Thông tin sản phẩm
Phiên bản 1.0

ZEISS Axio Vert.A1
Dễ dàng thu thập mọi thông tin từ mẫu tế bào

Đủ kỹ thuật tương phản. Đủ thông tin. Đủ độ linh hoạt.
›

Tổng quan

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông
tin chi tiết

›

Dịch vụ

Thiết bị mang đến cho bạn nhiều lựa chọn các kỹ thuật tương phản khác nhau,
kể cả kỹ thuật tương phản giao thoa vi sai (DIC), để nghiên cứu quan sát tế bào
nuôi cấy. Axio Vert.A1 cho hình ảnh sáng rõ, giúp giải đáp những nghi vấn khoa
học của bạn.
Axio Vert.A1 là hệ thống duy nhất trong cùng phân khúc sản phẩm với đa dạng
các tính năng và thiết kế nhỏ gọn, thích hợp đặt cạnh tủ nuôi cấy của bạn. Bạn
có thể an tâm khám phá chi tiết mẫu vật mà vẫn đảm bảo điều kiện phát triển
tối ưu cho các tế bào.

Nhấp vào đây để xem video trên YouTube
Tế bào HeLa 10×
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Đơn giản hơn. Thông minh hơn. Tích hợp nhiều hơn.
›

Tổng quan

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông
tin chi tiết

›

Dịch vụ

Sử dụng tất cả các kỹ thuật tương phản cơ

Cơ chế kích thích bằng đèn LED – An toàn

Thiết kế tiện lợi và khoa học, giúp bạn thao

bản, một sản phẩm dẫn đầu về chất lượng

với mẫu sống

tác dễ dàng hơn

Trường sáng, tương phản pha, PlasDIC, tương

Bạn đang nghiên cứu các tế bào gắn nhãn huỳnh

Axio Vert.A1 được thiết kế với mong muốn đem

phản Hoffman cải tiến (iHMC) và tương phản

quang hoặc xác định tỷ lệ chuyển nhiễm? Axio Vert.A1

lại sự tiện lợi khi sử dụng. Cho dù bạn đang ngồi

huỳnh quang – Axio Vert.A1 có thể đáp ứng được

với nguồn sáng huỳnh quang LED dịu nhẹ an toàn

hay đứng, chỉ cần sử dụng các bộ phận quang học

mọi phương pháp tương phản.

cho mẫu sống. Kính hiển vi này giúp bạn tiếp cận

trung gian để thao tác thoải mái ở tư thế thẳng

Trong phân khúc sản phẩm này, chỉ riêng

tiêu chuẩn tiên tiến của tương lai ngay hôm nay:

đứng. Đầu quan sát ergo cho phép tùy ý điều chỉnh

Axio Vert.A1 sử dụng kỹ thuật Tương phản giao

• Cơ chế kích thích bằng đèn LED không phát ra

thị kính. Bạn luôn có thể xem mẫu một cách dễ

thoa vi sai (DIC). Với kỹ thuật DIC, bạn có thể trực

tia UV không mong muốn, vì vậy bạn sẽ thấy tỷ

dàng. Nhờ thiết kế công thái học tiện dụng của tất

quan hóa ngay cả những cấu trúc tinh vi nhất trong

lệ sống sót của tế bào tăng lên đáng kể.

cả các bộ phận vận hành, công việc thường quy

nghiên cứu tế bào. Và hệ thống tương phản mới
trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là sản phẩm
thực sự ấn tượng trong các phòng thí nghiệm IVF:
không cần điều chỉnh thân kính, bạn vẫn có thể
thoải mái chuyển đổi giữa các phương pháp tương
phản iHMC, PlasDIC và DIC khi soi mẫu.

• Lợi thế từ nguồn sáng có thời gian sử dụng
cực kỳ dài.

và quy trình làm việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng
hơn – đặc biệt là khi bạn đang rất vội.

• Chế độ chiếu sáng đồng nhất giúp bạn tiết
kiệm thời gian và không phải lo lắng về việc
điều chỉnh.
• Chế độ chiếu sáng bằng đèn LED đạt cường độ
cực đại ngay lập tức – không cần thời gian gia
nhiệt và làm mát.
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Thông tin chi tiết về công nghệ
›

Tổng quan

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông
tin chi tiết

›

Hệ thống kính hiển vi phản pha tối ưu cho

iHMC hiển thị cả những cấu trúc tinh vi nhất

IVF, kết hợp iHMC, PlasDIC và DIC mà không

trong nhân tế bào

cần điều chỉnh

Bạn muốn nghiên cứu phôi và đánh giá nhân tế

Thiết bị đặc biệt hữu dụng trong các phòng thí

bào? Hãy sử dụng iHMC để hình dạng hạt nhân

nghiệm IVF: chuyển đổi theo ý muốn giữa kỹ thuật

và nhân con hiện lên sáng rõ.

iHMC, PlasDIC và DIC trên cùng một thân kính.
Axio Vert.A1 kết hợp cả ba kỹ thuật tương phản
trong cùng một tụ quang và vẫn đủ không gian
cho thiết bị vi thao tác.

