LABORATÓRIUMI MŰSZEREK
Asztali centrifugák
és rotorok

Mikrobiológiai
fülkék

CO2 és mikrobiológiai
inkubátorok

•• A
A mikrocentrifugáktól
mikrocentrifugáktól egészen
egészen az
az 		
		
általános
általános célú
célú asztali
asztali centrifugákig
centrifugákig
•• Ideálisak
Ideálisak klinikai,
klinikai, sejttenyésztéses		
sejttenyésztéses		
vizsgálatokhoz,
vizsgálatokhoz, élettudományi
élettudományi 		
		
módszerekhez
módszerekhez
•• Thermo
Thermo Scientific™
Scientific™ ClickSeal™
ClickSeal™ 		
		
biztonsági
biztonsági zárókupak
zárókupak az
az egykezes
egykezes 				
mintavédelem
mintavédelem érdekében
érdekében
•• Thermo
Thermo Scientific™
Scientific™ Auto-Lock™
Auto-Lock™
egy
egy gombnyomásos,
gombnyomásos, szerszám
szerszám nélküli
nélküli
rotorcsere
rotorcsere
•• Széles
Széles rotor
rotor és
és tartozékválaszték
tartozékválaszték 		
		
(kilendülőfejes
(kilendülőfejes és
és fix
fix szögű
szögű rotorok)
rotorok)
•• Thermo
Thermo Scientific™
Scientific™ Fiberlite™
Fiberlite™ 		
		
pehelysúlyú,
pehelysúlyú, szénszálas
szénszálas rotorok
rotorok

•• A minta maximális védelmére és a
felhasználó biztonságára tervezve
•• Mindegyik Class II biztonsági fülke
•• SmartFlow vagy SmartFlow Plus techtechnológiával
nológiával rendelkezik,
rendelkezik,
a légsebesséa légsebességek
gek (inflow,downflow)
(inflow,downflow)
automatikus
automatikus
egyensúlyának elérése érdekében
•• Rendkívül kényelmes ergonómia
•• A formatervezés elősegíti a biztonságos
munkavégzési szokásokat
•• Maximális energiahatékonyság a kettős
DC motoroknak köszönhetően
•• Rendelkezésre álló testre
testreszabási
szabási 		
		
lehetőségek

• Akár 180°C-os önsterilizálás
• HEPA filteres kivitelek
• Polírozott rozsdamentes vagy tiszta
réz belső
• Thermo Scientific™ THRIVE™ 
levegőkeringetés
• Ergonomikus kivitelek, könnyű kezelés, 
tisztítás, karbantartás
• Könnyen olvasható kijelző, riasztási 
funkciókkal, memóriával
• Validálható, monitorozható, stabil
rendszer			
• Az optimális sejttenyésztésre tervezve

Álló centrifugák
centrifugák, rotorok
Álló
és rotorok

Hűtőszekrények, fagyasztók
Hűtőszekrények
és fagyasztók

Shaker,
Shaker Inkubátor shaker
Inkubátor shaker

•
•
•
•

• A minták rövid, közép- és hosszú távú
tárolására
•• Átfogó portfólió a +4 °C-os hűtőszekrényektől a -196 °C-os kriogén fagyasztó• és szállítórendszerekig 25 és 2100 liter
• közötti kapacitás
• Rövid visszahűlési idő az ajtó nyitását
követően
•• Természetes hűtőközegek

• A kiemelkedő hajtási rendszerek folyamatos 24 órás üzemeltetést tesznek lehetővé,
• illetve nagy és egyenetlen terhelés esetén
is biztosítják a minták sima és egyenletes
• mozgatását
•• Az egyszerűen használható kezelőszerveket
úgy tervezték, hogy az összes paraméter
egyidejűleg látható legyen, ezzel csökkentve a hibázás kockázatát a programok létre• hozása során
• Nyitott fedél esetén automatikus platform
leállítás a felhasználó védelme érdekében
•• Piacvezető 2 év garancia a teljes készülékre, 5 év garancia az alkatrészekre és
• 10 év garancia a meghajtó rendszerre

