Příloha 1A
Část
číslo

Přístroj
číslo
76-001

Výstižný název přístroje

Počet
kusů

Komplexní věž - elektrokoagulace, argon,
harmonický skalpel

1

Kod CPV
primární
sekundární
zařazení
zařazení

Přístroj k měření průtoku krve v cévách vnitřních
orgánů

33162000-3

Kompletní elektrokoagulační systém s možností připojení harmonického skalpelu a argonové koagulace včetně příslušenství.
Komplexní laparoskopická věž. Přístroj slouží k provádění laparoskopických a torakoskopických chirurgických výkonů na
neparenchymatózních orgánech. Spojení všech jednotek (elektrokoagulace, harmonický skalpel, argonová koagulace) do jedné věže
umožní koordinaci těchto instrumentů a tím zvýší jejich efektivitu.

Experimentální chirurgické výkony na velkých zvířatech. Laparoskopické
a torakoskopické chirurgické výkony.

38420000-5

38430000-8

Přístroj k měření průtoku krve v cévách vnitřních orgánů na základě ultrazvukového doppleru. Konzole umožňuje zapojení tří modulů
pro pro měření na třech cévách najednou. Do modulů se zapojují vlastní ultrazvukové perivaskulární sondy různých velikostí podle
vybraných cév umožňující sledovat různé průtoky všech velikostí cév vyskytujících se u experimentálních zvířat. Jednotlivé moduly
jsou vybaveny displejem pro zobrazení průtoku. Přístroj musí mít možnost výstupu pro propojení s PC a tiskárnu.

Měření průtoku krve v cévách vnitřních orgánů.

38420000-5

38430000-8

Technika k přímému multimodálnímu monitorování tkáňovému metabolismu na principu mikrodialýzy. Kontinuální monitorace
Přímé multimodální monitorování tkáňovému metabolismu na principu
koncentrace důležitých látek metabolismu ale i léčiv v různých tkáních parenchymových orgánů. Látky v intersticiální tekutině nebo
mikrodialýzy. Kontinuální monitorace koncentrace důležitých látek
plazmě jsou nabírány mikrodialyzačním katetrem nebo sondou a analyzovány analyzátorem. Analyzátor používá enzymatická
metabolismu a léčiv v různých tkáních parenchymových orgánů.
reagencia a kolorimetrická měření k monitorování hladin glukózy, laktátu, pyruvátu, glycerolu, glutamátu a močoviny
z mikrodialyzačních vzorků z jakéhokoli orgánu nebo tkáně těla. Sondy a katetry pro sledování mozku, jater, břišní dutiny, svalu, tukové
tkáně, krve, kůže. Snadná obsluha s grafickým rozhraním.
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76-003

Mikrodialýza pro monitoraci tkáňového
metabolismu
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76-004

Intravitální videomikroskop

38510000-3

Intravitální videomikroskop sestávající se z kamery založené na optickém principu side stream dark field imaging, zdroje pro kameru a Intravitální videomikroskopie pro hodnocení mikrocirkulace.
kabeláže. Tato kamera se používá pro in vivo hodnocení mikrocirkulace na snadno dostupných místej tzn. na místech organismu kde je
jen tenká epiteliální vrstva. Přístroj musí být plně propojitelný s moderní výpočetní technikou umožňující digitalizaci a storage
natáčených videosekvencí.

38434540-3

Univerzální tahač mikroelektrod pro buněčnou elektrofyziologii. Možnost vysokoodporových elektrod i nízkoodporových patch-clamp
elektrod. Vícefázový tah elektrod. Možnost polishingu.

Příprava mikroelektrod pro buněčnou elektrofyziologii.

38434540-3

Měření systolického a diastolického krevního tlaku a srdeční frekvence u potkana a myši neinvazivně na ocase. Předehřátí ocasu
zvířete. Použití okluzní a detekční manžety.Rozsah měřených tlaků 20 – 300 mmHg, přesnost 1 mmHg, srdeční frekvence 1-700/min,
okluzní manžeta 0 – 300 mmHg, PC výstup.

Měření krevního tlaku u laboratorních hlodavců.

38434540-3

Pro operace na laboratorních hlodavcích, režimy monopolár bipolár, řezu, směsný řez a koagulace, nastavitelný výkon 75 W, pracovní Operace malých laboratorních zvířat (hlodavců)
kmitočet cca 400 Hz, v příslušenství nožní spínač, elektrody.

