
TESZT EREDMÉNYEK 1 ÓRÁN BELÜL

KVANTITATÍV (60 – 10^6 CFU/L)

TENYÉSZTÉSI MÓDSZERREL TANÚSÍTVA

ÚJ, SZABADALMAZTATOTT MÓDSZER

ÉLŐ LEGIONIONELLA SP. ÉSZLELÉSE

legipid®

KÉSZLET SZAKMAI FELHASZNÁLÓK  RÉSZÉRE

1 órás Legionella sp. teszt a 
 PrimeLab 1.0 fotométerrel

SZAKMAI KÉSZLET
(Az eszköz a hozzá tartozó reagensekkel maximum 39/99 teszt elvégzésére alkalmas)

LGP-40 (*LGP-100) Kit max 39 (*99), minimum 20 (*50) teszt elvégézésére alkalmas (egy zéró tesztenként). 
Tartalma:
 • 420 ml „L0 Diluent“ (*1050ml) • 42 ml „L1 Capture reagens“ (*105ml)
 • 750 ml „L2 mosó puffer“ (*1880ml) • 42 ml „L3 enzimmel jelzett anti legionella (*105ml)
 • 15 x „L4 enzim-co-szubsztrátumok“(*35 x) • 4.4 ml „L5 leállító reagens“ (*11ml)
 • 40 x 1 ml CB-küvetta (*100) • 40 x 9 ml MHCB küvetta (*100)LG-40:

A készlet több mérés egyidejű elvégzését teszi lehetővé.
Amennyiben erről további információt szeretne, keressen meg bennünket elérhetőségeinken.

KÉSZLET:

LEGIPID REAGENS KÉSZLET:

MULTITESZT KEVERŐ:

DINAX KFT. 1163 Bp., Sárga rózsa u. 13/b. • Tel.: +36 1 403 0937 • www.dinax.hu • dinax@dinax.hu

PrimeLab:
 • Primelab 1.0 multiteszt fotométer ezüst kerekes hordozótáskában, szivacs béléssel
 • Az ID 112 módszer (legionella/legipid) előre aktiválva (több mint 120 további paraméter aktiválható)
 • DC-adapter cserélhető nemzetközi csatlakozókkal
 • 4 db AAA elem (alkaline)
 • Bluetooth USB adapter, amennyiben a számítógépe nincs felszerelve Bluetooth eszközzel
 • Ingyenes Primelab Desktop Assistant Program CD-n
 • A Google Play áruházban elérhető ingyenes Cloud alkalmazás
 • 4x10 ml/24 ml üvegküvetta
 • Fényvédő
 • Műanyag keverő szár
 • Tisztító kefe
 • 10 ml-es fecskendő
 • Nyomtatott kézikönyv
 • Ingyenes hozzáférés a PrimeLab Youtube csatornához
Szűrő készlet:
 • LP-Fil-Prof Professional szűrő készlet vákuumszivattyúval és kiegészítőkkel plusz 100 GF/C és 0.40μ szűrő
 • LG-MP4 multiteszt keverő kiegészítőkkel amely 20 küvettát képes tartani és rázni párhuzamosan
Kiegészítők:
 • PLSp-LegiAD-1 PrimeLab 1ml küvetta adapter
 • LG-MP2 egység 2 x MHCB küvettához plusz mágnessel
 • 2 x LG-MP2-tblcl terítő MP2- höz azért, hogy elkerüljük a mágneses zavart az MP2 egységek között
 • PLSp-Legi-Hűtő 4 literes hordozható hűtő (12V/220V).
   (A kinti hőmérséklethez képest legfeljebb 25 fokkal alacsonyabb hőmérsékletre hűt.)


