, ανίχνευση παθογόνων, έλεγχος
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και
μοριακές αλληλεπιδράσεις.

Σε σύγκριση με τον χειρωνακτικό χειρισμό
της εκχύλισης νουκλεϊκού οξέος στα 
εργαστήρια, ο αυτοματισμός μειώνει 
αποτελεσματικά τα ανθρώπινα λάθη,
βελτιώνει την τυποποίηση και παράγει 
αποτελέσματα υψηλής συνοχής.

καθιστά ικανό τον καθαρισμό νουκλεϊκου οξέος
ευκολότερα, γρηγορότερα και τυποποιημένα

O MagPurix 12s είναι ένας σύμπακτος εκχυλιστής για
αυτοματοποιημένο καθαρισμό νουκλεϊκου οξέος.

Προσφέρει μια ευλιξία στο να επεξεργάζεται 1-12 δείγματα παράλληλα
την φορά, το οποίο μπορεί να συναντήσει τις απαιτίσεις του εργαστηρίου σας 
απο μικρά εώς μεσαία διερχόμενα δείγματα.
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Αληθινά Ξέγνοιαστος Αυτοματισμός
3 εύκολα βήματα για τον καθαρισμό νουκλεϊκού οξέος απο διάφορα δείγματα υλικών

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΒΗΜΑ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΒΗΜΑ 1 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΒΗΜΑ 1 

Φόρτωση δειγμάτων, φυσιγγών
αντιδραστηρίων και αναλωσίμων

Επιλέξτε πρωτόκολλο µε ένα απλό
σκανάρισµα του barcode. To 
MagPurix 12s αυτοµατοποιεί τα 
υπόλοιπα

Στο τέλος της διεργασίας τα 
καθαρισµένα νουκλεϊκο οξέα 
συλλέγονται αυτόµατα

Δεν χρειάζεται η προσθήκη χημικών η αντιδραστηρίων με το χέρι, 
το MagPurix 12s σύστημα επιτρέπει στους επιστήμονες να καθαρίζουν τα νουκλεϊκα οξέα με ευκολία.

Απο την αρχή-λύση δείγματος, μέχρι το τέλος 
του καθαρισμού-έκλουση, αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι 
να γεμίσεις με δείγματα, να σκανάρεις το πρωτόκολλο, να 
πιέσεις το πλήκτο εκκίνησης και το Magpurix 12s αυτοματοποιεί 
τα υπόλοιπα. 

Ευκολία Χρήσης
Κιτ αντιδραστηρίων έτοιμα για χρήση Επεξεργασία 1-12 δειγμάτων ανα διεργασία

30-45 λεπτά χρόνος εκχύλισης

Μέσα σε 30-45 λεπτά,
υψηλής ποιότητας καθαρισμένα
νουκλεϊκα οξέα θα αποκομιθούν 
και μεταφερθούν σε φιαλίδια 
έκλουσης για φύλαξη ή για 
χρήση σε οποιαδήποτε καθοδική
ανάλυση.

Το
σύστημα παρέχει ευελιξία επεξεργασίας 1-12 δειγμάτων παράλληλα. Δεν ανησυχείτε για το πόσα
 δείγματα θα συλλεχθούν πριν το σύστημα να ξεκινήσει.

Απο μια εως 12 προετοιμασίες την φορά, το σύστημα επιτρέπει στους 
επιστήμονες να ξεκινήσουν την εκχύλιση την ώρα που θέλουν. 

Εγκεκριμένα κιτ για ευρεία γκάμα υλικών
εκκίνησης. Πλήρες Κιτ για απόλυτη ευκολία χρήσης. 

Οι ειδικοί της Zinexts σχεδίασαν και 
αξιολόγησαν τα κιτ για άριστα αποτελέσματα εκχύλισης.

