Thông tin sản phẩm
Phiên bản 1.1

ZEISS Primo Star iLED
Kính hiển vi huỳnh quang xét nghiệm nhanh trực khuẩn lao

Huỳnh quang hay Trường sáng - Quyền lựa chọn là ở bạn.
›

Tổng quan

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ

Kính hiển vi huỳnh quang Primo Star iLED đạt đến mức độ mới của sự ổn định,
tiết kiệm năng lượng và dễ sử dụng. Primo Star iLED là giải pháp tiết kiệm trong
cuộc chiến chống lại bệnh lao. Bạn có thể phát hiện vi khuẩn Mycobacterium
tuberculosis một cách dễ dàng và đáng tin cậy bằng cách sử dụng huỳnh quang
hoặc trường sáng.
Primo Star iLED là kết quả của quá trình hợp tác giữa ZEISS và Quỹ Chẩn đoán
Sáng tạo (FIND). Model kính hiển vi này kết hợp toàn bộ kinh nghiệm của ZEISS
trong lĩnh vực kính hiển vi quang học và được chế tạo đặc biệt cho việc xét
nghiệm lao tại các vùng nông thôn.

Nhấp vào đây để xem video này
Nhuộm vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis bằng auramine
Mẫu do Tiến sĩ H. Hoffmann, WHO – Phòng thí nghiệm tham
chiếu siêu quốc gia IML, Gauting, Đức cung cấp
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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

Giải pháp hoàn chỉnh cho xét nghiệm bệnh

Phát hiện vi khuẩn Mycobacteria nhanh hơn

ZEISS hỗ trợ cuộc chiến chống lại bệnh lao

lao với nguồn huỳnh quang LED

tới bốn lần

trên toàn cầu

Sử dụng kính hiển vi Primo Star iLED như một giải

Ánh sáng huỳnh quang trên Primo Star iLED kích

Robert Koch đã sử dụng vật kính của ZEISS. Năm

pháp hoàn chỉnh để phát hiện bệnh lao bằng

thích các mẫu chứa vi khuẩn mycobacteria được

1882, ông đã phát hiện ra vi khuẩn Mycobacterium

nguồn sáng huỳnh quang LED. Bạn có thể dễ dàng

nhuộm bằng auramine-rhodamine cho ra màu

tuberculosis. Primo Star iLED sẽ nối tiếp truyền

chuyển đổi giữa chế độ huỳnh quang và trường

vàng chanh hiện trên nền tối. Vật kính có độ

thống này. Primo Star iLED là kết quả của dự án

sáng. Primo Star iLED đặc biệt phù hợp với các ứng

phóng đại 40 lần của Primo Star iLED giúp phát

hợp tác giữa chúng tôi và Quỹ Chẩn đoán Sáng

dụng thường quy và trong phòng thí nghiệm. Hình

hiện vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis nhanh

tạo (FIND) Thụy Sĩ. Model kính hiển vi này được

ảnh sẽ có độ tương phản tuyệt vời, đặc biệt đối với

hơn đến bốn lần so với khi sử dụng trường sáng.

thiết kế đặc biệt riêng cho xét nghiệm lao.

các mẫu được nhuộm auramine-rhodamine. Với

Khi sử dụng trường sáng, bạn có thể phát hiện vi

Nếu bạn là khách hàng thuộc các quốc gia chịu

Primo Star iLED, bạn cũng có thể nghiên cứu cả các

khuẩn mycobacteria được nhuộm Ziehl-Neelsen

ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh lao, chúng tôi sẵn

bệnh truyền nhiễm như sốt rét và bệnh ngủ.

bằng cách sử dụng vật kính soi dầu có độ phóng

sàng cung cấp Primo Star iLED cho bạn với mức

đại 100 lần.

giá đặc biệt ưu đãi. ZEISS là thành viên của tổ
chức Sáng kiến Ngăn chặn Bệnh lao (Stop TB
Initiative).

Vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis, được nhuộm bằng
Auramine O.
Mẫu do Tiến sĩ H. Hoffmann, WHO – Phòng thí nghiệm tham
chiếu siêu quốc gia IML, Gauting, Đức cung cấp

Phân bố của bệnh lao trên toàn thế giới
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Thêm nhiều tùy chọn
› Tổng quan
›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết

Primo Star iLED – Cho kết quả chính xác
trong mọi điều kiện
Primo Star iLED rất dễ sử dụng. Cơ chế chiếu sáng
bằng đèn LED của thiết bị có vai trò rất hữu ích. Với
nguồn sáng huỳnh quang LED, bạn sẽ không phải
mất thời gian làm ấm hoặc làm mát. Bạn không
cần căn chỉnh bóng đèn, và tuổi thọ dài của đèn
giúp tiết kiệm chi phí đồng thời tiêu tốn rất ít
năng lượng trong quá trình sử dụng.

