

Příloha č.1B Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)
Následující parametry přístrojů jsou stanoveny jako minimální. To znamená, že dodavatel může
nabídnout parametry lepší, nikoli horší.

Obecné podmínky pro všechny přístroje:
Není-li u jednotlivých přístrojů uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, platí pro všechny
přístroje následující obecné požadavky:






Napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E
Vzhledem ke standardu ICT, který používá příjemce je minimálně požadována přenositelnost
dat do prostředí OS MS Windows resp. MS Office
V případě, že součástí dodávky je software, je požadována jeho nejnovější verze
Je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je
uvedena jako referenční vzor
Dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení – tedy např. i
kabely, žárovky, lampy, apod. (netýká se spotřebního materiálu)

Specifikace konkrétních přístrojů:
1. Část - Chirurgická komplexní věž
76 - 001
1.1.1








1.1.2







1.1.3




Komplexní věž - elektrokoagulace, argon, harmonický skalpel

HD LCD monitor - 1ks

úhlopříčka min. 21“, rozlišení obrazu (min. 1600 x 1200)
certifikace MDE
jas alespoň 700cd/m2, kontrast 900:1
video vstupy alespoň: analog RGB, 2x HD/SD-SDI, DVI, S-video, kompozit
umístění monitoru na laparoskopickém vozíku na pohyblivém rameni
podpora funkce obrazu v obraze
kabely
Insuflační jednotka - 1ks

insuflátor musí být schopen dodávat až 35 l/min
musí mít automatickou kontrolu a regulaci insuflace k nastavené hodnotě tlaku média
(ochrana proti přeplnění pacienta)
indikátor stavu láhve s CO2, možnost napojení na centrální rozvod
funkce automatického odsávání mlhy a kouře ve spojení s koagulační jednotkou
zvuková a optická signalizace přetlaku v pacientovi / zalomené hadice
tlaková hadice pro napojení na CO2, kabely pro napojení na koagulační jednotku
Videoprocesor s klávesnicí - 1ks





zařízení umožňující zobrazení ve vysokém rozlišení obrazu, minimálně v HD rozlišení 1080i
integrované záznamové zařízení – digitální fotografie s možností nastavení kvality ukládání na
paměťovou kartu. Součástí dodávky je i paměťová karta – min. 16 GB
možnost ovládání všech funkcí kamerového systému z připojené klávesnice nebo přímo ze
sterilního pole pomocí integrovaných tlačítek kamerové hlavy
automatic Gain Control (AGC) – automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro
snímání obrazu
elektronické zvětšení obrazu tzv. zoom volitelný 1,2 a 1,5x
nastavení zvýraznění obrazu ve 3 skupinách (enhancement modes)
kontrast – nejméně 3 možnosti (N, H, L) Normal, High, Low
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1.1.4





1.1.5




1.1.6






1.1.7











1.1.8

nastavení barevného odstínu a sytosti R, B, Chroma +/- 8 kroků
Iris Mode – potlačení odlesků v obraze nastavitelné celoplošně/místně
možnost zmrazení obrazu
předvolba nastavení pacientských dat minimálně pro 40 pacientů s údaji: číslo pacienta,
datum narození, věk, pohlaví, datum záznamu, čas, číslo obrázku, videonastavení, nastavení
zobrazení, fyzická indikace, komentář; možnost ovládání nastavení z endoskopu přes
nejméně 3 programovatelná tlačítka a 2 pedály /volba funkcí: uživatel, zdroj obrazu,
nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, speciální nastavení světla, šipka
monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP etc tec
HD Kamerová hlava pro laparoskopické optiky - 1ks

musí být nabídnut systém kamerové hlavy pracující v HD rozlišení min. 1080i
musí být vybavena min. 3 tlačítky pro ovládání funkcí kamerové jednotky (funkce tlačítek:
foto/kamera, zoom, ostření)
kamerová hlava s očnicovým videoadaptérem pro napojení laparoskopických optik, 1,2x
zvětšení
kamerová hlava musí být sterilizovatelná v parním autoklávu při 134°C
Laparoskopická optika 10mm – 1ks, světlovodný kabel - 1ks

optika i světlovodný kabel musí být sterilizovatelné v parním autoklávu při 134°C
průměr optiky 10mm, úhel pohledu 30°
světlovodný kabel typu M délka cca 3m
Xenonový zdroj studeného světla - 1ks

