
Giám sát mầm bệnh cấy ghép, 
viêm màng não, nhiễm trùng bệnh viện,
đường hô hấp, tiêu hóa, và nhiều hơn nữa...

không giới hạn
Danh mục xét nghiệm
CE-IVD

Nhiều phản ứng qPCR từ  1 mẫu tách chiết
Chương trình tùy chọn: Chỉ tách chiết, 
chỉ qPCR, tách chiết và qPCR

khác nhau cùng lúc
Xét nghiệm  

LINH HOẠT CHƯA TỪNG CÓ

1-12

Tách chiết bằng hạt từ và qPCR dựa trên 
công nghệ MGB được cấp bằng sáng chế 
nhằm đảm bảo kết quả có độ chính xác cao

đến kết quả
Phút - từ mẫu 

HIỆU QUẢ - HIỆU SUẤT CAO

120

Tích hợp Tách chiết, Real-time PCR 
và Phân tích kết quả

TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN

Thiết bị duy nhất1

Adapted to YOUR workflow 
ELITe InGenius 



Nạp ống mẫu ban đầu
Thể tích mẫu tách chiết: 200 uL
Thời gian thao tác tay < 2 phút/mẫu
Tách chiết được hơn 20 loại mẫu khác nhau
Chương trình xét nghiệm: chế độ Đóng và Mở

Sản phẩm tách chiết có thể lưu 
trữ cho các ứng dụng khác

Thời gian tách chiết: 30 phút
cartridge chứa hóa chất chia sẵn
Một bộ tách chiết duy nhất dạng

Kiểm soát nhiễm toàn quy trình

Kiểm soát chất lượng: Lưu trữ đường 
hiệu chuẩn, số lot của hóa chất và 
control, biểu đồ Levey Jennings và Ct

Kết nối LIS 2 chiều
Công suất 3000-9000 XN/năm

Thực hiện 12 phản ứng qPCR độc lập
với 6 kênh màu

Xét nghiệm định tính và định lượng 
đồng thời trên cùng một lần chạy

REAL-TIME PCR TỐI ƯU

TÁCH CHIẾT ĐA NĂNG

LOẠI MẪU ĐA DẠNG

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN CẦU 
CHO CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ
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