Dịch vụ

Phôi: Hình ảnh hạt nhân gồm nhiều nhân con trong tế bào bên
phải, sử dụng kỹ thuật iHMC

Đường sáng truyền qua ổn định cung cấp

PlasDIC cải thiện kết quả tiêm tinh trùng

độ chính xác đáng tin cậy

vào bào tương trứng (ICSI)

Phù hợp với tất cả bộ vi thao tác tiêu chuẩn để

Các cấu trúc như màng Zona pellucida của tế bào

luôn duy trì đường sáng truyền qua ổn định trên

trứng hiện lên rõ nét nhờ kỹ thuật tương phản

Axio Vert.A1. Thiết bị ổn định, không rung lắc:

PlasDIC. Bạn có thể đánh giá chính xác vị trí cần

bạn có thể điều chỉnh thao tác của mình dưới

tiêm, nhờ vào hiệu ứng giảm nhẹ độ tương phản

kính hiển vi với độ chính xác cực cao.

cường độ mạnh và sáng rõ.
ICSI: Tế bào trứng có màng Zona pellucida, sử dụng kỹ thuật
PlasDIC

DIC hiện hình ảnh sáng rõ hỗ trợ quá trình
IMSI
DIC được đánh giá là kỹ thuật cho hiệu quả cao
nhất trong quá trình IMSI vì tạo ra được hình ảnh
sáng rõ ở độ phóng đại cao. Bạn có thể dễ dàng
đánh giá hình dạng và số lượng không bào của tế
bào tinh trùng.

IMSI: Không bào trong tế bào tinh trùng, sử dụng kỹ thuật DIC

4

Hình ảnh thực tế dưới kính ZEISS Axio Vert.A1
›

Tổng quan

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông
tin chi tiết

›

Dịch vụ

Tế bào sừng của biểu bì – sử dụng kỹ thuật DIC

Tế bào HeLa – sử dụng kỹ thuật PlasDIC

Phôi: Hình ảnh hạt nhân gồm nhiều nhân con trong tế bào bên
phải, sử dụng kỹ thuật iHMC

ICSI: Tế bào trứng có màng Zona pellucida, sử dụng kỹ thuật
PlasDIC

IMSI: Không bào trong tế bào tinh trùng, sử dụng kỹ thuật DIC

Nhấp vào đây để xem video trên YouTube
Tế bào HeLa – sử dụng kỹ thuật tương phản pha
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ZEISS Axio Vert.A1: Linh hoạt trong lựa chọn cấu hình
›

Tổng quan

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông
tin chi tiết

›

5
4
2

Dịch vụ

3

1

1 Kính hiển vi

3 Nguồn sáng

4 Camera

• Axio Vert.A1, đường sáng truyền qua

• Đường sáng truyền qua: đèn halogen, LED 

Camera được khuyến nghị:

• Axio Vert.A1 FL, đường sáng truyền qua và
huỳnh quang
• Axio Vert.A1 FL-LED, đường sáng truyền qua
và huỳnh quang đèn LED

(bước sóng 400 đến 700 nm, cực đại tại

• Axiocam ERc 5s

460 nm)

• Axiocam ICc 1

• Đường sáng phản xạ: HBO 50, HBO 100,

• Axiocam ICm 1

HXP 120 C, mô đun đèn LED (bước sóng, nm):

• Axiocam MRc

365, 385, 420, 445, 455, 470, 505, 530, 590,

• Axiocam MRm

2 Vật kính

615, 625 hoặc ánh sáng trắng trung tính:

• A-Plan

540 – 580 nm

5 Phần mềm

• LD A-Plan

• ZEN lite

• LD Plan-NEOFLUAR

• ZEN pro
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ZEISS Axio Vert.A1: Tổng quan hệ thống
›

Tổng quan

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông
tin chi tiết

›

Dịch vụ
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Thông số kỹ thuật
›

Tổng quan

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông
tin chi tiết

›

Dịch vụ

Kính hiển vi

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1 FL

ZEISS Axio Vert.A1 FL-LED

Thân kính

thân kính đảo ngược chỉnh tay,
đường sáng truyền qua

thân kính đảo ngược chỉnh tay, đường
sáng truyền qua và huỳnh quang

thân kính đảo ngược chỉnh tay, đường sáng
truyền qua và huỳnh quang đèn LED

Kích thước
(R × S × C, tính cả không gian bắt buộc để đi dây và cắm phích điện)