hlavní vyšetřovací lampa xenonová min. 300 W (průměrná životnost lampy alespoň
500 hodin), součástí dodávky bude jedna náhradní lampa
záložní halogenová lampa alespoň 12V/35W s automatickým náběhem při poruše hlavní
lampy
automatické řízení intenzity světla videoprocesorem (datové propojení)
v manuálním módu možnost nastavení intenzity osvitu, minimálně 17 kroků nastavení
možnost aktivace HIGH módu v případě nedostatečného osvětlení
Multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu - 1ks

jednotka musí být všestranně použitelnou elektrokoagulační jednotkou jak pro
laparoskopické tak i pro otevřené operace a to včetně speciálních módů pro resekce
endometria, prostatické tkáně a plazmového oblouku vytvořeného v oblasti resekční
elektrody ve fyziologickém roztoku
integrované paměťové funkce pro uložení nejčastějších výstupních hodnot.
monopolární řez – nastavitelné hodnoty do 300W (řez čistý, směsný, urologický)
monopolární koagulace - nastavitelné hodnoty do 120W
bipolární řez - nastavitelné hodnoty do 90W
bipolární koagulace - nastavitelné hodnoty do 90W (koagulace povrchová, hluboká, sprejová)
možnost připojení současně dvou nezávisle ovládaných nástrojů ovládaných pomocí dvou
nožních nezávislých pedálů (druhý pedál nemusí být součástí dodávky)
funkce automatického odsávání mlhy a kouře ve spojení s insuflační jednotkou
dodávka bude obsahovat generátor, dvojitý pedál a neutrální elektrodu vč. propojovacího
kabelu
Přístrojový endoskopický vozík - 1ks







součástí dodávky bude pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů
vozík bude osazen izolačním transformátorem
minimálně dvě kolečka musí být bržděná a antistatická, manipulační madla
kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru, držák CO2 lahve
musí být opatřen speciální povrchovou úpravou laku - tzv. antistatický matový lak
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2. Část - Měření tkáňové perfuze a metabolismu
76 - 002







Přístroj k měření průtoku krve v cévách vnitřních orgánů

Přístroj k měření průtoku krve v cévách vnitřních orgánů na základě ultrazvukového
doppleru.
Konzole umožňuje zapojení tří modulů pro měření na třech cévách najednou.
Do modulů se zapojují vlastní ultrazvukové perivaskulární sondy různých velikostí podle
vybraných cév umožňující sledovat různé průtoky všech velikostí cév vyskytujících se u
experimentálních zvířat.
Jednotlivé moduly jsou vybaveny displejem pro zobrazení průtoku. Přístroj musí mít možnost
výstupu pro propojení s PC a tiskárnu.
Perivaskulární sondy k měření průtoku cév o průměru 1-20 mm
Rozsah průtoku měření 1ml/min až 50 l/min

76 - 003

Mikrodialýza pro monitoraci tkáňového metabolismu

Technika k přímému multimodálnímu monitorování tkáňovému metabolismu na principu
mikrodialýzy. Kontinuální monitorace koncentrace důležitých látek metabolismu ale i léčiv
v různých tkáních parenchymových orgánů. Látky v intersticiální tekutině nebo plazmě jsou
nabírány mikrodialyzačním katetrem nebo sondou a analyzovány analyzátorem. Analyzátor používá
enzymatická reagencia a kolorimetrická měření k monitorování hladin glukózy, laktátu, pyruvátu,
glycerolu, glutamátu a močoviny z mikrodialyzačních vzorků z jakéhokoli orgánu nebo tkáně těla.
Sondy a katetry pro sledování mozku, jater, břišní dutiny, svalu, tukové tkáně, krve, kůže. Snadná
obsluha s grafickým rozhraním.
Technická specifikace:
 Přenosný systém
 Analýza mikrodialyzátu o objemu od 2 µl
 Analyzované parametry: Glukóza, Laktát, Pyruvát, Glycerol, Glutamát
 Analýza vzorků minimálně čtyř pacientů zároveň
 On-line zobrazení naměřených hodnot
 Automatická kalibrace
 Připojení na PC s možností archivace dat
 Software pro vyhodnocování dat
 Mikrodialyzační pumpa s volitelným průtokem od 0,1 µl/min