•
•
•
•
•
•

Alacsony sebességű modellek
Superspeed centrifugák
Ultra és mikro-ultra centrifugák
Innovatív technológiákkal:
Auto-ID azonnali rotor azonosítás
Auto-Lock ™ rotorcsere (szerszám nélküli)
ClickSeal ™ biztonsági zárókupakok és
Fiberlite ™ szénszálas rotorok
Akár 8 x 2 literes mintamennyiség
RCF (relatív gyorsulás) akár 1 M x g
Rotorok széles választéka többféle
vizsgálathoz
Thermo Scientific™ Fiberlite™ pehelysúlyú,
szénszálas rotorok
Kilendülőfejes rotorok, csövek és flaskák,
platek részére
Nagysebességű fix rotorok

Vezeték nélküli megfigyelő rendszerek
•
• Valós időben, folyamatosan figyeli és jelzi:
a hőmérséklet(-196 °C és +350 °C),
• a relatív páratartalom (RH), a nyomáskülönbség (tiszta helyiségek), a CO2 koncentráció változásait, a 4-20 milliamperes
száraz érintkezések állapotát
• Biztonságos adatgyűjtés és korai
figyelmeztető riasztások
•

Termékmenedzserek: Sasvári Ágnes +36 70/ 9 777 670

Víztisztító rendszerek

Elektrokémiai mérőműszerek

Vízfürdők

• Magas minőségi követelményeknek is
megfelelő komplett rendszerek
• Type I ultratiszta, Type II labor, vagy RO
vízhez
• TOC monitoros és kompakt kivitelek is,
IQOQ validációval
• Klinikiai analizátorok ellátására speciális
készülékek
• Tervezhető költségekkel üzemeltethető
gépek, a felhasználás helyének megfelelő
összeállításban, kivitelezéssel, validálással is
• Patronok, kellékek, teljes szerviz háttér

•• Benchtop (asztali), hordozható, digitális
teszterek
•• Intuitív pad
asztali
padhordozható
vagy hordozható
labovagy
laboratóriumi
ratóriumi
vagy
terepi műszerek,
alkalmavagy
terepi
műszerek
alkalmazások
• A
zások
fontosabb mérési paraméterek a követA fontosabb
mérési
a kö-és
• kezők:
pH, ORP,
ISE,paraméterek
vezetőképesség
vetkezők:
pH, ORP, ISE, vezetőképesség
oldott
oxigén
• Potenciometrikus
és oldott oxigén automata titrátorok pH,
Potenciometrikus
és ion mérésautomata titrátorok
• redox
• Kolorimetria
pH, redox ésésion
mérés
zavarosságmérők
•• Folyamat
Kolorimetria
és zavarosságmérők
érzékelők,
monitorok és
Folyamatérzékelők,
monitorok
ésés
anali• analilzátorok
széles körű
mérése
zátorok széleskörű
mérésparaméterek
és ellenőrzés,
ellenőrzés,
elektrokémiai
• Dedikált
elektrokémiai
paraméterek
ionalizátorok:
fluorid, klorid,
• nátrium,
Dedikált ammónia,
ionalizátorok:
kalcium
fluorid,
és klorid,
kovasav
nátrium, ammónia, kalcium és kovasav

•• Robosztus,
Robosztus, megbízható
megbízható vízfürdők,
vízfürdők, shakerek
shakerek
2–89
2–89 liter
liter űrtartalom
űrtartalom
•• Gyöngyökkel
Gyöngyökkel is
is használható
használható kivitelek,
kivitelek, konkontamináció
tamináció elkerülésére
elkerülésére
•• Hűtés
Hűtés // fűtés
fűtés -50
-50 °°C
C és
és 300
300 °C
° Cközötti
közötti
hőmérsékleti
hőmérsékleti tartományban
tartományban
•• Kompakt
Kompakt kialakítás,
kialakítás, maximális
maximális kapacitás
kapacitás
•• Energiatakarékos
Energiatakarékos működés,
működés, egyszerű
egyszerű
használat
használat
•• Stabil
Stabil orbitális
orbitális rázás,
rázás, QC
QC laborok
laborok számára
számára
ideális
ideális kivitelek
kivitelek
•• Folyadék-keringetéses
Folyadékkeringetéses termosztátok,
termosztátok,hűtő
hűtő
és
és fűtő
fűtőkivitelben
kivitelbenis,is,nagy
nagyprecizitással,
precizitással,
nagy
terhelésekre
nagy terhelésekre
is
is