› Dịch vụ

Khi mang kính đến các vùng nông thôn, bạn có thể
dùng trường sáng với gương xoay tận dụng ánh
sáng mặt trời. Diềm thị kính được thiết kế cản ánh
sáng xung quanh giúp hình ảnh huỳnh quang tăng
độ tương phản ngay cả khi không có buồng tối.
Ở các khu vực hẻo lánh không có điện hoặc nguồn
điện không ổn định, bạn có thể sử dụng bộ nguồn
bằng pin của Primo Star iLED.
Bạn có thể vận chuyển kính hiển vi Primo Star iLED
thuận tiện và an toàn trong vali kéo tiện dụng.
Kính Primo Star iLED được trang bị bộ vật kính
(D = 0), giúp tối ưu hóa thao tác chuẩn bị mẫu
mà không cần đậy lamen.
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Đáp ứng chính xác ứng dụng của bạn
› Tổng quan
›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

Ứng dụng điển hình, Mẫu điển hình

Nhiệm vụ

ZEISS Primo Star iLED cung cấp

Mycobacterium tuberculosis

Xét nghiệm mầm bệnh nhanh chóng

Chuyển đổi nhanh chóng từ chế độ kích thích trường sáng sang chiếu
sáng huỳnh quang bằng cách sử dụng vật kính có độ phóng đại 40 lần với
trường quan sát mẫu vật lớn hơn: cho phép phát hiện mầm bệnh nhanh
hơn đến bốn lần, với độ nhạy phát hiện mầm bệnh tăng 10%.
Dễ dàng phát hiện vi khuẩn mycobacteria dưới hình ảnh tương phản
huỳnh quang: sau khi nhuộm bằng auramine O, các khuẩn bệnh sẽ bắt
sáng màu vàng chanh trên nền tối.

Khả năng phát hiện linh hoạt

Sản phẩm có bộ pin để sử dụng trong trường hợp không có nguồn điện
khi bạn làm việc ở các khu vực hẻo lánh hoặc cơ sở hạ tầng kém.
Nguồn sáng huỳnh quang sử dụng đèn LED tiết kiệm điện.
Nếu nguồn điện không ổn định hoặc mất điện, kính hiển vi vẫn có thể
hoạt động bằng pin trong vài giờ.
Diềm thị kính đặc biệt giúp loại bỏ gần như hoàn toàn ánh sáng xung
quanh, nhờ đó bạn không cần dùng buồng tối.
Tất cả các thành phần quang học đều được xử lý chống nấm. Ngay cả
trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt, lớp phủ này giúp bảo vệ sản
phẩm vĩnh viễn và mang lại hiệu quả hoạt động tối ưu.

Bệnh ngủ

Có thể xét nghiệm nhanh mầm bệnh Trypanosoma brucei gambiense
Trypanosoma brucei rhodesiense, chủ yếu xuất hiện ở khu vực Đông Phi
Trypanosoma cruzi (Bệnh Chagas) ở khu vực Nam Mỹ

Primo Star iLED cho phép phát hiện mầm bệnh dưới kính hiển vi, ví dụ
trong mẫu máu hoặc dịch não tủy. Chế độ chiếu sáng trường sáng cung
cấp độ tương phản sắc nét, giúp phát hiện rõ các trypanosoma hình
thoi, có lông roi dài và màng lượn sóng. Ở chế độ huỳnh quang, sau khi
được nhuộm acridine orange, các trypanosoma sẽ sáng lên màu cam
trên nền tối.

Bệnh sốt rét

Xét nghiệm nhanh mầm bệnh Malaria tropica, Malaria tertiana và
Malaria quartana

Có thể phát hiện các mầm bệnh sốt rét ở bằng kỹ thuật trường sáng của
Primo Star iLED bằng cách làm cho các giai đoạn trưởng thành khác nhau
của ký sinh trùng sốt rét có thể nhìn thấy được. Ví dụ, bạn cũng có thể
nghiên cứu ở chế độ huỳnh quang sau khi nhuộm acridine orange.