76 - 004

Intravitální videomikroskop

Intravitální videomikroskop sestávající se z kamery založené na optickém principu side stream dark
field imaging, zdroje pro kameru a kabeláže. Tato kamera se používá pro in vivo hodnocení
mikrocirkulace na snadno dostupných místech, tzn. na místech organismu, kde je jen tenká
epiteliální vrstva. Přístroj musí být plně propojitelný s ICT technikou umožňující digitalizaci a storage
natáčených videosekvencí.
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3. Část - Tahač elektrod
76 - 005

Tahač mikroelektrod

Příprava elektrod:
 nízkoodporových elektrod z tenko- i tlustostěnného borosilikátového skla až do zevního
průměru 2,0 mm (minimální zevní průměr 1,0 mm),
 vysokoodporových elektrod (nad 20 MOhmů).
 Sklo: Borosilikát, Aluminosilikát.
Microprocesorem řízené a nastavitelné parametry:
 Podélná vzdálenost tahu,
 žhavení, řízené optickým senzorem,
 síla tahu,
 časem nebo vzdáleností řízené žhavení
Plně automatický polishing (hlazení) elektrod.
Snadné programování parametrů tahu, jedno- i více-fázové programy tahu, možnost ukládání
programů (minimální počet uložených programů 10).
Vysoká reprodukovatelnost velikosti hrotu (až na 0,1 µm), kónusu a odporu elektrod (až do 100
MOhmů).
Jednoduchá výměna žhavícího filamenta (1 náhradní filamentum bude součástí dodávky).
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4. Část - Měření krevního tlaku a zpracování tkáně
76 - 006

Neinvazivní měřič krevního tlaku

Přístroj určený k neinvazivnímu měření systolického a diastolického krevního tlaku a srdeční
frekvence u potkana a myši na ocase pomocí okluzní a detekční manžety při současném předehřátí
ocasu zvířete.
 Přístroj určený pro měření jedné až osmi myší či potkanů
 Neinvazivní měření tlaku pomocí dvou manžet, jedna u kořene ocasu je určená k arteriální
okluzi, druhá manžeta položená níže slouží k detekci arteriální pulzace
 Předehřívání ocásků, nikoliv celého zvířete
 Operační mód – manuální nebo automatický
 Měření krevního tlaku v rozsahu cca 20 - 300 mmHg
 Přesnost měření tlaku +/- 1 mmHg
 Srdeční frekvence v rozsahu cca 1 - 900/min
 Detekční metoda měření pulzu – tlaková manžeta, palpace
 Okluzní manžeta - 0 - 300 mmHg
 Detekční manžeta - 0 - 100 mmHg
 Akvizice dat: minimálně 12 bit systém, interval sběru dat po 4 ms
 Spojení k počítači pomocí RS-232 portu
 Součástí dodávky musí být software pro ovládání přístroje, zobrazení, uchovávání a analýzu
dat s možností snadného exportu datových souborů pro další statistické zpracování
 Součástí dodávky musí být komůrka o velikosti přibližně 75 x 255 mm pro měření tlaku
potkana o hmotnosti cca 350 až 550g
 V budoucnosti musí být možnost přístroj rozšířit o komůrku rozlišené podle hmotnosti zvířat
pro potkany o hmotnosti cca: 80-150g, 150-200g, 200-350g, 550-800g a o komůrky pro myši
o hmotnosti cca: 15-35g, 35-50g
 Konfigurace systému musí umožnit zakoupení pouze jedné komůrky a počet komůrek může
být v budoucnosti postupně dokupován až na počet 8 komůrek (může být vyšší)
 Součástí dodávky musí být okluzní a detekční manžeta pro měření potkana
 Součástí dodávky musí být příslušenství určené pro ohřívání potkaních ocásků

76 - 007

Elektrokauter

Vysokofrekvenční přístroj určený pro operace na laboratorních hlodavcích.









Jednoduché analogové ovládání + nožní ovládání přístroje
Řízení přístroje přesným krystalem na běžné frekvenci - 400 – 500 kHz
Možnost sterilizace částí přicházející do kontaktu se zvířetem
Výkon přístroje alespoň 60 W
Režim – monopolár
Pracovní výstupy – řez, směsný řez, koagulace
Certifikace dle norem EU, vyhovující normám EN 60601-1, EN 60602-2, směrnici EEC 93/42
Součástí nabídky musí být kompletní funkční přístroj včetně příslušenství: aplikátor, držák
aplikátoru, nástroj mono, neutrální elektroda, nožní pedál
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76 - 008

Homogenizátor ruční

Ruční homogenizátor pro účely experimentálního pracoviště a výzkumné laboratoře.