Mikrobiológiai inkubátorok
szárítók, szekrények, kemencék

• A kisméretű asztali inkubátoroktól
a nagyobb álló modellekig
• Hűtött inkubátorok
• Peltier technológiával hűtött készülékek
• Környezeti- és klímakamrák
• Hő-, páratartalom és CO2 szabályozás
Száritók és kemencék
• Fűtés és szárítás 330 °C-ig
• Vákuumkemencék 400 °C-ig
• Mufflekemencék 1200 °C-ig

Asztali
laboratóriumi
felszerelések
Asztali
laboratóriumi felszerelés

• Körkörös sík- és kibillenős rázógépek
• Főzőlapok, keverő főzőlapok
sík-keverők
és kibillenős rázógépek
• Körkörös
és általános
főzőlapok
•• Főzőlapok,
Keverők és keverő
szárazfürdők
általános keverők
• és
Ultrahangos
kádak, vortexek
és szárazfürdők
•• Keverők
Elektroforézis
rendszerek
kádak, vortexek
•• Ultrahangos
Vákuumkoncentrátorok
rendszerek
•• Elektroforézis
CO2 készülékekhez
használható 		
• Vákuumkoncentrátorok
készülékek
		 is
•• CO2
Blokkkészülékekhez
termosztátok,használható
hűthető kivitelben
• készülékek
Savant speedvac rendszerek

Folyadék hűtő/fűtő
berendezések
Hűtő/fűtő
berendezések

•
•
••
•
••
•
•
••

Hűtő/fűtő teljesítmény 250 W-tól 21 kW-ig
Biztonságos, gazdaságos és környezetbarát
Hűtő/fűtő
teljesítmény 250 bepárlókhoz
W-tól 21 kW-ig
Ideális
kondenzátorokhoz,
Biztonságos,
gazdaságos
és környezetbarát
és
kis analitikai
berendezésekhez
Ideális kondenzátorokhoz,
Széles
választék elérhető bepálókhoz
és
kis
analitikai
berendezésekhezbeleértve
Ideális kritikus alkalmazásokhoz,
Széles választék
nagyobb
analitikaielérhető
berendezéseket is
Ideális kritikusvalidálható,
alkalmazásokhoz,
Kalibrálható,
pontos, beleértve
precíz
nagyobb
analitikai
berendezéseket
is
működés
• Kalibrálható, validálható, pontos, 		
precíz működés

Gindele Richárd +36 70/ 9 777 660 Kozma Péter +36 70/ 9 777 661

MŰANYAG FOGYÓESZKÖZÖK
Thermo Scientific
Pipettahegyek

Piacvezető pipettázó rendszerek minden alkalmazáshoz
Manuális Pipetták

Finn pipettahegyek – Finnpipettákkal kompatibilis hegyek rendszere:
• Finntips: normál hegyek 0,2 ul-10 ul
mérettől 1-10 ml méretig ömlesztett,
dobozos, steril dobozos kivitelben
• Finntips filter: szűrős pipettahegyekmagasfokú védelem a szennyeződések ellen
• Finntips extended: hosszított hegyek
200 ul, 1000 ul, 10 ml méretben
• Finntip Flex: ergonomikus, rugalmas
hegyek, elsősorban többcsatornás 		
pipettákhoz
• Finntip Flex filter: szűrős hegyek 		
a minták védelmére, ergonomikus, 		
rugalmas kialakításban

