QIAcuity
Nanoplate-alapú digitális PCR rendszer

A plate-alapú rendszer előnyei

A fix partíciók
megakadályozzák
a droplet PCR
esetén fellépő
méretbeli variációt
és egybeolvadást

A nanoplate-ek
lezárása kiküszöböli
az esetleges
kontaminációt

„Sample to Insight”

A partíciók egyidejű
leolvasása gyorsabb
futást eredményez

A PCR plate-ek
összeméréséhez
hasonló
felhasználóbarát
munkafolyamat

A plate-ek
alkalmasak a
folyamat
automatizációhoz

Gyors és leegyszerűsített plate-alapú munkafolyamat
A nanoplate-alapú digitális PCR rendszer felhasználóbarát munkafolyamatot biztosít, akárcsak a qPCR kísérletekben. A
rendszer integrálja a partícionálást, a PCR lépéseket és a leolvasást egyetlen teljesen automatizált eszközbe, amely
lényegesen lecsökkenti a futási időt.

A reakció
összemérése
a dPCR
plate-re

A plate
lefedése és
készülékbe
helyezése

Automatizált
particionálás,
PCR lépések
és leolvasás

Integrált digitális PCR megoldás abszolút kvantifikációhoz
A felhasználását tekintve a nanoplate-alapú digitális PCR-rendszer alkalmas a nukleinsav targetek kvantitatív
meghatározására, így a qPCR technológia helyettesítésére is.

Integrált kialakítás
Gyors eredmény
!

Multiplexálhatóság

Skálázható platformok

QIAcuity készülékek és nanoplate-ek

QIAcuity One

QIAcuity Four

QIAcuity Eight

Feldolgozott plate-ek száma
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<2 óra

1. plate <2 óra
~60 percenként +1 plate

1. plate <2 óra
~30 percenként +1 plate

<384 (96-well)
<96 (24-well)

<672 (96-well)
<168 (24-well)

<1248 (96-well)
<312 (24-well)

Detekciós csatornák (multiplexálás)
Thermocycler-ek száma
Futási idő
Áteresztőképesség
(feldolgozott minták száma/nap)

A rendszer különféle plate típusokat kínál a rugalmas teljesítmény- és érzékenységi követelményeknek megfelelő
particionálással:

Plate típus

Minta/plate

Partíció/well

Kezdő térfogat/well Főbb felhasználások

24

kb. 26,000

30 µl

Ritka mutáció detekció,
folyadék biopszia stb.

Nanoplate 8.5K
24-well

24

kb. 8,500

10 µl

CNV detekció, NGS
könyvtár kvantifikálás stb,

Nanoplate 8.5K
96-well

96

kb. 8,500

10 µl

CNV detekció, NGS
könyvtár kvantifikálás stb,

Nanoplate 26K
24-well

Felhasználások
Ritka
mutáció
detekció

CNV
detekció

Gén- és
miRNS
expresszió

Mikrobiom
analízis és
patogén
detekció

GMO
vizsgálat

NGS
validáció

Referencia
standardsorok
karakterizálása

További információért látogasson el a www.qiagen.com/dPCR
weboldalra, vagy keresse munkatársainkat!

Elérhetőségeink: Email: biomarker@biomarker.hu; Tel: 06-28/419-986, 06-28/412674
www.biomarker.hu

