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Lorem Ipsum

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym 

newsletterem dotyczącym innowacyjnych narzędzi z obszaru 

automatyzacji procedur laboratoryjnych, biologii syntetycznej 

oraz separacji komórek.  

Miłej lektury!

Przypominamy o możliwości rejestracji na cykl 
wirtualnych spotkań, które odbędą się w kwietniu:

Seria wirtualnych spotkań 

Wśród prezentowanych poniżej treści pojawią się między innymi 

najnowsze doniesienia od naszego partnera, firmy Codex DNA i 

wykorzystania technologii SOLA EDS do skonstruowania genów 

hemaglutininy (H1) i neuraminidazy (N1) z genomu wirusa grypy 

typu A. Dla naukowców zainteresowanych protokołami 

związanymi z przetwarzaniem tkanek i komórek a także 

sekwencjonowaniem na poziomie pojedynczej komórki, 

ciekciekawym artykułem okaże się ten poświęcony technologii od 

firmy LevitasBio i ich nowej linii produktowej : LeviPrep oraz 

LeviSelect. Ostatni z przygotowanych materiałów dotyczy 

najnowszej wersji stacji pipetującej od firmy Hamilton, platformie 

Microlab STAR. 

10x Genomics zaprezentuje swoje rozwiązania wykorzystywane w 

sekwencjonowaniu pojedynczej komórki i transkryptomice 

przestrzennej. 
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Codex DNA prezentuje potencjał enzymatycznej syntezy 
DNA – SOLA (Short Oligo Ligation Assembly)

NOWOŚCI OD CODEX

Firma Codex DNA, Inc. ogłosiła, że ich zespół 

badawczo-rozwojowy wykorzystał zastrzeżoną przez firmę 

Technologię Enzymatycznej Syntezy DNA – SOLA EDS, do 

skonstruowania genów hemaglutyniny (H1) i neuraminidazy (N1) 

z genomu wirusa grypy typu A.

OpOpracowanie przez Codex DNA technologii SOLA EDS jest 

odpowiedzią na wiele wyzwań, przed którymi stoją tradycyjne 

metody enzymatycznej syntezy DNA oparte na TdT, takich jak 

zbyt wysoki koszt, niedostateczna wierność, produktywność czy 

skalowalność procesu. W związku z tym, że...

LevitasBio przedstawia linie produktów LeviPrep i LeviSelect

Firma LevitasBio Inc. ogłosiła wprowadzenie na rynek swoich linii 

produktów LeviPrep™ i LeviSelect™. Opracowane do współpracy 

z systemem LeviCell™, rozwiązania te usprawniają przetwarzanie 

próbek tkanek i komórek ludzkich i mysich wykorzystywanych w 

zaawansowanych badaniach biologicznych.

LeviPrep usprawnia przetwarzanie próbek pojedynczych komórek

NieopNieoptymalna dysocjacja próbki może prowadzić do powstania 

błędów w dalszych etapach analizy sekwencjonowania 

pojedynczej komórki. Nowe produkty LeviPrep są...
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Rejestracja

Illumina wraz z naukowcami z prestiżowych instytucji naukowych 

przedstawi najnowsze osiągnięcia w dziedzinie epigenetyki w 

ramach 4 – dniowych warsztatów. 

Rejestracja

Nowy Microlab STAR

Firma Hamilton Robotics zaprezentowała nową odsłonę 

popularnej linii automatycznych stacji pipetujących Microlab 

STAR. Dopasowane do specyficznych potrzeb wielu laboratoriów 

badawczych i diagnostycznych, automatyczne stacje pipetujące z 

linii STAR są odpowiedzią na większość wyzwań towarzyszących 

przygotowaniu materiału do kolejnych etapów analizy. Hamilton 

Microlab STAR to seria narzędzi, których możliwości są 

nieognieograniczone, dzięki czemu znajdują zastosowanie w bardzo 

wielu dziedzinach takich jak Genomika, Cellomika, Proteomika, 

Diagnostyka, Kryminalistyka, Biobankowanie, Odkrywanie leków 

czy...
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Seria webinariów od 10x Genomics

Epigenetyka