Homogenizátor tkání o objemech od 0,5 ml do 100 ml
Rychloupínací nástavce
Nástavce musí být autoklávovatelné
Rozsah otáček od 8 000 až 30 000 ot./min
Viskozita vzorku do 5 000 mPa.s
Hlučnost pohonu bez nástavce do 65 dB
Nástavec o průměru 5 mm, s jemností mletí 5 až 25 µm, určený pro homogenizaci objemů 0,5
až 10 ml
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5. Část - Data-akviziční systém
76 - 009

Data-akviziční systém


















kompaktní zařízení
rozšiřitelné zařízení (paralelní zapojení více jednotek)
konektivita se standardním PC/Mac (např. min. USB 2.0 či Fire/Wire)
minimálně 10 analogových vstupů pro signál/data z monitorovacích zařízení
minimálně 2 digitální vstupy
minimálně 2 digitální výstupy
implementované „low-pass“ filtry vstupních signálů
kapacita zaznamenání/zpracování >250.000 signálů za sekundu
zařízení splňující ISO 9001
„storage“-, data-management- a analytický software
„realtime“ zobrazování dat/signálu(-ů)
grafické zobrazování vstupních dat/signálu(-ů)
minimálně základní statistické zpracování dat/signálu(-ů)
kompatibilita hardwaru i softwaru se standardními operačními systémy (Windows /Mac OS)
záruka upgrade a update softwaru
součástí dodávky bude notebook s HDD 750 GB, paměť 8 GB, 2 sloty SO-DIMM, 3 x USB
výstup
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6. Část - Stolní homogenizátor
76 - 010

Stolní homogenizátor

Stolní homogenizátor pro účely experimentálního pracoviště a výzkumné laboratoře.





Plynulé nastavení objemů i otáček.
Automatická homogenizace, objem tkáně 1-500 mg
otáčky 3 000 - 10 000 ot./min
doba preparace do 90 s.
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7. Část - Laserová mikrodisekce
76 - 011

Mikroskop se systémem pro laserovou mikrodisekci

 Postavený na stativu invertovaného mikroskopu pro možnost práce s klasickými preparáty i s živými
buňkami na Petriho miskách
Badatelský inverzní mikroskop





Vybavení pro následující mikroskopovací metody:
Pozorování v procházejícím světle - světlém poli
Fázový kontrast
Možnost připojení fluorescence v budoucnu bez nutnosti výměny jakýchkoliv komponent
systému (tělo mikroskopu, objektivy, kamera) – dodavatel doloží specifikaci existující
fluorescence, která splňuje toto zadání
 Stativ:
 Možnost současného vstupu několika zařízení do mikroskopu – eventuální příprava na
rozšíření systému o automatické sortování buněk či infračervenou mikromanipulaci.
 Koehlerova osvětlovací soustava
 Plynulá regulace intenzity osvětlení s předvolbou.
 Externí zdroj napájení světla - 100W halogen (oddělený od těla mikroskopu z důvodů snížení
nežádoucích vlivů na optické vlastnosti přístroje), součástí dodávky bude jedna náhradní
lampa
 Motorizovaný x-y stolek - přesnost repozice: 1μm
 Držák skel a Petriho misek pro pozorování i mikrodisekci
 Ergonomický tubus
Optický systém korigovaný na nekonečno
 Objektivy: plansemiapochromatické vynikající zejména mimořádně vysokou spektrální
propustností od UV (od 340nm) po IR tak, aby bylo možno používat tytéž objektivy pro
laserovou mikrodisekci UV laserem i pro bezkontaktní laserovou mikromanipulaci IR laserem.
 6-ti četný revolverový nosič objektivů – pro možnost vybavení mikroskopu dalšími objektivy
v budoucnosti (60x, 100x)
 plansemiapochromatický přehledový objektiv 4x
 plansemiapochromatický objektiv 10x
 plansemiapochromatický objektiv s dlouhou pracovní vzdáleností 20x
 plansemiapochromatický objektiv s dlouhou pracovní vzdáleností 40x
Mikrodisekční systém
Mikroskop s mikrodisekčním systémem dohromady tvoří jednotný funkční celek s úplným
propojením a ovládáním. Mikrodisekce je prováděna laserem zcela bezkontaktně.
Laser:
 UV, pevnolátkový, ovládání přes PC
 Vzorky pro zpracování:
 kryo řezy
 parafínové řezy
 jednotlivé buňky
 buněčné organely
 cytospiny
 chromosomy
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živé buňky (pozitivní i negativní selekce, izolace, sterilita)
archivní preparáty