• Thermo Scientific™ Finnpipette™
F1 molekuláris munkákhoz kiváló, nagy
pontosságú pipetták, ergonomikus
kivitelben, állítható ujjtámasszal
• Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2
autoklávozható pipetták, tartós kivitelben
• Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ speciálisan kifejlesztett ClipTip™ rendszer a
pipettahegyek egyszerű, de hatékony
rögzítésére és könnyed ledobására
• Thermo Scientific QSP (Quality Scientific
Plastics) több gyártó pipettáira kompatibilis, univerzális pipettahegyek
• Thermo Scientific™ Finntips™ és
Finntip Flex típusú pipettahegyek a Finnpipetták optimális működése érdekében
standard és filteres kivitelben

Elektronikus Pipetták

• Egy hatékony automatizált műszer
• Csak mutatóujjal is működtethető
pipettázási műveletek
• Az elektronikus hegyledobó rendszer
ideális felhasználói kényelmet biztosít
• Egy- és többcsatornás opciók
• A Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Equalizer pipetta állítható hegy
távolsággal rendelkezik
• Bluetooth-on keresztül számítógéphez
csatlakoztatható

QSP univerzális hegyek
• Több gyártó pipettájára is kompatibilis, Quality Scientific Plastic hegyek
RNase/DNase, Endotoxin mentes
nem pirogén
• Számos kiszerelésben: ömlesztett,
dobozos, steril dobozos, utántöltő
torony (Reload)
• Normál és szűrős hegyek 0,1 ul-10 ul
mérettől 100-1000 ul méretig

Thermo Scientific Cryobank rendszer

ART pipettahegyek:
• Normál vagy Low-retention kivitelben
• Széles méretválaszték
• Speciális hegyek géltöltéshez
nagy viszkozitású anyagokhoz is

Finn ClipTip hegyek:
• Kizárólag a Finn ClipTip Pipettákhoz
kompatibilis hegyek
• Speciális, karmos kiképzésüknél
fogva, a hegy leesése kizárt!
• Csak rack-es/dobozos kiszerelésben
kapható!

Cryocsövek és tárolórendszer – Bank-it Tube system
• Innovatív tárolási technika cryobankok,
biobankok részére és gyógyszeripari
felhasználásra
• Új generációs NUNC cryocsövek, egyedülálló, alacsony tapadású (low-binding)
felülettel
• 1D és 2D kóddal ellátott Matrix és NUNC
csövek
• Teljes munkafolyamathoz, komplett megoldásokkal (complete workflow), a tökéletes
nyomonkövethetőség jegyében:
1. Mintagyűjtés eszközei
2. Cryocsövek, rack-ek, cryodobozok
3. Feliratozás (Labeling)

4. Nyomon követés (Tracking)
5. Hosszú távú tárolás (Storage)
• Manuális, fél-automata és automata
készülékek az egyedileg kialakítható
rendszer részeként:
1. 8-csatornás, manuális capper/decapper
2. Automata capper/decapper
3. Fóliázó automata – Sampleseal Tube
Sealer
4. Leolvasó készülékek/Reader-ek:
Vision Mate

Termékmenedzserek: Pavelka Andrea +36 70/ 9 777 686

SZERVIZ
Plate-ek
(NUNC)

Sejttenyésztés
(NUNC, Biolite)

• Sejttenyésztésben alkalmazható
termékek teljes palettája
• Adherens és szuszpenziós sejtekhez
• Sejttenyésztő edények
(d= 35, 60, 90-100, 150 mm)
• Plate-ek: 1, 4 , 6, 8, 12, 16, 24, 48, 96 well
• Sejttenyésztő flaskák: standard ill.filteres
kupakkal (25 cm2, 75 cm2, 175 cm2)
• NUNC Sphera termékcsalád:
3D sejttenyésztés

• Kezelt felületekkel és kezeletlen
formában is
• Immunológiai és sejttenyésztésben
használatos plate-ek
• Lyukak száma szerint (wells):
1, 4 , 6, 8, 12, 16, 24, 48, 96
• Plate típusok szerint:
tömör, optikai, filteres
• Lyukak aljzatának kialakítása szerint:
Flat (egyenes aljú), C (egyenes alj +kerek
szél), U ( kerek alj), V ( kónikus alj)
• Plate-ek színe szerint:
áttetsző, fehér, fekete és egyéb színek
(kérésre)