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ
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Hình ảnh thực tế của ZEISS Primo Star iLED
› Tổng quan
›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ
Mycobacterium tuberculosis, nhuộm Ziehl-Neelsen; vi khuẩn
mycobacteria có màu tím khó nhìn thấy trong hình ảnh hiển vi

Với kỹ thuật tương phản huỳnh quang, sau khi được nhuộm
bằng auramine O, vi khuẩn mycobacteria sẽ hiển thị rõ ràng
dưới dạng hạt màu vàng chanh trên nền tối

Trypanosomas brucei – mầm bệnh gây bệnh ngủ châu Phi – sau
khi nhuộm bằng acridine orange, kỹ thuật tương phản huỳnh
quang

1. Plasmodium malariae, giai đoạn đầu hoa cúc

2. Plasmodium vivax hiển thị các chấm đặc trưng của Schüffner

3. Trypanosoma brucei gambiense có màng lượn sóng

Andrea Michelsen, tổng giám đốc kiêm chủ tịch Deutscher Verband Technischer Assistentinnen/Assistenten in der Medizin e.V., giám đốc phòng thí nghiệm trung tâm Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim, Đức

6

Lựa chọn cấu hình linh hoạt
› Tổng quan
›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

›

Hệ thống

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết
› Dịch vụ

1. Kính hiển vi
• Primo Star iLED (fixed Köhler) có cơ chế chiếu
sáng huỳnh quang phản xạ
2. Vật kính
• Plan-ACHROMAT có độ phóng đại 10 lần,
20 lần, 40 lần và 100 lần được tối ưu hóa cho
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các mẫu mà không cần dùng lamen (D = 0)
3. Nguồn sáng
Ánh sáng truyền qua
• Ánh sáng phản xạ bằng đèn LED

2

• Mô-đun huỳnh quang LED 455 nm

1

4. Phụ kiện
• Hộp vận chuyển
• Bộ pin sạc
• Gương sáng

3
4
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Tổng quan hệ thống ZEISS Primo Star iLED
› 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

Kích thước (rộng × sâu × cao)
Thân kính với nguồn sáng phản xạ huỳnh quang huỳnh quang

Khoảng 190 × 410 × 449 mm

Trọng lượng
Primo Star iLED

Khoảng 9,6 kg

Điều kiện môi trường
Vận chuyển (được đóng thùng)
Nhiệt độ môi trường cho phép

–40°C đến +70°C

Bảo quản
Nhiệt độ môi trường cho phép
Độ ẩm tương đối cho phép (không ngưng tụ)

+10°C đến +40°C
Tối đa 75% ở 35°C

Vận hành
Nhiệt độ môi trường cho phép
Độ ẩm tương đối cho phép (không ngưng tụ)
Áp suất không khí

+10°C đến +40°C
Tối đa 75% ở 35°C
800 hPa đến 1.060 hPa
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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

Thông số kỹ thuật
Cấp độ bảo vệ

II

Loại bảo vệ

IP20

Tiêu chuẩn an toàn điện

Tuân thủ DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1), đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn CSA và UL

Mức độ ô nhiễm

2

Danh mục quá áp

II

Mức độ triệt nhiễu tần số vô tuyến

Tuân thủ DIN EN 61326-1 và DIN EN 61326-2-6

Nguồn cấp điện

100 đến 240 V (±10%), bạn không cần phải điều chỉnh điện áp nhờ có adapter tương thích toàn cầu

Tần số nguồn

50/60 Hz

Công suất tiêu thụ

70 VA; điện áp thứ cấp từ adapter ngoài 12 V

Đầu ra của adapter

12 V DC; tối đa 2,5 A

Kính hiển vi 12 V/6 V DC

Có thể điều chỉnh từ 1,5 V đến 6 V

Mức nguy hại liên quan đến đèn LED của toàn thiết bị

2, tuân thủ DIN EN 62471

Nguồn sáng
Đèn halogen
Phạm vi điều chỉnh nguồn sáng
Nhiệt độ màu ở 6 V
Công suất chiếu sáng
Tuổi thọ trung bình
Vùng chiếu sáng
Nguồn chiếu sáng LED
Nhiệt độ màu không đổi, không phụ thuộc vào độ sáng từ
Nguồn chiếu sáng trường ảnh đồng nhất
Phù hợp cho các vật kính trong khoảng phóng đại từ
Điều chỉnh độ sáng analog từ
Mô-đun đèn LED (cơ chế chiếu sáng huỳnh quang phản xạ)