235 × 560 × 560 mm

235 × 560 × 560 mm

235 × 560 × 560 mm

Trọng lượng

10,5 kg

11,7 kg

12,3 kg

Thị kính

Vi trường 23 (W-Pl 10× / 23 br foc), đường kính: 30 mm
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Thông số kỹ thuật
›

Tổng quan

Vật kính

›

Ưu điểm

Mâm vật kính

5×, H DIC M27 man. (2× H, 3× H DIC)

Vật kính

A-Plan

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông
tin chi tiết

›

Dịch vụ

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

ZEISS Axio Vert.A1

ZEISS Axio Vert.A1
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

LD A-Plan
LD Plan-NEOFLUAR
Phóng đại vật kính

1,25× – 100×

Phương pháp tương phản (đường sáng truyền qua)
Trường sáng
Tương phản pha
PlasDIC
iHMC
DIC

Nguồn sáng (đường sáng truyền qua)
Hal 100 (Halogen)

Công suất: 37 W, khả năng kiểm soát: liên tục, ≤ 1,5 đến 12 V

LED

Công suất: 3 W, khả năng kiểm soát: liên tục, ≤ 1,5 đến 12 V

Huỳnh quang
HBO 50

Công suất tiêu thụ: tối đa 90 VA

–

–

HBO 100

Công suất tiêu thụ: tối đa 155 VA

–

–

HPX 120 C

Công suất tiêu thụ: tối đa 210 VA

–

–

Cụm đèn LED 4 vị trí

cho ánh sáng phản xạ trong chế độ huỳnh quang

–

Cụm phản xạ 4 vị trí

cho ánh sáng phản xạ trong chế độ huỳnh quang và DIC

–

–

kèm theo thân kính   
không bắt buộc   
– 	 không khả thi
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Thông số kỹ thuật
›

Tổng quan

Phụ kiện

›

Ưu điểm

Đầu quan sát

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông

ZEISS Axio Vert.A1
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

Đầu quan sát hai mắt nghiêng 45°, 23
Đầu quan sát ba mắt, nghiêng trái 45°, 23 (50:50)
Đầu quan sát ba mắt, 45°, 23 (50:50)
Đầu quan sát ergotube, khoa học, 30° –  60°, 23

Đường truyền quang, bộ phận trung gian tiện dụng

tin chi tiết
›

ZEISS Axio Vert.A1

Đường quan sát trung gian có cổng gắn camera, C = 50 mm,
cổng bên trái
Bộ phận trung gian tiện dụng, khoa học, C = 25 mm
để tối ưu hóa chiều cao quan sát

Dịch vụ

Bộ phận trung gian tiện dụng, khoa học, C = 50 mm
để tối ưu hóa chiều cao quan sát
Tụ quang

Tụ quang LD 0,3 cho thanh trượt
Tụ quang LD 0,4 cho thanh trượt
Tụ quang LD 0,4 cho H Ph PlasDIC DIC iHMC
Tụ quang LD 0,55 cho H Ph PlasDIC DIC

Bàn soi

Bàn soi mẫu với cần điều hướng mẫu M tùy chọn,
dùng cho các loại gá chứa mẫu M
Bàn sa trượt 130 × 85 R / L có bộ truyền động đồng trục ngắn
dùng cho các loại gá chứa mẫu K
Bàn soi trượt Z có miếng đệm bàn soi
Bàn soi quét 130 × 85 mot P;
CAN cho các loại gá chứa mẫu K

Phụ kiện

Aquastop
Khung lắp, khung lắp có thể làm nóng, tủ ấm
Bộ vi thao tác

kèm theo thân kính   
không bắt buộc   
– 	 không khả thi
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Thông số kỹ thuật
›

Tổng quan

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông
tin chi tiết

›

Dịch vụ

Dữ liệu vận hành
Khu vực sử dụng

Không gian kín

Cấp độ bảo vệ/Hình thức bảo vệ

I, IP 20

Tiêu chuẩn an toàn điện

tuân thủ DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1), theo các quy định về thông số kỹ thuật của CSA và UL

