ParametrY oferowane

Uklad optyczny

-

mW* (optical
laser niebieski: 488 nm, moc 36
fiber outPut)

mW* (optical
laser czerwony: 538 nm o mocy 35
fiber outPut)
mW* (optical
laser fioletowy 405 nm o mocy 10
fiber outPut)
mW* (optical
laser zielony 551 nm o mocy 35

w

sPecYfikacji

l

sprawno6ci

oPtYcznej

wej(ciu do

komory

urzqdzenia, zaleinie od
tego, czy deklarowane sq
dla emitera czY tei na

fiber output)

przeplywowej' Sama moc

laser6w stanowi jeden

*podane moce laser6w dotyczq zmierzonej
mory 6wiatla laser6w docierajqcej do komory

z

wielu
wptywajqcYch na
sprawno6i ukfadu
element6w

przeptywowej
brak koniecznosci justacji optyki wzbudzajqcej

Podawane

moce laser6w mogq bYt
nieadekwatne do oceny

i

emisYjnej

optyka wyposaiona w filtry odbijajqce
umo2liwiajqca sekwencyjny pomiar fl uorescencji
od fali najdluiszej do najkr6tszej
detekcja fluorescencji przy u2yciu optyki
zbierajqcej z rozdzielonymi przestrzennie.
wiqzkami laserowymi (w 6cieiki optyczne)
do
Swiatlo z laser6w skierowane Swiatlowodami
pomiarowej
komory
pomiar w komorze przeptywowej znajdujqcej siq
w obrqbie chipa, podlegajqcego codziennej,
automatycznej kalibracji

optycznego, dlatego w
urzqdzeniach

zoptymalizowanYch Pod
kqtem innYch Parametr6w
(np. ograniczenie liczbY

odbii Swiatfa fluorescencji
na lustrach dichroicznYch)
moiliwe jest uzYskiwanie
por6wnywalnYch wYnik6w
pomimo niiszYch warto6ci

mocy

PodawanYch

wylqcznie w mW).

-

Komora

PrzePlYwowa

stanowi czq66 wYmiennego
ci6nieniowo-cieczowego w
postaci chip'u sortujqcego,

kt6rego

pozycjonowanie

wzglqdem wiqzek laser6w

jest

dostrajane
kaidorazowo w procedurze

startowej

z

wykorzystaniem

kulek
kalibraryjnych. Zabrudzenia

(nawet

czqSciowe) w

obrqbie

komory

przeptywowej lub dyszy
sortujEcej prowadzii mogq
do przesuniqcie strumienia

rdzeniowego

(niosqcego

kom6rki) wzglqdem wiqzek

skutkuje

zmniejszeniem

precyzji oznaczei

CV dla
kom6rek

utrata

-

wzrost

sub-populacji
cafkowita

lub

rozdzielczoSci

danych.

Detektory

o

przedni detektor Swiatla rozproszonego (ang.

o

forward scatter) fotodioda
nie mniej ni2 3 detektory fluorescencji oraz tylny
detektor Swiatla rozproszonego (ang. back

o
o
o
o
Spos6b

.

pobierania pr6by

scatter, BSC) dla lasera niebieskiego
nie mniej nii 3 detektory fluorescencji dla lasera
czerwonego
nie mniej ni2 4 detektor6w fluorescencji dla
lasera zielonego
nie mniej ni2 5 detektor6w fluorescencji dla
lasera fioletowego

moiliwo6i ustawienia progu detekcji dla
dowolnei kombinacii 2 mierzonvch parametr6w
automatyczne podawanie pr6bki z prob6wek o
r6inych rozmiarach (co najmniej prob6wki o
nastqpujqcych pojemno6ciach:2,5 ml, 5 ml i 15

o
o
Uklad sortujqcy

ml)

komora z prob6wkq utrzymywana w stalej
temperaturze, wybieranej przez uiytkownika
uklad minimalizuiqcy sedymentaciq kom6rek w
czasie sortowania
sortowanie przez dysze z formowaniem kropli
swobodne definiowanie kryteri6w sortowania w
zale2noici od po2qdanej wydajnoici, czystoSci i
dokladno5ci liczenia
jednoczesne sortowanie co najmniej 4 populacji
mo2liwoSi sortowania pojedynczych kom6rek na

rozmiarach 70 oraz 100 pm
ci5nienie panujqce
w6wczas
komorze

piytki
czestotliwo6i formowania kropli w zakresie od

przeptywowej w niewielkim
stopniu r62ni siq od dyszy

10 do 52 kHz

zamkniqta komora sortowania blokujqca
powstawanie aerozoli
rozwiqzanie zapewniajqce ciqgle monitorowanie
i kontrolowanie polo2enia punktu oderwania
kropli i automatyczne dopasowanie amplitudy
moiliwoSd prostego i szybkiego okre6lenia
op62nienia kropli i ciqglego monitorowanie
jako6ci strumieni bocznych
mo2l

iwoii sortowania indeksowego

dysze do sortowania: 70, LOO,130 pm

Dysza sortujqca 85 ;.rm nie

stanowi istotnej zmiany w
porownaniu z dyszami o

-

w

70 (45 psi vs 70

psi,

odpowiednio dla dyszy 85 i
70 pm), podczas gdy jest
prawie dwukrotnie wyisze
w por6wnaniu z dyszq 100