• Garanciális javítás
• Garancia időn túli javítás
• Karbantartás
• Kalibráció

Készülékek:
• Asztali és álló centrifugák
• Ultra centrifugák
• Mikrobiológiai fülkék
• Nitrogén tárolók
• Termosztátok
• Inkubátorok
• CO2 inkubátorok

Szűrők (Nalgene)

Csomagolás
Bioproduction (Nalgene)

• Ultra mélyhűtők
• Hűtőgépek
• Vízrendszerek
• Vízfürdők
• Rázógépek
• Vákuumkoncentrátorok
• Elektrokémiai mérőműszerek
• Patológiai készülékek
• ELISA mosó és olvasó rendszerek
• Pipetták és egyéb Thermo Scientific,
Heraeus és Jouan gyártmányú
készülékek javítása,

• Szűrőegységek különböző térfogatokkal
• Speciális szűréstechnika (Thermo Scientific™, Nalgene™, Rapid-Flow system)
• Szűrőfeltétek standard üvegekre csatlakoztatható méretben (33,45 mm)
• Fecskendőszűrők
• Különböző típusú membránnal
választhatóak (PES, SFCA, Nylon, CA)

• Garantált szivárgásmentes,
kiváló minőségű tárolóedények
0,5 ml - 2000 ml között
• Keskeny és széles szájú palackok
• Csepegtető palackok
• Négyszögletes palackok
• Teflon™ palackok

Anyagválaszték:
LDPE, HDPE és FLPE palackok
autoklávozható PPCO, FEP és PFA
palackok valamint előzetesen sterilizált
PET és PETG palackok

karbantartása és kalibrálása

Szervizelt termékek:
• Thermo Fisher Scientific LPD:
Heraeus, Sorvall, Forma, Revco,
Savant, Jouan, Orion, Banstead, TKA,
Finnpipetta, Thermo Scientific … stb.
• Epredia: Shandon, Menzel-Glaser,
Microm, Richard-Allan Scientific
06 1/ 205-3157
szerviz@tslabor.hu

Röthler Barbara +36 70/ 9 777 668

PATOLÓGIA
Patológiai készülékek

Fogyóeszközök, reagensek

• Kazetta – és tárgylemezírók
• Kriosztátok
• Nyitott- és zárt rendszerű víztelenítő
automaták
• Kiágyazóasztal, hűtőlap, vízfürdő, 
melegítőlap
• Rotációs- és szánkás mikrotómok 
(manuális, félautomata és automata)
• Rutin festőautomata és tárgylemezfedő 
automaták, akár egyben, kombó
munkaállomásként alakítva
• Immunhisztokémiai festőautomaták
• Citocentrifuga
• Blokk- és tárgylemez archiváló rendszerek

• Kazetták (ömlesztett és kazettaíróba való
kiszerelésben)
• Biopsziás szivacsok, kiágyazó csónakok,
• Histoplast parafin, mikrotóm pengék
(MX 35 Ultra univerzális mikrotóm penge)
• Kriosztát beágyazóanyagok (Cryomatrix
beágyazógél)
• Citológiai és hisztológiai festékek,
fedőanyagok
• Antitestek, kormogének, szubsztrátok
és detektáló rendszerek (LabVision
termékek)
• Sequenza manuális immunhisztokémiai
festőedények
• Szűrőpapírok, egyszer- és többször
használatos cytofunelek

Menzel tárgy- és fedőlemezek

• Prémium minőségű Menzel tárgy- és
fedőlemezek
• Tárgylemezek rutinmunkákhoz vágott
vagy csiszolt széllel (OT, OTG), akár
mattírozott kivitelben is (OTM, OTMG)
• Tárgylemezek színes, Superfrost írható
felülettel ellátva
• Tárgylemezek adhéziós bevonattal
(pl. Superfrost Plus) immunhisztokémiai,
FISH vizsgálatokhoz
• Fedőlemezek különböző méretekben,
manuális fedéshez és fedőautomatákhoz