Loại quá áp

II

Mức độ triệt nhiễu tần số vô tuyến

tuân thủ EN 55011 Loại B

Tiêu chuẩn miễn nhiễu

tuân thủ DIN EN 61326-1

Nguồn cấp điện

100 đến 240 V AC ±10 %

Tần số nguồn

50 đến 60 Hz

Công suất tiêu thụ của Bộ chuyển đổi nguồn bên trong

tối đa 80 VA

Nguồn cấp điện cho HBO 100
Khu vực sử dụng

Không gian kín

Cấp độ bảo vệ/Hình thức bảo vệ

I, IP 20

Nguồn cấp điện

100 VAC … 240 VAC

Tần số nguồn

50/60 Hz

Công suất tiêu thụ khi lắp HBO 100

155 VA

Nguồn cấp điện cho HBO 50
Khu vực sử dụng

Không gian kín

Cấp độ bảo vệ/Hình thức bảo vệ

I, IP 20

Nguồn cấp điện

100 đến 240 V AC ±10 %

Tần số nguồn

50 đến 60 Hz

Công suất tiêu thụ khi lắp HBO 50

tối đa 90 VA

Nguồn cấp điện cho HXP 120 C
Nguồn cấp điện

100 đến 240 V ±10 %

Công suất tiêu thụ khi lắp HXP 120 C

tối đa 210 VA
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Thông số kỹ thuật
›

Tổng quan

ZEISS Axio Vert.A1 FL-LED

›

Ưu điểm

Cơ chế chiếu sáng bằng LED qua đường sáng
phản xạ có mô-đun đèn LED có thể thay đổi, bước sóng

365, 385, 420, 445, 455, 470, 505, 530, 590, 615, 625 nm hoặc ánh sáng trắng trung tính (540 – 580 nm)

›

Ứng dụng

Loại đèn LED

LED thuộc nhóm rủi ro 1 theo DIN EN 62471:2009

›

Hệ thống

›

Công nghệ và thông
tin chi tiết

›

Dịch vụ

ZEISS Axio Vert.A1 FL
Bước sóng

400 đến 700 nm, cực đại tại 460 nm

Loại đèn LED

LED thuộc nhóm rủi ro 1 theo DIN EN 62471:2009

Cầu chì tuân thủ IEC 127
Thân kính Axio Vert.A1

T 3,15 A / H, 5 × 20 mm

Nguồn cấp điện cho HBO 50

T 1,6 A

Nguồn cấp điện cho HBO 100

T 2,0 A/H, 5 × 20 mm

Nguồn cấp điện cho HAL 100

T 5,0 A/H, 5 × 20 mm
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Tin tưởng vào dịch vụ đích thực
Vì hệ thống kính hiển vi ZEISS là một trong những công cụ quan trọng nhất của bạn, nên chúng tôi cam

›

Tổng quan

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

khắc đặc biệt khơi gợi nguồn cảm hứng công việc này.

Công nghệ và thông

Sửa chữa. Bảo trì. Tối ưu hóa.

›

tin chi tiết
›

Dịch vụ

kết sản phẩm này luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng
tất cả các tùy chọn để tận dụng tối đa hiệu quả của kính hiển vi này. Có vô vàn sản phẩm dịch vụ cho bạn
lựa chọn, mỗi sản phẩm đều do những chuyên gia có trình độ cao của ZEISS cung cấp, họ sẽ hỗ trợ bạn
trong thời gian dài sau khi bạn mua hệ thống. Chúng tôi luôn muốn bạn được trải nghiệm những khoảnh

Kính hiển vi này cho thời gian hoạt động tối đa. Thỏa thuận dịch vụ bảo vệ khách hàng của ZEISS cho phép
bạn lập ngân sách cho chi phí vận hành, đồng thời giảm thời gian ngừng trệ gây tốn kém, giúp bạn đạt
được kết quả tốt nhất thông qua quy trình cải tiến hiệu suất hệ thống của bạn. Chọn trong số các thỏa
thuận dịch vụ được thiết kế mang lại nhiều tùy chọn và cấp độ kiểm soát. Chúng tôi sẽ cùng bạn chọn ra
chương trình dịch vụ đáp ứng được các nhu cầu của hệ thống tại cơ sở của bạn và các yêu cầu về mức độ
sử dụng, theo đúng các quy trình tiêu chuẩn của tổ chức bạn.
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu để mang đến cho bạn những lợi thế khác biệt. Nhân viên
dịch vụ của ZEISS sẽ kịp thời phân tích các vấn đề và giải quyết chúng – cho dù sử dụng phần mềm bảo
trì từ xa hay làm việc tại chỗ.
Tăng cường hiệu suất cho hệ thống kính hiển vi của bạn.
ZEISS thiết kế hệ thống kính hiển vi theo cách thức hỗ trợ nhiều dạng cập nhật: giao diện mở cho phép
bạn duy trì trình độ công nghệ cao mọi lúc. Kết quả là bạn hiện sẽ làm việc hiệu quả hơn, đồng thời tăng
thời gian hiệu dụng của kính hiển vi khi có bản cập nhật mới trên mạng.

Bạn sẽ thu được lợi nhuận khi tối ưu hóa hiệu suất của hệ
thống kính hiển vi và sử dụng các dịch vụ từ ZEISS – bây giờ
và trong nhiều năm tới.
>> www.zeiss.com/microservice
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