HAL 6 V, 30 W
Có thể điều chỉnh hết cỡ trong khoảng từ 1,5 V đến 6 V DC
2.800 K
280 lumen
1.000 giờ
1,5 × 3 mm
Đèn LED ánh sáng trắng, bước sóng cực đại 440 nm, đèn LED thuộc nhóm nguy hiểm cấp 1 theo tiêu chuẩn DIN EN 62471 (nguy cơ thấp)
3.200 K
Đường kính 20 mm
4 lần đến 100 lần
Khoảng 15 đến 100%
Tối đa 40 mW, 365 – 625 nm; đèn LED thuộc nhóm nguy hiểm cấp 2 theo tiêu chuẩn DIN EN 62471

Bộ nguồn pin (phụ kiện)
Pin sạc
Loại
Dung lượng pin
Số lượng pin

Cầu chì theo tiêu chuẩn IEC 127 T4.0 A/H
D cell – tiêu chuẩn có sẵn trên thị trường, NiCd hoặc NiMH, 1,2 V
Từ 5.000 đến tối đa 9.000 mAh
Năm viên

Thời gian hoạt động

Vài giờ, tùy theo dung lượng pin
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Thông số kỹ thuật
› Tổng quan

Thông số cấu tạo/hệ quang
Thân kính với cơ cấu chỉnh tiêu cự
Hành trình chỉnh vĩ cấp
Hành trình chỉnh vi cấp
Tổng hành trình

45 mm/vòng
0,5 mm/vòng
15 mm

Chuyển đổi vật kính

Xoay tay quanh ổ vật kính bốn chiều

Vật kính

Phạm vi vật kính có tiêu cự vô cực với ren vít W 0,8

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết

Thị kính
Với quang trường 18
Với quang trường 20

Đường kính 30 mm
PL 10× / 18 Br. foc.
PL 10× / 20 Br. foc.

› Dịch vụ

Bàn giữ mẫu
Kích thước (rộng × sâu)
Phạm vi điều chỉnh (rộng × sâu)
Núm xoay đồng trục
Thang chia
Ngàm kẹp mẫu

Bàn XY, 75 × 30 phải/trái
140 × 135 mm
75 × 30 mm
Tùy chọn phải hoặc trái
Có thể đọc từ bên trái
Với kẹp lò xo, bên trái

Tụ quang Abbe 0,9/1,25; Köhler cố định

Dành cho Vobj từ 4× đến 100×

Tụ quang Abbe 0,9/1,25; Köhler đầy đủ

Dành cho Vobj từ 4× đến 100×

Đầu quan sát hai mắt 30°/20
Quang trường tối đa
Khoảng cách thị kính (khoảng cách giữa hai đồng tử)
Góc quan sát
Độ cao quan sát
Đầu ra trực quan

20
Có thể điều chỉnh từ 48 đến 75 mm
30°
380 đến 415 mm
Hệ số phóng đại 1×

Đầu quan sát hai mắt có camera 30°/20
Quang trường tối đa
Khoảng cách thị kính (khoảng cách giữa hai đồng tử)
Góc quan sát
Độ cao quan sát
Đầu ra trực quan
Đầu ra ảnh/video
Độ phân chia cố định

20
Có thể điều chỉnh từ 48 đến 75 mm
30°
380 đến 415 mm
Hệ số phóng đại 1×
Hệ số phóng đại 1×, giao diện 60 mm
50% vis/50% doc

Gương sáng

Với mặt phẳng và mặt cầu có chỉ số f' = 75 mm

›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

› Hệ thống

Tất cả các thành phần quang học đều được xử lý chống nấm để ngăn chặn nấm phát triển.
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Tin tưởng vào dịch vụ đích thực
› Tổng quan
›

Ưu điểm

›

Ứng dụng

Vì hệ thống kính hiển vi ZEISS là một trong những công cụ quan trọng nhất của bạn, nên chúng tôi cam
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 nhiều 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

› Hệ thống

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

› Công nghệ và thông tin
   chi tiết

Sửa chữa. Bảo trì. Tối ưu hóa.

›

chi phí vận hành, đồng thời giảm thời gian ngừng trệ gây tốn kém, giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất

Dịch vụ

Kính hiển vi này cho thời gian hoạt động tối đa. Hợp đồng bảo trì của ZEISS cho phép bạn lập ngân sách cho
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 hợp đồng bảo trì phòng ngừa và sửa chữa tiêu chuẩn 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.
Xin lưu ý rằng các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi luôn được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu thị trường và
có thể thay đổi.
Bạn sẽ thu được lợi nhuận khi tối ưu hóa hiệu suất của hệ
thống kính hiển vi và ký hợp đồng dịch vụ với ZEISS – bây
giờ và trong nhiều năm tới.
>> www.zeiss.com/microservice
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