Patológiai munkafolyamatokhoz ajánlott készülékek:

Termékmenedzser: Dr. Balog Gábor +36 70/ 9 777 682

ÉLETTUDOMÁNY
Ellenanyagok

Sejtbiológia

Fehérjebiológia

Monoklonális és poliklonális
ellenanyagok

Sejttenyésztés
és transzfekció

Számos validált és publikációs idézettséggel rendelkező Invitrogen™ primer és
szekunder antitestet kínálunk áramlási
citometriához, IHC / IF / ICC-hez, Western
blot-hoz és ELISA-hoz.

Gibco™ sejttenyésztő táptalajok, szérumok, reagensek és Invitrogen™ Lipofectamine™ transzfekciós reagensek
széles választéka.

Áramlási citometria és sejtmarker antitestek
Az Alexa Fluor® és eFluor festékkel konjugált sejt-, a sejtszervecske marker vagy
a szubcelluláris komponensekhez kapcsolódó antitestek alapvető eszközei
a sejtstruktúrák és a sejtszervecskék azonosításához és elhelyezkedésének kimutatásához.

Molekuláris biológia I.

Fehérje tisztítás és analízis

Sejtanalízis
Sejtelemzési, -kutatási megoldások széles skáláját kínáljuk, ideértve az ellenanyagokat és az immunvizsgálatokat,
az Invitrogen™ jelölési és kimutatási technológiákat, illetve az InvitrogenTM
Countess II FL automatizált sejtszámlálót.

Génexpressziós vizsgálatok

Invitrogen™ és Ambion™ RNS, miRNS,
plazmid DNS és gDNS tisztító reagensek és KingFisher DNS, RNS, fehérje és sejtizoláló rendszerek.

Applied Biosystems™ TaqMan génexpressziós vizsgálatok, SNP genotipizálás és mikroarray elemzések.

Oligonukleotidok

A sikeres és hatékony PCR és Real-Time
PCR-hez (qPCR)-hez kínálunk megbízható Applied Biosystems™ készülékeket, Invitrogen SuperScriptTM és Platinum enzimeket, valamint a TaqMan® és
SYBR™ próbákat és master mixeket.

Az egyedi módon szintetizált oligonukleotid primerek, próbák és gének teljes
választéka.

A nukleinsavak és fehérjék
mennyiségi meghatározása
UV/Vis- és fluoreszcencia alapú detektáláshoz szükséges reagensek és készülékek (Nanodrop OneTM és QubitTM)

®

Polimeráz láncreakció

Klónozás

Elektroforézis eszközök
Futtató kádak, blottolók, tápegységek, IBRIGHTTM UV/VIS/FLUO/CHEMI
alapú fehérje és nukleinsav detektáló
és analizáló rendszerek.

Mikrolemez olvasók,
mosók, adagolók

Molekuláris biológia II.

DNS és RNS tisztítás

Fehérje tisztításhoz, elválasztáshoz és
expresszióhoz kapcsolódó reagensek
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ dialízis termékek, Invitrogen™ Novex™ gélek
keresztkötő reagensek, vegyszerek és
eszközök Western és IP vizsgálatokhoz.

Invitrogen™ klónozókészletek, expres�sziós vektorok, restrikciós és módosító
enzimek, kompetens sejtek, Invitrogen™
GeneArt™ génszintézis eszközök.

• WellwashTM és WellwashTM Versa ELISA
plate mosó rendszerek
• Mikrodrop, küvetta, plate UV/Vis és multimode olvasók
• Abszorbancia, fluoreszcencia és lumineszcencia alapú mérések: sejt toxicitás és
életképesség apoptózis, illetve metabolikus vizsgálatához
• MultidropTM diszpenzerek 0,5- 2500 μL tartományban
• Állategészségügyi patogének kimutatása
ELISA és Real Time PCR alapú módszerekkel (PrioCHECK és VetMAX)
• ELISA kitek széles választéka

Termékmenedzser: Dr. Fülöp András +36 70/ 9 777 696