Jrm (45 psi

vs 20

psi,

odpowiednio dla dyszy 85

i

100 1rm). Trudno zatem
m6wii o potencjale do
wykorzystania tego typu
rozwiqzania (dyszy 85 pm)

w funkcji ograniczania
stres6w

mechanicznych

(shear stress) dziatajqcych
na kom6rki w czasie sortu.

automatyczne procedury przy wfqczaniu i
wylqczaniu sortera, obejmujqce przemywanie
automatyczne procedury do przygotowania
sortera do sortowania aseptycznego
wbudowany kompresor ci6nienia i podciSnienia
(brak konieczno5ci korzystania z dodatkowych
pomp ikompresor6w)
pojemni ki na ptyny eksploatacyjne umieszczone
w zamykanej komorze (pojemniki niewidoczne z
zewnqtrz podczas standardowej pracy

Charakterystyka
systemu

urzqdzenia)
pojemniki na bufor roboczy i odpadki
posiadajqce czujniki poziomu cieczy

Pozostafe

o

elementy
urzqdzenia

o
Oprogramowanie

o
r
r
.

cyfrowa akwizycja iklasyfikacja danych, dane
zbierane i przechowywane w skali liniowej
(konwersja do innych skal bez u2ycia
wzmacniaczy elektron icznych)
kompensacja fl uorescencji dla wszystkich
parametr6w z wszystkich laser6w
jednoczesna dyskryminacja na wielu
parametrach z wszystkich laser6w
pomiar pola, szeroko5ci i wysokoSci sygnalu dla
wszvstkich parametr6w
zintegrowana komora laminarna klasy ll typu A2,
o parametrach, o parametrach zgodnych co
najmniej ze standardem European Standard

I2469
modul do sortowania pojedynczych kom6rek na
pfytkq hodowlanq (co najmniej nastqpujqce
rodzaje piytek: 6,24, 48,96, 384-dolkowa)

umoiliwiaiqce kontrolqwszystkich parametr6w
cytometru w oknie statusu i sterowanie
modulem do sortowania pojedynczych kom6rek
na

p\[ki

umoiliwiaiqce wy6wietlanie obrazu punktu
oderwania kropli i strumieni bocznych
bezpo5rednio w oknie programu (pelna kontrola
sortowania przez oprogra mowanie)
zapisujEce dane w spos6b umo2liwiajqcy latwq
matematycznq kompensacjq przed lub po
zebraniu danych
automatycznie obliczaiqce kompensaciq po
pomiarze zestawu jednokolorowych pr6bek

r

kontrolnych

umo2liwiaiqcezlo2onehierarchiczne
bramkowanie wielokolorowych eksperyment6w

.

zawieraiEce szablony analizy umo2liwiaiqce

.

latwe definiowanie paneli i struktury pr6bek
zawieraiqce licznikisortowania uwzglqdniaiqce

odrzucane zdarzenia oraz automatyczne
obliczanie wydajno6ci
oferuiqce wizualizaciq w zr62nicowanej postaci
(co najmniej w formie: wykres6w kropkowych,
wykres6w gqsto6ci, wykres6w, histogram6w)
zawieraiqce kompletny zestaw statystyk dla
wszvstkich analiz
Stacja sterujqca o konfiguracji rekomendowanej przez
producenta systemu, kompatybilna zar6wno z
cytometrem, jak i oprogramowaniem, umo2liwiajqca
wygenerowa n i e kol orowych wyd ruk6w u zyska nych

o
.

Stacja steruiaca

wynikow.
Minimalne parametry stacji roboczej:
. procesor w litografii ponizej 14nm posiadajqcy
min. 4 rdzenie oraz 8 wqtkow z min. 8MB

Dodatkowe
Komponenty
systemu

o
.
c
.
.
.
o
.

pamieci cache z obsfugq pamieci RAM DDR4 o
min. poziomie taktowania 2556MH2,

pamiei RAM 15 GB
dysk SSD 1 TB
2x monitor 19'

system Windows 10 loT Enterprise 54-bit
drukarka kolorowa
systemtermostatowania wysortowanych
kom6rek (niezaleinie od u2ytego urzqdzenia
zbierania kom6rek)
dodatkowy komplet dysz do sortowania (70,
100, 130 pm)
zestaw odczynnik6w pozwalaiqcy na
uruchomienie urzqdzenia, przeprowadzenie
szkolenia i wykonanie test6w operacyinvch