Φύσιγγες σφραγισμένες που παραμένουν έτσι μέχρι το σύστημα να αρχίσει για 
ελαχιστοποίηση του ρίσκου μόλυνσης και ρύπανσης.
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user-friendly
Φιλικό προς τον χρήστη Προηγμένη Τεχνολογία Διαχωρισμού Μαγνητικών Σφαιριδίων

∆ιαδικασία εκχύλισης μαγνητικών σφαιριδίων του MagPurix

LCD οθόνη

Αυτόνομος σχεδιασμός

UV απολύμανση

Γρήγορη ρύθμιση
πρωτοκόλλου με 
barcode

Δεν απαιτείται PC. Το σύστημα 
έχει μικρές διαστάσεις για 
οικονομία χώρου.

Δεν χρειάζεται
εμπειρία ή προηγμένη
εκπαίδευση γιατί η οθόνη σε 
οδηγεί βήμα-βήμα.

Η λάμπα UV απολυμένει το έσω πρίν ή
μετά την λειτουργία.

Σέ κάθε κιτ υπάρχει 
barcode πρωτόκολλο.
Σκανάρεις και ρυθμίζει
ανάλογα.

Exclusive
the proprietary
''pestle mixing''
Αποκλειστικότητα
με δικαιώματα
''μίξη με γουδοχέρι''

Agitate and mix the liquid well with the 
pestle before liquid transfer.
Avoid the problems of clogged tips and

viscosity or excess nucleic acid
Αναταράξτε και ανακατέψτε το υγρό καλά 
με το γουδοχέρι πριν από την μεταφορά του.
Αποφήγετε έτσι τα προβλήματα των φραγμένων 
άκρων και μερικής μεταφοράς αντιδραστηρίων 
για τον καθαρισμό ορισμένων ειδικών δειγμάτων 
υψηλού ιξώδους ή περίσσεια νουκλεϊκών οξέων

exclusive
Polygon reaction
chamber
Αποκλειστικότητα
Πολυγωνικός θάλαμος
αντίδρασης

of lysis and elution and 
minimize the residues of
magnetic beads and 

Εξασφαλίστε υψηλές αποδόσεις 
λύσης και έκλουσης και της 
ελαχιστοποίησης των υπολειμμάτων 
των μαγνητικών σφαιριδίων και 
αλκοολών στο τελικό εκλουσμένο προϊόν VERPAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΠΕ



Αξιόπιστα αποτελέσματα και 
απόδοση

Η νέα αποδεδειγμένη τεχνική μαγνητικών σφαιριδίων 
μαζί με το καινοτόμο πλαστικό και σχεδιασμό φύσιγγας 
καθιστά το σύστημα ικανό για καλύτερα αποτελέσματα 
σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα.

Συνεπής απόδοση και 
καθαρότητα

Το σύστημα χρησιμοποιεί την πιο εξελιγμένη 
τεχνολογία εκχύλισης μαγνητικών σφαιριδίων που 
καθαρίζει δείγματα με την χρήση των κιτ,
παρέχοντας το υπέρτατο και συνεχες εκχύλισμα 
ανώτερης απόδοσης και καθαρότητας.

Η καλύτερη επιλογή
αυτοματισμού για καθαρισμό 
νουκλεϊκου οξέος

Τέλος πια στο ακριβό κοστολόγιο υλικών και των οργάνων τους.
Το MagPurix 12s δεσμεύεται για υψηλό αποτέλεσμα και χαμηλό
κόστος απόκτησης. Παράλληλα η Verpas Research προσφέρει
ευέλικτο διακανονισμό για την απόκτηση του οργάνου και των κιτ.

Σύγκριση συστήματοςΥπέρτατη απόδοση εκχύλισης
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Εφαρμογές & Προδιαγραφές Πληροφορίες παραγγελίας

Προσαρμοστικότητα

Καθαρισμός νουκλεϊκού οξέος απο δίαφορα υλικά εκκίνησης
αίμα, ιστός, ιός, βακτήρια, εγκληματολογικά δείγματα, κλπ

Κατάλληλο για χρήση σε ένα ευρή φάσμα μεταγενέστερων εφαρμογών

Προδιαγραφές
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