
PRZEGLĄDY PREWENCYJNE
Korzystacie z sekwenatora DNA lub termocyklera Real-Time PCR
i chcecie mieć pewność, że urządzenie nie zawiedzie w najmniej 
odpowiedniej chwili?
W celu zapewnienia bezproblemowej pracy urządzenia oferujemy 
przeglądy, których celem jest kontrola aktualnego stanu 
urządzenia, sprawdzenie poprawności działania całego systemu
oraz poszczególnych jego komponentów włącznie z jednostką 
sterowania (komputerem), następnie czyszczenie, weryfikacja 
parametrów i kalibracja, jeśli zachodzi taka potrzeba.

KONTROLA DZIAŁANIA INSTRUMENTÓW 
(IPV – INSTRUMENT PERFORMANCE 
VERIFICATION)
Przez wykonanie testu czynnościowego urządzenia uzyskuje się 
pewność, że wyniki uzyskiwane przy jego pomocy są 
wiarygodne.
Po przeprowadzonej naprawie lub innej czynności serwisowej, w związku
z regularnym przeglądem instrumentów albo na życzenie użytkownika sprawdzamy, czy 
instrument spełnia specyfikację funkcjonalną. To znaczy sprawdzamy czy jest sprawny 
technicznie ale także czy rzeczywiście podaje prawdziwe wyniki. Testy wykonywane są 
zgodnie z zaleceniami producenta.

OBSŁUGIWANE INSTRUMENTY
Sekwenatory DNA (analizatory genetyczne) Applied Biosystems®
Modele 310, 3100, 3100-Avant, 3130, 3130xl, 3500, 3500xl, 3730, 3730xl
Termocyklery Real Time PCR 
Modele Applied Biosystems® 7300, 7500, 7500 Fast, 7900HT, StepOne, StepOnePlus
Zależnie od możliwości także termocyklery innych producentów.
Termocyklery PCR
Wszystkie instrumenty marki Applied Biosystems®
Walidację termiczną wykonujemy dla wszystkich termocyklerów PCR wszystkich 
producentów.

INŻYNIEROWIE SERWISOWI

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie serwisu i wsparcia technicznego 
sekwenatorów DNA i instrumenty Real-Time PCR (ponad 20 lat doświadczeń 
w kompleksowej obsłudze).
» Specjalizujemy się w serwisie instrumentów marki Applied Biosystems®.
» Posiadamy certyfikaty przeszkolenia przez producenta.
» Używamy certyfikowanych przyrządów pomiarowych i oryginalnych podzespołów 

serwisowych. 
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NAPRAWY, UMOWY SERWISOWE I INNE USŁUGI
Diagnostyka usterek i naprawy
» W ykonamy diagnostykę usterki i zaproponujemy rozwiązanie.
»  Zapewniamy dostawę oryginalnych części zamiennych.
»  Wszelkie instrumenty naprawiamy w naszym laboratorium.
»  Dla wszystkich napraw przyznajemy standardowe warunki gwarancyjne.
»  W czasie wyłączenia instrumentu z użytkowania możemy zapewnić analizy próbek 

w naszym laboratorium serwisowym. 

Długookresowe umowy serwisowe
Potrzebujecie wiedzieć z wyprzedzeniem, ile będzie kosztować serwis instrumentów 
w danym okresie księgowym? Cenicie pewność i serwis objęty umową wybiegające do 
przodu?
»  Oferujemy zawarcie długookresowych umów na wszystkie obsługiwane instrumenty.
»  Umowy serwisowe mogą obejmować na przykład części zamienne, przeglądy, koszty 

napraw. 
»  Wszystkie umowy serwisowe są przygotowane w uzgodnieniu z naszymi klientami.

Wsparcie techniczne i aplikacyjne
Instrument jest technicznie sprawny, ale pomimo tego uzyskiwane dane nie spełniają 
państwa oczekiwań?
» Oferujemy konsultacje i usługi doradcze dotyczące eksploatacji posiadanego 

instrumentu oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów powstałych w czasie 
użytkowania, głównie na podstawie wyników i innych przekazanych nam danych.

» Przeanalizujemy problemy i zalecimy kroki prowadzące do ich wyeliminowania, albo 
też weźmiemy udział we wdrożeniu rozwiązań w laboratorium.

Kalibracja
» Wykonujemy wszystkie rodzaje kalibracji sekwenatorów DNA (kalibracja spektralna dla 

dowolnej kombinacji barwników) i termocyklerów Real-Time PCR (kalibracja ROI, tła, 
kolorów) włącznie z rozwiązywaniem ewentualnych problemów (czyszczenie 
podukładów optycznych itp.) 

Przenoszenie instrumentów
» W przypadku potrzeby przemieszczenia instrumentu do innego laboratorium, budynku 

lub miasta, oferujemy przygotowanie urządzenia do transportu, w tym zabezpieczenie 
elementów ruchomych i pakowanie.

» Po przeniesieniu uruchamiamy instrument i wykonujemy kontrolę działania.

SZKOLENIE Z OBSŁUGI SEKWENATORÓW DNA

W wielu laboratoriach sekwenatory ABI są używane przez wiele lat. Ich obecni 
użytkownicy często nie mieli możliwości uczestniczenia w szkoleniach wdrożeniowych po 
ich instalacji, dlatego instrumenty mogą być wykorzystywane bez optymalizacji ich pracy 
i koszty poszczególnych analiz są zbyt wysokie a ocena wyników trwa zbyt długo.
Prowadzimy  szkolenia dla użytkowników z obsługi instrumentów oraz oprogramowania. 
Szkolenie jest prowadzone w laboratorium klienta, z użyciem jego instrumentu i wersji 
oprogramowania, program szkolenia jest dostosowany do aplikacji klienta, skupiamy się 
na  konkretnych potrzebach użytkownika. Każde szkolenie jest inne.
» Obejmujemy ofertą wszystkie analizatory genetyczne (sekwenatory) ABl: 310, 3100, 

3130/xl, 3500/xl, 3730/xl.
» Prowadzimy szkolenie z obsługi dowolnego oprogramowania sterującego 

i analitycznego.
» Szkolenia prowadzimy w języku angielskim.

SEKWENATORY 
– UPGRADE DO WIN7 / WIN10

Jeżeli posiadacie i użytkujecie sekwenator DNA 
z komputerem z systemem operacyjnym Windows XP 
lub Vista i obawiacie się o jego długotrwałe działanie 
(w związku z końcem okresu wsparcia technicznego 
tych systemów przez firmę Microsoft)?
Jeżeli zainwestowaliście w programy do obsługi 
sekwenatorów (oprogramowanie do zbierania danych) 
i oceny wyników (programy do obrabiania wyników 
sekwencjonowania DNA i/lub analizy fragmentacji) 
Jeśli nie chcecie ponosić kosztów ponownej aktualizacji 
przy przejściu na nowy system operacyjny.

» Nie wydawajcie więcej na zbędne aktualizacje 
oprogramowania!

» Gwarantujemy zabezpieczenie eksploatacji 
komputera z obecny systemem operacyjnym także 
po zakończeniu okresu wsparcia ze strony firmy 
Microsoft!
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