Digitální kamera
 vysoce citlivá barevná digitální kamera, CCD chip, 1,4MPx
 aktivně chlazená Peltierovým článkem - vhodná i pro fluorescenci
 možnost super dlouhé expozice – až 10 minut
 20 snímků /s ve full frame režimu
 kompaktní
 FireWire nebo USB rozhraní
 Workstation ovládající všechny funkce mikrodisekce a software pro ovládání kamery a laseru
 Intel (R) i3 2.4Ghz nebo rychlejší, minimálně 4GB RAM, 64-bit operační systém, HDD
minimálně 200 GB
 Kontrola a řízení energie, ostření a rychlosti laseru
 ovládání pohybu stolku – přehledový navigátor pro zobrazení celého preparátu
 možnost kontroly a následné eventuální úpravy již vyřezaných vzorků
 profily pro více uživatelů
 mikrodisekce skupin vzorků z několika preparátů do různých sběrných zkumavek při jedné
manipulaci – držák na několik preparátu i na několik sběrných zkumavek
 foto před a po zpracování + údaje o nastavení parametrů (automatický systém výhodou)
Požadované parametry systému
1) Sterilita celého pracovního procesu – při práci s preparáty určenými na mikrodisekci je možno
veškerou přípravu dělat v laminárním boxu a na mikroskopu s mikrodisekcí pracovat s tzv.
sendvičem, kdy vlastní disekovaná tkáň je umístěna mezi podložní sklo a membránu (obojí
možno sterilizovat před procesem v autoklávu). Při práci s živými buňkami v Petriho miskách
není nutno kulturu jakkoli vystavovat možné kontaminaci – vlastní mikrodisekce probíhá
v uzavřené Petriho misce.
2) Stálá vizuální kontrola – tkáň před řezem, po řezu a v kontrolním módu vizualizace vyříznuté
části na sběrném víčku
3) Možnost negativní selekce již po provedeném řezu – pokud při kontrole řezu na víčku sběrné
zkumavky zjistíme, že vyříznutá část obsahuje nechtěné části, je možno je laserem dodatečně
odstranit (laser pracuje vždy v rovině, kam je zaostřen objektiv).
4) Fluorescence připojena samostatným portem - není nutné nijak upravovat fluorescenční filtry a
tyto nejsou vystaveny vlivu a případnému poškození jako u přístrojů, u nichž řezný laser
prochází stejným vstupem jako fluorescence
5) Možnost práce s archivními preparáty – preparáty zalitými v médiu a přikrytými krycím sklem –
viz protokol výše.
6) Automatická rekognice suspektní tkáně ze série řezů – využití při nutnosti detekce určitého
objektu pouze barvením, které však je toxické pro další zpracování vzorku (nutnost získat tkáň
ze vzorku neobarveného). Série řezů je umístěna na membránový rámeček, jeden z řezů je
obarven a oblast zájmu je na něm označena, u ostatních se zadají pouze referenční body (okraje
řezu) – software automaticky vyhledá stejnou oblast, jakou označíme na řezu obarveném, i na
řezech neobarvených.
7) PenScreen systém - touch screen monitor pro možnost kreslení přímo na monitoru bez použití
myši a ovládání systému pomocí speciální tužky – umožňuje větší přesnost nákresu řezu.



Přístrojové vybavení
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8. Část - Analýza DNA/RNA
76 - 012

