Cytometria przeplywowa
Odczynniki & Software
Odczynniki Kappa & Lambda
Wielokolorowa alternatywa do badan klonalnosci
- wysoka wydajnosc barwienia zewnatrz- i wewnatrzkomorkowego
- porownywalne wyniki do standardow poliklonalnych gold
- odczynniki wybrane do panelu przeciwcial EuroFlowTM (FITC oraz PE)
- sprzezone z fluorochromami: FITC, PE, APC i APC-C750
- trzy formy przedstawienia: kombinacje jedno-, dwu- lub trzykolorowe
Przeciwciala jednokolorowe
Kappa-FITC, CYT-KAPPF2, 1364 PLN
Kappa-PE, CYT-KAPPPE, 1364 PLN
Kappa-APC, CYT-KAPPAP, 1364 PLN
Lambda-FITC, CYT-LAMBF, 1364 PLN
Lambda-PE, CYT-LAMBPE, 1364 PLN
Lambda-APC, CYT-LAMBAP, 1364 PLN
Lambda-APC-C750, CYT-LAC750, 1100 PLN
Wiecej informacji znajdziecie Panstwo tutaj:
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1469610-search-Kappa_FITC.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1469611-search-Kappa_PE.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2082835-searchKappa_APC,_Clone_Polyclonal,_Isotype.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1469612-search-Lambda_FITC.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1469613-search-Lambda_PE.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2082836-searchLambda_APC,_Clone_Polyclonal,_Isotype.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2926716-searchAntibody__Lambda_APC_C750_;_Clone__Polyclonal_.html

Kombinacje dwukolorowe
Kappa-FITC/Lambda-PE, CYT-KF2-LPE, 1364 PLN
Kappa-FITC/CD19-PE, CYT-KF2-19PE5, 1364 PLN
Lambda-FITC/Kappa-PE, CYT-LF-KPE, 1364 PLN
Lambda-FITC/CD19-PE, CYT-LF-19PE5, 1364 PLN

Wiecej informacji znajdziecie Panstwo tutaj:
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1129595-searchKAPPA_FITC___LAMBDA_PE,_Clon__Polyclonal.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2082762-searchKAPPA_FITC___CD19_PE,_Clone_Polyclonal___HD37,_IsotypePolyclonal___IgG1.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1129594-searchLAMBDA_FITC___KAPPA_PE,_Clon__Polyclonal.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2082764-searchLAMBDA_FITC___CD19_PE,_Clone_Polyclonal___HD37,_IsotypePolyclonal___IgG1.html

Kombinacje trzykolorowe
Kappa-FITC/Lambda-PE/CD19-PECy5, CYT-KF2-LPE-19C2, 1013 PLN
Lambda-FITC/Kappa-PE/CD19-PECy5, CYT-LF-KPE-19C2, 2066 PLN
Wiecej informacji znajdziecie Panstwo tutaj:
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1469654-searchKappa_FITC_Lambda_PE_CD19_PECy5.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1469656-searchLambda_FITC_Kappa_PE_CD19_PECy5.html

Orange Cytognos 515TM
Najlepszy wybor dla lasera fioletowego
Marker, Klon, Fluorochrom, Numer kat., cena
CD45, GA90, OC515, CYT-45OC, 1247 PLN
CD138, B-A38, OC515, CYT-138OC, 2534 PLN
Wiecej informacji znajdziecie Panstwo tutaj:
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2082834-searchCD138_OC515,_Clone_B_A38,_IsotypeIgG1.html

Orange Cytognos 515TM jest wzbudzany za pomoca lasera fioletowego (405 nm) i emituje
przy dlugosci fali 515 nm. Fluorochrom zapewnia maksymalna rozdzielczosc i niska emisje
pikow co skutkuje niewielkim zachodzeniem widma oraz minimalnymi wymaganiami
kompensacyjnymi.
- wysoka wydajnosc
- minimalne wymagania kompensacyjne
- wyniki porownywalne do Pacific Orange® i rownowaznikow fluorochromow
- jasne odroznienie pomiedzy populacjami negatywnymi, a pozytywnymi
APC-C750 > stabilny & znakomity
Nowy, unikalny i rewolucyjny tandemowy barwnik dla czerwonego lasera diodowego

