
INSPEKČNÍ / PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Používáte DNA sekvenátor nebo Real-Time PCR cykler 
a chcete si být jisti, že vás váš přístroj v ten nejméně vhodný 
okamžik nenechá na holičkách?
Pro zajištění bezproblémového chodu vašeho přístroje vám 
nabízíme pravidelné inspekční prohlídky, jejichž cílem je ověřit 
aktuální stav přístroje, funkčnost celého systému 
i jednotlivých komponent včetně ovládacích jednotek 
(počítačů), vyčistění a seřízení a v případě potřeby i kalibrace.

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI PŘÍSTROJŮ 
(IPV – INSTRUMENT PERFORMANCE 
VERIFICATION)
Provedením funkčního testu přístroje získáte jistotu, že 
výsledky, které pomocí svého přístroje získáváte ve své 
každodenní praxi, jsou jednoduše řečeno spolehlivé. 
Po provedené opravě nebo jiném servisním zásahu, případně v souvislosti 
s pravidelnou inspekční prohlídkou vašich přístrojů a nebo čistě ad hoc ověříme, že 
vaše přístroje splňují své funkční specifikace. To znamená nejenom, že jsou v pořádku 
po technické stránce, ale že skutečně dávají výsledky jaké dávat mají a jaké 
požadujete. Testy jsou prováděny podle doporučení výrobce.

PODPOROVANÉ PŘÍSTROJE
DNA Sekvenátory (genetické analyzátory) Applied Biosystems®
Modely 310, 3100, 3100-Avant, 3130, 3130xl, 3500, 3500xl, 3730, 3730xl

Real Time PCR cyklery
Modely Applied Biosystems® 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, StepOne, 
StepOnePlus
Podle možností i cyklery dalších výrobců.

PCR cyklery
Všechny přístroje značky Applied Biosystems®
Teplotní validace provádíme u všech PCR cyklerů všech výrobců.

SERVISNÍ TECHNICI A CERTIFIKACE

Máme dlouhodobé zkušenosti se servisem a technickou podporou pro DNA 
sekvenátory a Real-Time PCR přístroje (více než 20 let kombinovaných zkušeností 
s péčí o tyto přístroje).
» Specializujeme se na servis přístrojů značky Applied Biosystems®.
» Disponujeme certifikáty o zaškolení výrobcem.
» Používáme certifikovaná měřící zařízení a originální servisní příslušenství.
» Jsme registrovaní jako dodavatel v Registru zdravotnických prostředků, vedeném 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky, pro poskytování servisu přístrojů.
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OPRAVY, SERVISNÍ SMLOUVY A DALŠÍ SLUŽBY

Diagnostika závad a opravy
»  Do dvou pracovních dnů od nahlášení poruchy vašeho přístroje provedeme 

diagnostiku závady a navrhneme její řešení.
» . Zajistíme dodávky originálních náhradních dílů
» . Veškeré přístroje opravíme u vás v laboratoři
» . Na všechny opravy poskytujeme standardní záruční podmínky
» Po dobu, kdy je váš přístroj mimo provoz, jsme schopni zajistit analýzy vašich 

vzorků v naší servisní laboratoři  .

Dlouhodobé servisní smlouvy
Chcete dopředu vědět, kolik vás bude stát servis přístrojů v daném účetním období? 
Máte rádi jistotu a servis nasmlouvaný předem?
»  Nabízíme uzavření dlouhodobých servisních smluv na všechny podporované 

přístroje.
» Servisní smlouvy mohou a nemusí zahrnovat dodávky náhradních dílů, inspekční 

prohlídky a veškeré další úkony, které jsou součástí naší nabídky.
» Všechny servisní smlouvy jsou vždy připraveny podle vašich specifických požadavků 

a to rozsahem i délkou trvání.

Technická a aplikační podpora
Váš přístroj je po technické stránce v pořádku, ale přesto nejste spokojeni se 
získanými daty?
» Nabízíme konzultace a poradenské služby v souvislosti s provozem vašeho přístroje 

a pomoc při řešení problémů vzniklých při jeho provozu, a to zejména na základě  
výsledků a jiných dat, která nám poskytnete.

» Provedeme analýzu problémů a doporučíme kroky vedoucí k jejich nápravě, případně 
se sami účastníme řešení aplikačních problémů u vás v laboratoři.

Kalibrace
» Provádíme všechny typy kalibrací DNA sekvenátorů (spektrální kalibrace pro 

libovolnou kombinaci barev) a Real-Time PCR cyklerů (kalibrace ROI, pozadí, barev) 
včetně řešení možných problémů (čistění optických subsystémů apod.).

Stěhování přístrojů
» Pokud potřebujete vaše přístroje přemístit do jiné laboratoře, budovy nebo města, 

zajistíme přípravu na stěhování, zejména fixaci pohyblivých součástí a zabalení.
» .Po přestěhování přístroj uvedeme do provozu a provedeme ověření jeho funkčnosti

ŠKOLENÍ – OBSLUHA DNA SEKVENÁTORŮ

V mnoha laboratořích jsou sekvenátory ABI používány řadu let. Jejich stávající 
uživatelé často ani neměli možnost zúčastnit se originálního zaškolení, které bylo 
provedeno po instalaci, a tudíž je reálné, že tyto přístroje jsou neoptimálně využity, 
náklady na jednotlivé analýzy jsou příliš vysoké a vyhodnocování výsledků zdlouhavé.
Provádíme pravidelná (opakovaná) zaškolování pro uživatele stávajících i nových 
přístrojů a softwaru za velmi přijatelné ceny. Zaškolení je provedeno ve vaší 
laboratoři, použijeme váš přístroj a vaše verze softwaru, takže dostanete přesně ty 
informace, které potřebujete. Zaměřujeme se na vaše specifické požadavky, každé 
zaškolení může být jiné.
» Pokrýváme všechny genetické analyzátory (sekvenátory) ABI: 310, 3100, 3130/xl, 

3500/xl, 3730/xl.
» Zaškolíme vás do obsluhy veškerého ovládacího i vyhodnocovacího softwaru.
» Školení provádíme v češtině nebo angličtině.

SEKVENÁTORY 
– UPGRADE NA WIN 7 / WIN 10

Zakoupili jste a provozujete DNA sekvenátor 
s počítačem s operačním systémem Windows XP 
nebo Vista a máte obavy o jeho dlouhodobou 
provozuschopnost (zejména v souvislosti s 
ukončením podpory operačních systémů ze strany 
společnosti Microsoft)?
Současně jste investovali nemalé prostředy do 
programů pro provoz sekvenátorů (software pro 
sběr dat) a vyhodnocování výsledků (programy na 
hodnocení výsledků DNA sekvenování a/nebo 
fragmentační analýzy) a nechcete znovu utrácet za 
jejich aktualizace při přechodu na nový operační 
systém?
» Neutrácejte za zbytečné aktualizace softwarového 

vybavení!
» Garantujeme zajištění provozu vašeho počítače 

se stávajícím operačním systémem i po ukončení 
podpory ze strany společnosti Microsoft!
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