Real-time PCR cykler

Plánované použití PCR v reálném čase - detekce a kvantifikace genové exprese a variability DNA,
např.: detekce mutací v KRAS genu v klinickém materiálu, tj. využití pro výzkum i rutinní
diagnostiku
 Možnost typizace jednobodových polymorfismů (SNP), sledování počtu kopií DNA (CNV),
sledování genové exprese ve vzorcích cDNA z RNA z kultur, krve a tkání, sledování exprese
microRNA a methylace DNA sekvencí
 Možnost provádění kvantitativní PCR ve standardním formátu 96-vzorků, minimální objem
10 µl
 Možnost minimálně pěti multiplexních analýz (min. 5 optických kanálů)
 Možnost využití teplotního gradientu
 Možnost modifikovat podmínky PCR reakce v širokém rozmezí teplot, cyklů, preinkubačních
kroků: teplotní rozsah v bloku min 20-99 °C, průměrná teplotní změna v bloku (ramp. rate)
min. 3°C/s, teplotní heterogenita mezi jamkami bloku max. 0,5 °C
 Podpora metod využívajících jak SYBR Green tak TaqMan FRET próby
 Minimální citlivost 99% pro rozlišení 5000 a 10000 kopií při kvantitativní analýze, dynamický
rozsah aspoň 9 řádů, limit detekce min. 1 kopie
 Možnost provozu bez externí řídící jednotky PC, ovládání přes dotykovou obrazovku,
zobrazeni amplifikačních křivek na displeji cykleru pro snadnou kontrolu průběhu analýzy
 Vnitřní paměť řídící stanice umožňující uložení nejméně 50 programů
 Zavádění nových barev bez nutnosti zasahovat do hardware (netřeba měnit filtry)
 Možnost připojení k internetu buď standardní ethernet nebo wifi technologií
 Možnost použití vyhodnocovacího software na více než jednom PC (multilicence, minimálně
pro 10 PC)
 Software umožňující provádět současné zpracování výsledků relativní kvantifikace z většího
počtu běhů (>50)
 Software k navrhování sond a primerů pro PCR v reálném čase jako součást dodávky
 Dodavatele musí být schopen dodat veškerý materiál a chemikálie potřebné (kompatibilní)
pro provoz přístroje včetně servisu a kalibrace

76 - 013

Automat na izolaci DNA/RNA

Využití pro izolaci DNA, RNA a proteinů z krve, buněčných kultur a tkání pro vědeckou i rutinní
praxi







Možnost izolace minimálně 10 vzorků najednou
Možnost izolace z minimálního objemu 1ml krve nebo buněčného homogenátu/lyzátu
Možnost provádění izolace bez nutnosti využití přídavných zařízení jako je třepačka,
centrifuga nebo vakuová pumpa, tj. integrované stand-alone řešení
Možnost ovládání celého průběhu izolace bez nutnosti komunikace s počítačem nebo
datastanicí, tj. přístroj má veškerý software a ovládací prvky potřebné pro provedení všech
fází izolace integrovány v sobě
Izolace maximálního počtu a objemu vzorků do 45 min, tj. dostatečná provozní rychlost
procesu
Celý izolační proces je integrován, tj. není třeba do procesu vstupovat dodáváním chemikálií,
manipulací se vzorky nebo jej jakkoliv softwarově kontrolovat nebo upravovat – plná
automatizace procesu
Flexibilita v počtu vzorků – lze izolovat najednou od jednoho do maximálního počtu vzorků
Možnost využití v diagnostice (IVD certifikát), součástí čtečka bar kódů
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Přístroj vybavený UV lampou na sterilizaci prostředí izolace
Minimální výtěžek na 1ml krve - 20 µg DNA
Přístroj vybaven systémem, umožňujícím přímé načtení programu izolace dle izolačního kitu
pomocí čtečky
Dodavatele musí být schopen dodat veškerý materiál a chemikálie potřebné (kompatibilní)
pro provoz přístroje včetně servisu a kalibrace

Přístrojové vybavení
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9. Část - Multiplexový analyzátor
76 - 014

Multiplexový analyzátor

Biochemický analyzátor pro multiplexní kvantitativní analýzu pomocí fluorescenčně kódovaných
mikročástic s možností stanovit proteiny i nukleové kyseliny, otevřená platforma pro používání
spotřebního materiálu různých výrobců.







Reader - systém vybavený dvěma lasery s kapacitou rozlišení až 100 analytů v jedné reakci
Automatická platforma pro analýzu 96-jamkových destiček
Průtoková stanice zajišťující distribuci provozního media během analýzy, kapacita až 40
destiček bez intervence obsluhy
Spotřební materiál pro kalibraci a validaci, průběžnou kontrolu a údržbu přístroje (1 ks
Calibration Kit a 1 ks Validation Kit, 10 l nosné kapaliny /sheat fluid/).
Ovládací software pro ovládání přístroje, programování, vlastní analýzu a reprodukci
naměřených dat (z polystyrenových i magnetických mikročástic) bez doplňkových aplikací pro
report výsledků, optimalizace naměřených dat pomocí matematického algoritmu, možnost
předvolby citlivosti měření vzhledem k požadavkům experimentu (dvě úrovně), možnost
reportování naměřených dat na úrovni multi/single pro každý replikát
Software pro organizaci a vizualizaci datových souborů získaných z multiplexových software
Univerzální automatická promývací stanice optimalizovaná pro zpracování kitů na bázi
magnetických i polystyrenových partikulí a pro promývání destiček v klasickém ELISA format
Záložní zdroj s ochranou proti přepětí
Startovací sada spotřebního materiál (15plex human cytokines, magnetic beads)
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10.

