Automatyczna izolacja DNA i RNA
z certifikatem CE IVD
Maxwell® Clinical Sample Concentrator

Maxwell® CSC
Automatyczna izolacja DNA i RNA z certyfikatem CE IVD
Maxwell® CSC (Clinical Sample Concentrator) został zaprojektowany specjalnie do analiz in vitro
w diagnostyce molekularnej. Urządzenie, wyprodukowane zgodnie z wytycznymi GMP, służy do izolacji
wysokiej jakości kwasów nukleinowych i gwarantuje powtarzalne wyniki przy użyciu odpowiednich
zestawów z certyfikatem CE IVD. Zarówno urządzenie Maxwell® CSC, jak i zestawy odczynników Maxwell®
CSC są zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych
do diagnostyki in vitro.
Urządzenie z certyfikatem CE IVD umożliwia identyfikację i autoryzację użytkownika oraz zamieszczenie
podpisu elektronicznego, a także zapewnia większe bezpieczeństwo i integralność danych. Parametry te
odpowiadają wymaganiom regulacji FDA 21 CFR Part 11.

Maksymalna uniwersalność dzięki oprogramowaniu Dual Mode
Zintegrowane oprogramowanie Dual Mode pozwala na maksymalną uniwersalność w użytkowaniu
urządzenia. Dzięki niemu urządzenie Maxwell® jest przystosowane nie tylko do analiz próbek
diagnostycznych, ale również próbek do prac badawczych. Korzystanie z zestawów Maxwell® RSC
RUO (Research Use Only) pozwala na izolację z szerokiej gamy materiałów wyjściowych. Zapewnia to
uniwersalność zastosowania, jak również daje pewność, że urządzenie będzie przydatne w przyszłych
eksperymentach. Wszystko to za pomocą jednego instrumentu!

Zestawy z certyfikatem CE IVD
Produkt

Nr kat.

Maxwell® CSC DNA FFPE Kit

AS1350

Maxwell CSC RNA FFPE Kit

AS1360

Maxwell CSC Blood DNA Kit

AS1321

Maxwell CSC RNA Blood Kit

AS1410

®
®
®

Zestawy RUO zatwierdzone do pracy w Dual Mode
Produkt

Nr kat.

Maxwell RSC Whole Blood DNA Kit

AS1520

®

Maxwell RSC Viral TNA Kit

AS1330

Maxwell® RSC ccfDNA Plasma Kit

AS1480

Maxwell RSC simplyRNA Tissue Kit

AS1340

Maxwell RSC Buffy Coat DNA Kit

AS1540

®

®
®

Maxwell RSC miRNA Plasma and Serum Kit

AS1680

Maxwell® RSC FFPE Plus DNA Kit

AS1720

Maxwell® RSC Tissue DNA Kit

AS1610

Maxwell RSC Stabilized Saliva DNA Kit

AS1630

Maxwell RSC Buccal Swab DNA Kit

AS1640

Maxwell® RSC miRNA Tissue Kit

AS1460

®

®
®

Informacje o urządzeniach i zestawach odczynników Maxwell® znajdują się na stronie www.promega.com/maxwell
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Zalety urządzenia Maxwell® CSC

Do wszystkich zastosowań

Bezpieczeństwo wyników i danych

W trybie Dual Mode urządzenie może pracować
zarówno z zestawami z certyfikatem CE IVD, jak
i zestawami Maxwell® RSC, które tego certyfikatu
nie posiadają. Dzięki temu znajduje ono zastosowanie
zarówno w celach diagnostycznych (tryb CE IVD),
jak i badawczych (tryb RUO).

Czytnik kodów kreskowych i wbudowany
system ich rejestrowania umożliwiają
bezpieczne monitorowanie próbek, transfer
danych na komputer lub integrację z systemem
LIMS.

