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Máy chụp ảnh tế bào kỹ thuật số
Millicell® DCI

Đo lường và đánh giá quy trình nuôi cấy tế bào một cách dễ dàng. Máy
chụp ảnh tế bào kỹ thuật số Millicell® DCI mang đến phương thức xác định
nhanh chóng, khách quan các thông số nuôi cấy tế bào phổ biến, bao gồm
mật độ, số lượng tế bào và hình thái học. Tiết kiệm thời gian và bảo quản
mẫu nuôi cấy quý giá với phương thức đo trực tiếp trong chai nuôi cấy.
Theo dõi và ghi nhận dữ liệu nuôi cấy tế bào, sử dụng công cụ web quản lý
dữ liệu được sắp xếp hợp lý. Phân tích tăng trưởng tế bào với quyền truy cập
tức thì vào lịch sử dữ liệu để nuôi cấy tế bào nhất quán hơn.

Giao diện trực quan, tăng tốc phân tích

Thanh trượt cho phép bạn nhanh
chóng điều chỉnh phép đo dựa trên

kích thước tế bào và vùng phủ

Công cụ tìm tự động có thể được sử
dụng dựa trên phép đo huyết cầu kế

Chú thích và sắp xếp các dự án của
bạn để tìm kiếm và sắp xếp dữ
liệu về sau

Giám sát tế bào, phát triển

• Phép đo mật độ khách quan và ước tính số lượng tế bào

• Phân tích nhanh hơn

• Giảm sai sót chủ quan

• Huyết cầu kế hoặc đo trực tiếp trên chai nuôi cấy

• Tế bào bám dính, nuôi cấy dạng cầu, và spheroid

• Hồ sơ cá nhân người dùng với cài đặt có thể tùy chỉnh

• Dịch vụ đám mây trên nền tảng web thuận tiện để lưu
trữ, truy xuất dữ liệu và hình ảnh

Không còn bấm thủ công

Mệt mỏi khi phải đếm thủ công toàn bộ tế bào? Máy chụp ảnh tế bào kỹ thuật số Millicell®

DCI hợp lý hóa việc thực hiện kỹ thuật lặp đi lặp lại hàng ngày liên quan tới cấy chuyền tế
bào. Nhanh chóng ước tính số lượng tế bào và tính toán mật độ tế bào sử dụng phần mềm
phân tích hình ảnh tự động.

Chụp hình
nhanh chóng

Nhỏ gọn, 
kiểu dáng đẹp

Chuyển dữ liệu
qua USB, Wi-Fi,
hoặc ethernet

Nhanh chóng xác định
mật độ và ước tính tổng

số tế bào



Khả năng tăng cường đám mây

Các hình ảnh được tự động chuyển từ thiết bị lên đám mây thông qua Wi-Fi®.  Dữ
liệu sau đó có thể được sắp xếp, xem, và phân tích lại bằng việc sử dụng ứng dụng
trên nền tảng web của chúng tôi.

Việc nuôi cấy tế bào MDCK được đo trực tiếp trong chai nuôi cấy T-150 flask sử
dụng Millicell®  DCI. Từ Hình 1, mật độ được xác định là 74% với 1.498 tế bào trong
vùng quan sát. Sử dụng bốn hình ảnh riêng biệt, mật độ nuôi cấy được xác định là
66% với số lượng tổng số tế bào xấp xỉ 4.959 x 106.

Ứng dụng trên nền tảng web cho phép phân tích thuận tiện việc lưu trữ, truy cập
dữ liệu và hình ảnh. Dịch vụ đăng ký phần mềm đám mây có thể được sử dụng
để mở rộng khả năng, tiết kiệm chi phí và hỗ trợ dự phòng cho việc sao lưu và
bảo vệ dữ liệu.

Mở rộng khả năng nuôi cấy tế bào của bạn với Millicell® DCI.

Thông tin đặt hàng

Mô tả sản phẩm Mã sản phẩm

Millicell® DCI Digital Cell Imager MDCI10000

Bao gồm:

Thiết bị Millicell® DCI

Millicell® DCI Wi-Fi® USB Dongle  

Dây điện Millicell® DCI

Phụ kiện thay thế

Millicell®  DCI Wi-Fi® USB Dongle MDCI1USBD0N

Nguồn điện Millicell®  DCI MDCI1PWRSUP

Đăng ký phần mềm đám mây

Bản dùng thử MDCI1TRIAL

Đăng ký hàng năm MDCI1T1YR

Giấy phép trọn đời MDCI1T1LIF

Sản phẩm liên quan

Huyết cầu kế dùng một lần Millicell®, hai kênh, đóng gói 50 MDH-2N1-50PK

Huyết cầu kế dùng một lần Millicell®, bốn kênh, đóng gói 50 MDH-4N1-50PK

Máy đếm tế bào tự động cầm tay Scepter™ 3.0 PHCC340KIT

Megan K

Tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://merck-lifescience.com.vn/lien-he/
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