Část - Dokumentační systém

76 - 015

Dokumentační systém pro 2D gely pro proteomiku

Systém s CCD kamerou umožňující snímání obrazů 1D a 2D elektroforetických gelů a blotovacích
membrán. Systém musí umožňovat detekci barviv Coomassie Blue, SYPRO Ruby, Cy2, Cy3, Cy5, ProQ Diamond, Pro-Q Emerald a aplikaci metody DIGE (DIfference Gel Electrophoresis).
Parametry










Viditelné světlo pro práci s barvivy typu Coomassie, UV světlo pro detekci fluorescenčních
barviv.
Červené, modré, zelené osvětlení pro multiplexní fluorescenční detekci (DIGE technologie)
Vizualizace gelů využívajících Stain-free technologii.
UV osvětlení (vlnová délka 302 nm), výsuvný UV transluminátor pro snadné vyřezávání
proteinů z gelu.
CCD kamera s 16 bitovou hloubkou, rozlišení min. 4 MPix, lineární dynamický rozsah min. 4
řády. Ovládání kamery přímo nebo přes počítač.
Ukládání snímků v nekomprimovaném formátu, kompatibilita se softwarem pro analýzu
obrazů.
počítač pro ovládání přístroje a zpracování výsledků (operační paměť více než 2 GB, monitor
s úhlopříčkou min. 22 palců, min. rozlišení 1920 x 1080)

Přístrojové vybavení
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11.

Část – Fluorospot

76 - 016

Čtecí systém FluoroSpot (EliSpot)

Čtecí zařízení pro FluoroSpot (EliSpot) - FluoroSpot reader je určeno pro simultánní detekci
jednoho či více cytokinů secernovaných T-lymfocyty na úrovni jedné buňky.






Čtecí zařízení bude být schopno skenování, počítání a analýzy jakéhokoliv standardně
komerčně dostupného 96-jamkového plátu designovaného pro tyto assaye;
Umožní utilizaci rozličných běžně dostupných kitů pro EliSpot/Fluorospot (IL-2 a IFN-γ).
Je nutno, aby přechod mezi jednotlivými technologiemi (EliSpot/FluoroSpot) byl možný bez
hardwarových úprav.
Přístroj musí být osazen filtry Cy-3 / IL-2 a FITC/IFN-γ s možností výměny za další filtr; čtecí
rychlost 96-jamkového plátu nesmí přesáhnout 4 minuty pro EliSpot a 10 minut pro
FluoroSpot.
Získané výsledky musí být objektivní a reprodukovatelné.

76 - 017


Software pro vyhodnocování FluoroSpot testů




Software kompatibilní s dodaným čtecím zařízením pro Elispot/FluoroSpot s možností
snadného exportu do MS Office (Excel);
umožňující jednoduché skenování, počítání jamek a kompletní analýzu získaných dat;
zobrazuje Cy-3 / IL-2 a FITC/IFN-γ obrazy zvlášť i fúzně.



Přístrojové vybavení
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12.

Část - ELISA

76 - 018

Automat na metody ELISA

Automatický systém pro diagnostické soupravy na mikrotitračních destičkách (princip ELISA):










Otevřený systém pro všechny diagnostické soupravy se standardním rozměrem
mikrotitračních destiček.
Pro dávkování na destičky nebo ředění vzorků možnost využití primárních zkumavek nebo
epp. nádobek.
Zamezení přenosu nebo vzájemné kontaminace vzorků, nejlépe použitím jednorázových
špiček.
Současné zpracování čtyř metod na sobě nezávislých dobou inkubace, třepáním, teplotou a
ostatních programovaných parametrů.
Možnost několika kombinací různě programované metody na jedné destičce.
Čtečka čárových kódů pro vzorky.
Možnost spolupráce s LIS a programy externího počítače, přenos požadavků, výsledků,
externí vyhodnocení.
Fotometr o základním rozsahu vlnových délek 405 – 690 nm.
Optický rozsah 0 – 3,5 OD.
Rychlé měření i při dvou vlnových délkách (méně než 30 sekund).
Osmikanálová promývací hlava s různým programovaným objemem a způsobem promytí.
Rozsah programovaných teplot do 50 C.
Automatické, minimálně dvoukrokové a programovatelné ředění vzorků.
Variační koeficient menší než 3 % i při pipetování malých objemů.
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13.

