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Het nieuwe geautomatiseerde platform van Sentinel voor NZ extractie en
PCR Setup
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3 Ontworpen en gemaakt in Italië

Van monster tot PCR setup

Op tot 48 samples per run

Stroomlijn uw moleculaire diagnostiek
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Barcode lezer voor monsters en reagentia

* Software compatible met Bio-Rad CFX96, Applied Biosystem QS5, Agilent AriaDX. Binnenkort ook
beschikbaar voor SENTiNAT MIC.

Verification van lijst met monsters en veel reagentia

Werklijst opgesteld door de software for Real Time-instrument

Geen risico op verwisseling van monsters tijdens het plaatsen van de plaat*

Verbinding met het lab LIS

Met de lijst met monsters en uit te voeren assay

Directe plaatsing van primaire monsterbuis

Geen risico op fouten door foutieve etikettering
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Gevalideerd voor verschillende type primaire monsters

Bloed, serum, plasma, sputum, ontlasting, …

Extractie van humaan, viraal en bacterieel DNA/RNA

Monster extractie en PCR voorbereiding: samen of apart

De mogelijkheid om te sarten met een nieuw monster of van eerder geëxtraheerd

Monster PCR
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Geleidende tips
Geen fout voor monstervolume of stolsels

Magnetische kop voor extractie van beads

Gelijktijdige extractie van alle monsters

Geen stap overslaan bij alarm

In het geval van stop, start het instrument vanaf dezelfde stap, geen 
tijdverspilling
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Meertalig programma
Duidelijke berichten

Op instrument scherm
Stapsgewijze opbouw mt werktafelweergave

Monster extractie and PCR -voorbereiding
Kies ervoor om het volledige proces of de enkele stap uit te 

voeren
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UV lamp geïntegreerd

Verwijdert snel elk biologisch risico voor de gebruiker

Kartonnen wegwerp afvalbak

Verwijder en sluit de volle bak, schoonmaken is niet nodig

Elektrisch vergrendelde voordeur

Geen risico op verwondingen voor de bediener

Directe plaatsing van de primaire monsterbuis                  

Verminder het blootstellingsrisico voor de bediener
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Service en applicatieondersteunign op afstand wanneer u maar wilt

Minder onderhoud
Een paar stappen dagelijkse en wekelijks onderhouden

Gebruiksklare protocollen voor Sentinel toepassingen

Altijd bijgewerkt met afstandsbedienning

Snelle ondersteuning



PCR kitsExtractie kits

We zijn beschikbaar om een protocol voor uw eigen reagentia te maken

STAT-NAT® Totaal DNA/RNA extractie kit REF 1N1000

STAT-NAT® Pathomag extractie kit REF 1N1001

STAT-NAT® DNA/RNA Pathogeen extractie kit   REF 1N1006

STAT-NAT® COVID-19 MULTI REF 1N036

STAT-NAT® COVID-19 MULTI REF 1N041

SENTI-GENE® Pluri CoV-2-FLU-RSV REF 1N043

STAT-NAT® and SENTI-GENE®  product lijn

Heeft u een speciale setting nodig?

portfolio



Technische kenmerken

NAAM SENTiNAT x48

Function Liquid Handler voor extractie en PCR-reactiebereider

Nummer of sample 48 (24 + 24)

Primair monster Bloed, Plasma, Urine, Swab

Barcode lezer Intern en Extern

Verbinding met LIS Ja, bidirectioneel

Beschikbare extractie kits
STAT-NAT® Total DNA/RNA extractie kit REF 1N1000
STAT-NAT® Pathomag extractie kit REF 1N1001
STAT-NAT® DNA/RNA Pathogeen extractie kit REF 1N1006

PCR reagentia Gelyofiliseerd en vloeibaar

CE-IVD gevalideerd instrument Ja

Dimensies 80,6 x 73,1 x 79,8 cm

Gewicht 80 Kg



Bedankt!
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