Dla każdego laboratorium

Szybko i łatwo

Urządzenia Maxwell oczyszczają kwasy
nukleinowe niezawodnie i szybko, zgodnie
z wymaganiami Twojego laboratorium; bez
względu na to czy izolujesz DNA lub RNA
z 1 lub z 16 próbek, z próbek krwi lub wymazów,
dla aplikacji diagnostycznych lub badawczych.

Intuicyjna obsługa za pomocą tabletu PC,
minimalna konfiguracja przed rozpoczęciem
pomiarów oraz zainstalowane, gotowe
protokoły sprawiają, że szkolenie z obsługi
urządzenia jest szybkie i łatwe.

®

Specyfikacja urządzenia
Nr kat.

AS6000

Liczba próbek w jednym cyklu izolacji

od 1 do 16 próbek

Czas trwania izolacji

28 – 80 minut (w zależności od rodzaju próbki i metody)

Objętość buforu elucyjnego

50  – 100 µl

Lampa UV do dekontaminacji

tak

Czytnik kodów kreskowych

tak

Waga

11 kg

Wymiary

33,0 x 34,5 x 29,9 cm (S x D x W)

Zasilanie

100  –  240 V AC, 50/60 Hz, 2,5 A

Certyfikat CE IVD

tak
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Usługi serwisowe –
Pełna obsługa techniczna urządzenia Maxwell®
Jest wiele rzeczy, o których trzeba pamiętać w codziennej pracy
w laboratorium, ale o przegląd i serwis urządzeń Maxwell® nie
trzeba się martwić, my zajmiemy się wszystkim.
Aby zapewnić pełną funkcjonalność urządzeń na najwyższym
poziomie i przy rosnących wymaganiach medycznych, firma
Promega oferuje liczne usługi serwisowe. Przegląd i naprawa
urządzeń przeprowadzane są w naszym centrum serwisowym
w Walldorf, Niemcy lub w laboratorium klienta przez technika
firmy Promega. Wszystkie urządzenia objęte są standardową
gwarancją przez pierwsze 12 miesięcy od daty zakupu. Jeżeli
potrzebna jest dodatkowa usługa lub przedłużenie gwarancji
po upływie pierwszego roku, można skorzystać z wielu opcji
serwisowych.

Wszystkie opcje serwisowe
Standardowa
gwarancja

Rozszerzona
gwarancja

(pierwsze
12 miesięcy)

(pierwsze
12 miesięcy)

Standardowa
umowa
serwisowa

Rozszerzona
umowa
serwisowa

(na okres 1 roku po
upływie gwarancji)

(na okres 1 roku po
upływie gwarancji)

Inspekcja
urządzenia
(Preventive
Maintenance)
(zalecana co
12 miesięcy)

SA1130
Numer katalogowy

wliczona
w cenę

SA1111

SA1110

SA1120

(bez urządzenia
zastępczego)

SA1135
(z urządzeniem
zastępczym)

Wszystkie części zamienne

ü

ü

ü

ü

ü

Robocizna

ü

ü

ü

ü

ü

Odbiór i wysyłka

ü

ü

ü

ü

ü

Urządzenie zastępcze na
czas naprawy

ü

ü

ü

ü

(w ciągu 1–2 dni)

(w ciągu 5–7 dni)

(w ciągu 1–2 dni)

(tylko dla SA1135)

Inspekcja urządzenia
(Preventive Maintenance)

ü

ü

ü

Możliwość naprawy lub
inspekcji u klienta

ü

ü

(za dodatkową
opłatą)

ü

ü

Dokumentacja

REG4039

ü
(w ciągu 5–7 dni)

ü

ü

ü

Promega GmbH

Zamówienia

Doradztwo Techniczne

Gutenbergring 10
69190 Walldorf, Niemcy
www.promega.com

tel.
+48 22 531 06 67
fax
+48 22 531 06 69
pl_custserv@promega.com

tel.
+48 22 531 06 68
fax
+48 22 531 06 69
pl_techserv@promega.com
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Dołącz do nas
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Promega Corporation
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