Profil společnosti
• laboratorní přístrojová technika
• laboratorní reagencie, média a biochemikálie
• kompletní dodávka produktů pro IVF

PROMEGA Life Science • Genomika • Proteomika • Forenzní systémy
Purifikace nukleových kyselin v manuálním i automatickém režimu - Maxwell, enzymy i kompletní systémy pro PCR, RT-PCR,
qPCR, klonovací kity, restrikční enzymy, identifikace a paternity lidské DNA - GI, bioluminiscence - Glomax, in vitro transkripce
a translace, apoptózy, buněčné proliferace a cytotoxicita a další.

LONZA

Média • Nukleofekce • 3D kultivace • Detekce endotoxinu • Agarózy
Lonza je specialistou v primárních a kmenových buňkách, klasických i bezsérových kultivačních médiích a reagenciích.
Je klíčovým výrobcem agarózových produktů pro klasickou elektroforézu. Nabízí kity pro 3D kultivace buněk, pro detekci
mykoplazmat a především soupravy pro stanovení bakteriálních endotoxinů (LAL i rekombinantní). Dodává také Amaxa®
Nucleofector® technologii pro transfekci primárních a těžko transfekovatelných buněčných typů.

MOLECULAR DEVICES

Mikrodestičkové readery • Promývačky, dispenzery • Skenery GenePix • Imaging
Absorbanční (ELISA), fluorescenční, luminiscenční mikrodestičkové a multi-mode readery, multi-mode platformy s možností
detekce Western-blotů a Cell Imagingu, SOFTmax® PRO software a validace, nízkoobjemová spektrofotometrie (µL), promývačky,
dispenzery a rozplňovací soupravy, nízkošumové laserové skenery Axon GenePix, zobrazovací Cell Imaging systémy, buněčné
selektory a sběrače, buněčný screening a bioprodukce, elektrofyziologie.

SARTORIUS

Manuální pipety • Elektronické pipety • Multipipety
Manuální jedno- i multikanálové pipety Proline, Proline PLUS, mLINE, Tacta s fixním i nastavitelným objemem, jedno-, čtyřa osmikanálové elektronické pipety s nastavitelným objemem eLINE, Picus, elektronické dispenzery, mechanické steppery
a láhvové dávkovače. Široká nabídka příslušenství: špičky s filtrem i bez, sypané i v krabičkách, sterilní i nesterilní, stojánky
otočné i lineární.

ORIGIO

IVF • PICSI • Média • Andrologie • Mikropipety • Punkční jehly • Transferové a inseminační katetry
Origio je součástí nadnárodní společnosti CooperSurgical, která je světovým lídrem v oblasti zdravotnických prostředků.
V současnosti dodáváme produkty následujících firem: Origio a Sage (média pro humánní IVF, andrologie, jehly a katetry),
Humagen Fertility Diagnostic (mikropipety pro IVF) a MidAtlantic Diagnostic (instrumentace pro IVF, mikropipety, Stripper).

PROTEIN SIMPLE

Simple Western • Single Cell Western technologie • Dokumentační systémy
Plně automatizovaná analogie western blottingu – Simple Western, western blot na úrovni jednotlivých buněk – Single
Cell Western, dokumentační systémy pro záznam, archivaci a analýzu gelů, CCD kamerové systémy pro detekci signálu
chemiluminiscence, fluorescence - analýza klasických western blotů.

ALPHA LABORATORIES

Laboratorní plasty • Elektroforéza nukleových kyselin a proteinů • Spotřební materiál
Laboratorní plasty z termorezistentních polymerů – pipetovací špičky sypané i v krabičkách, sterilní i nesterilní, s filtrem i bez,
pastety se stupnicí i bez, PCR zkumavky volné, ve stripech i destičkách, mikrozkumavky různých objemů, kryozkumavky,
centrifugační zkumavky, mikrodestičky formátu 96 i 384, krabičky, stojánky a plastové pořadače, horizontální a vertikální
elektroforézy s příslušenstvím.

METABION

Oligonukleotidy • Syntéza proteinů • Fluorescenční sondy
Syntéza širokého spektra nemodifikovaných i modifikovaných oligonukleotidů, fluorescenčních sond, radioaktivně značených,
antisense a High-throughput oligonukleotidů a DNA duplexů, RNA oliga – nemodifikovaná i modifikovaná. Zip Nucleic Acids (ZNA)
– oligonukleotidy i fluorescenční próby, alternativa MGB a LNA olig. Licence na produkci Light Cycler sond.

JENWAY

Spektrofotometry • PH metry
UV/VIS spektrofotometry, fluorimetry, elektrochemické analyzátory: pH metry, konduktometry, ionometry, kolorimetry
a plamenové fotometry. K dispozici je též široké spektrum příslušenství včetně elektrod pro měření pH a vodivosti. Přístroje jsou
vhodné pro aplikace v oblasti základního výzkumu, průmyslové i klinické analýzy.

BIOSAN

Malé laboratorní přístroje
Třepačky, magnetická míchadla, rotátory, vortexy, minicentrifugy a další; v nabídce je široké spektrum příslušenství; důraz je
kladen na multifunkčnost, atraktivní vzhled, malé rozměry, praktičnost, provozní bezpečnost a v neposlední řadě velice příznivou
cenu. Boxy pro DNA a RNA inaktivaci.

CAPRICORN SCIENTIFIC Fetální bovinní séra (FBS) • Ostatní bovinní séra • Ostatní zvířecí séra • Lidská séra
Capricorn Scientific je německá inovativní společnost založená v roce 2013. Podílí se na vývoji a výrobě produktů
pro kultivaci, skladování a separace buněk a na speciálních aplikacích ve výzkumu, vývoji, diagnostice
a biofarmaceutické výrobě. - růstové doplňky, základní a speciální reagencie, zákaznická výroba, média
KA
VIN
O
N
a pufry pro buněčné kultury
ORANGE SCIENTIFIC

Kultivační lahve • Kultivační misky • Sérologické pipety • Škrabky
Orange Scientific je belgický dodavatel spotřebního materiálu pro buněčnou kultivaci. Tato firma na trh přináší široké spektrum
kvalitních výrobků za přijatelné ceny.

PROMEGA GLOMAX

Bioluminiscence • Luminometry • Kompletní řešení
Koncept GloMax nabízí kompletní řešení v oblasti bioluminiscenčních metod. Nejcitlivější kyvetové a mikrodestičkové
luminometry a multimode readery GloMax.

TECHNE

Termocyklery • Dri-bloky • Hybridizéry • Koncentrátory vzorků
Kompletní řada moderních termocyklerů – standard, gradient i qPCR, dri-bloky analogové i digitální s výměnnými al. bloky
různých formátů, hybridizační inkubátory různých formátů, koncentrátory vzorků, inkubátory pro chlazení vzorků různých
formátů, biologická míchadla.
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