Část - Srážlivost krve

76 - 019

Přístroj pro akutní měření srážlivosti krve






Přístroj k akutnímu měření a monitoringu srážlivosti krve během experimentu.
Přenosný.
Možnost měření ACT, APTT, PT, TT, HNTT, HiTT a PDAO.
Měření z plné krve.
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14.

Část - Motorizovaný mikroskop a inkubační komora

154 - 001

Velký badatelský motorizovaný inverzní mikroskop

Motorizovaný mikroskop kompatibilní se systémem Cell R
Určen pro sledování procesů v živých buňkách
Základní charakteristika:
 Invertovaný mikroskop nejvyšší třídy s vysokým stupněm motorizace umožňující řízení
pomocí „live cell imaging“ systému Cell R.
Vybavení pro následující mikroskopovací metody:






Pozorování v procházejícím světle - světlém poli
Fluorescence
Nomarského DIC
Fázový kontrast
Polarizace

Stativ: kompaktní s velkou tepelnou a mechanickou stabilitou







Zabudovaný motorizovaný systém hrubého a jemného ostření.
Možnost současného připojení 2-4 kamer
Koehlerova osvětlovací soustava umístěná na odklopitelném sloupku. Plynulá regulace
intenzity osvětlení s předvolbou s možností řízení pomocí PC.
Univerzální motorizovaný kondenzor pro světlé pole, polarizované světlo, Nomarského DIC
a fázový kontrast s velkou pracovní vzdáleností.
Motorizovaný x-y stolek s ovládacím joystikem a držákem skel a Petriho misek.
Ergonomický tubus s plynule měnitelným úhlem náklonu.

Objektivy




Planfluoritové 4x, 10x, 20x,40x pro světlé pole, fázový kontrast, fluorescenci a Nomarského
DIC
Planapochromatický 100x oil pro světlé pole, fluorescenci a Nomarského DIC
6-ti četný motorový revolverový nosič objektivů

Okuláry: 10x, zorné pole min. č. 22.




Fluorescence:
8-mi četný motorizovaný držák fluorescenčních kostek
Osvětlovač pro zavedení světla do stativu optickým vláknovým světlovodem (stávající
součást)
Kamera
 Digitální barevná chlazená kamera s vysokou citlivostí a rozlišením minimálně 12 milionů
pixelů, snímací CCD s uhlopříčkou 2/3“
 Barevná hloubka R,G,B 3x12bitů
 Živý náhled o velikosti minimálně 1360x1024 s rychlostí 15snímků/s
 Expoziční časy 1/44000s až 60s
 Módy expozice auto, manual, fluorescence, časosběrné snímání
 Termoelektrické chlazení (Peltierův článek)
 Software pro řízení kamery a archivaci s možností měření délek



Přístrojové vybavení
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154 - 002

Inkubační komora s regulací teploty, vlhkosti a obsahu CO2

Kultivační zařízení k badatelskému mikroskopu – přístroji č. 154 - 001
Kultivační zařízení – inkubátor patří do kategorie aktivních systémů s možností regulace teploty,
koncentrace CO2 a vlhkosti. Je optimalizován pro výše uvedený mikroskop s aplikačním zařízením
Cell-R. Inkubátor je vysoce teplotně stabilní s minimálním teplotním rozdílem mezi kultivačním
prostorem a optickými částmi systému.
 Regulace teploty - od teploty okolí do min. 45 °C
 Po výměně vzorku dochází k rychlému ustálení teploty v řádu minut
 Regulace obsahu CO2 - rozsah 0 - 15 % s odchylkou 0,5 %
 Regulace vlhkosti - rozsah 0 - 95 %
Konstrukce



Inkubátor je konstrukčně optimalizován pro stolek s motorickým posuvem v osách xy. Dále je
optimalizován pro motorizovanou výměnu a posun objektivů v ose z a pro kondenzor
s dlouhou pracovní vzdáleností minimálně 27 mm.
Mimo jiné též umožňuje kultivaci na miskách o průměru 35 mm.
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