APC-C750 to fluor ochrom z maksimum emisji przy dlugosci fali 779 nm co sprzyja
powstawaniu jasnego i wyraźnego sygnalu, niski poziom szumu oraz wysoka fotostabilnosc.
Marker, Klon, Format, Numer kat.
CD3-APC-C750, UCHT1, 50 testow, CYT-3AC750, 1100 PLN
CD38-APC-C750, LD38, 50 testow, CYT-38AC750, 1100 PLN
CD45-APC-C750, GA90, 50 testow, CYT-45AC750, 1100 PLN
CD81-APC-C750, M38, 50 testow, CYT-81AC750, 1100 PLN
LAMBDA-APC-C750, Polyclonal, 50 testow, CYT-LAC750, 1100 PLN
Wiecej informacji znajdziecie Panstwo tutaj:
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2926611-CytognosAntibody__CD3_APC_C750_;_Clone__UCHT1_;_Isotype__IgG1.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2926665-searchAntibody__CD38_APC_C750_;_Clone__LD38_;_Isotype__IgG1.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2926676-searchAntibody__CD45_APC_C750_;_Clone__GA90_;_Isotype__IgG2a.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2926695-searchAntibody__CD81_APC_C750_;_Clone__M38_;_Isotype__IgG1.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2926716-searchAntibody__Lambda_APC_C750_;_Clone__Polyclonal_.html

- optymalna fluorescencja dla wszystkich koniugatow
- podobne widma dla roznych 750 barwnikow wykorzystywanych w cytometrii przeplywowej
(Cy78 i Alexa®Fluor 750).
- wyjatkowo jasny i fotostabilny fluotrochrom, ktory ulatwia wielokolorowe analizy
InfinicytTM
Oprogramowanie do analizy danych cytometrii przeplywowej
- otwieranie plikow poprzez funkcje „drug & drop”
- parametry wirtualne
- nieograniczona mozliwosc cofniec
- konfigurowalne etykiety
- specjalne opcje widocznosci
- automatyczna aktualizacja raportow
- automatyzacja aktualizacja Zglos
- specyficzna wizualizacja gestosci
- automatyzacja liczb bezwzglednych
- konfiguracja obszaru roboczego
- kalkulacja statystyk
- ocena strategii analiz
- konfigurowalne kompensacje
- odczyt plikow FCS z kazdego typu Cytometru
- modul scalania plikow
- modul kalkulacji danych

- obraz referencyjny
- tworzenie baz danych
- wiele mozliwosci wyswietlenia danych
- automatyczny separator populacji (APS)
- analiza partii
- szybkie Porownanie przypadkow z baza danych
Liczne mozliwosci wyswietlania danych
InfinicytTM oferuje mozliwosc wyswietlania danych, dzieki czemu mozna zaprezentowac
wiecej istotnych informacji m.in. poprzez: schematy zespolu parametrow, schematy tasmowe
populacji, wielowymiarowe diagramy, diagramy statystyki, wizualizacje gestosci.
Wiecej informacji znajdziecie Panstwo tutaj:
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2082815-search-Basic_module_Infinicyt_v_1.6.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product2082816-searchAdvanced_module_Infinicyt_v1.6_%28Calculated_data_and_Compass%29.html
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1129513-searchINFINICYT_SOFTWARE__Optional_maintenance_.html

Basic module Infinicyt v 1.7, CYT-INFINICYT-P, 16515 PLN
Advanced module Infinicyt v1.67 (Calculated data, Compass and Maduration), CYTINFINICYT-ADV1, 9495 PLN
Optional maintenance, CYT-INFINICYT-AOM, 3411 PLN

-Powyzsze ceny nie zawieraja podatku VAT
Przy zakupie produktow powyzej kwoty 2000 zł netto całkowicie zniesione zostaja koszty transportu!
Produkty mozna zamawiac za pomoca faxu (0048 58 710 33 48) lub poprzez e-mail. W celu
potwierdzenia zamowienia nalezy podac adres do fakturowania, adres dostawy oraz NIP.
Placic za produkty mozna dokonujac przelewow, obslugiwane karty: VISA Card, Master Card lub
American Express.
Oplata za suchy lod wynosi 100 PLN
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