38436600-6

Ruční homogenizátor pro účely experimentálního pracoviště a výzkumné laboratoře. Plynulé nastavení objemů i otáček.

38434540-3

Kombinace hardware, software a propojovacího materiálu, umožňující zisk,nahrání, manipulaci, zpracování a tisk dat z různých
Univerzální akvizice experimentálních dat.
výzkumných a laboratorních přístrojů a jejich velmi snadnou komunikaci s PC a Windows. Univerzální systém. Zobrazování, skladování
a analýza experimentálních dat.

38436600-6

Stolní homogenizátor pro účely experimentálního pracoviště a výzkumné laboratoře. Plynulé nastavení objemů i otáček.

Homogenizace tkání a vzorků.

Zařízení pro selekci a excizi buněk z tkáňového řezu. Zahrnuje mikroskop s motorizovaným stolkem, zobrazovací systém, software
umožňující výběr oblasti řezu, a laserovou jednotku pro mikrodisekci.

Výběr, vyříznutí a izolace tkáňových oblastí/jednotlivých buněk z
tkáňového řezu za pomoci laseru k následné podrobné analýze.

Přístroj pro real-time PCR aplikace. 96 jamkový formát. Minimálně 3 detekční kanály. HR melting analýza.

Real-time PCR aplikace.

Přístroj slouží ke standardizované izolaci DNA i RNA i z malých vstupních objemů materiálu (200 ul krve) a z různých typů vstupních
vzorků (krev, buněčné suspenze, tkáně). Požadovaná standardní čistota DNA více než 1,8 a výtěžek 4-5 ug z 200 ul krve. Kapacita
minimálně 8 vzorků současně izolovaných.

Standardizovaná automatická nebo poloautomatická izolace DNA.
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76-005

Tahač mikroelektrod

76-006

Neinvazivní měřič krevního tlaku
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76-007

Elektrokauter

76-008

Homogenizátor ruční

76-009

Data-akviziční systém (pro záznam, ukládání a
analýzu dat)
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76-010

Homogenizátor stolní

76-011

Mikroskop se systémem pro laserovou
mikrodisekci

76-012

Real-time PCR cykler

76-013

Automat na izolaci DNA/RNA
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38510000-3
38951000-6

38950000-9

38434540-3
1

76-014

Multiplexový analyzátor
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38432000-2

38430000-8

1
76-015

Dokumentační systém pro 2D gely pro proteomiku
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76-016

Čtecí systém FluoroSpot (EliSpot)

Sofware pro vyhodnocování FluoroSpot testů

76-018

Automat na metody ELISA

38430000-8

Zařízení pro FluoroSpot a EliSpot analýzu. Umožňuje detekci buněk secernujících jeden nebo více cytokinů. Využívá enzymem
značené anticytokinové protilátky (EliSpot) nebo několika fluorescenčních anticytokinových protilátek (FluoroSpot) k detekci jednoho
nebo několika cytokinů secernovaných buňkou. Studium imunitních reakcí.
Software pro analýzu Fluorospot testů. Kompatibilní s výše uvedeným čtecím systémem Fluorospot (Elispot).

Detekce buněk secernujících cytokiny.

38432000-2

38430000-8

Vysokorychlostní automatický analyzátor imunoesejí. Otevřený systém, 96-jamkový formát. Kompatibilita s různými diagnostickými
kity. Zobrazení informací o reagenciích a provedených imunoesejích. Časový management vedoucí k úsporám času. Možnost
nastavení a úpravy podmínek imunoeseje. Rychlá rekalibrace. Tiskový výstup. Vyšší přesnost měření proti manuálnímu způsobu
měření. Paralelní stanovení několika antigenů v jednom vzorku.

Měření koncentrace antigenů a protilátek, hormonů, cytokinů aj.
Automatické hodnocení výsledků.

38434520-7

38434570-2

Přístroj k akutnímu měření a monitoringu srážlivosti krve během experimentu. Přenosný. Možnost měření ACT, APTT, PT, TT, HNTT, Monitoring akutní srážlivosti krve.
HiTT a PDAO.

38513100-5

38510000-3

Motorizovaný mikroskop pro automatizovanou časosběrnou analýzu různě barevných fluorescenčních signálů nebo kombinování
časosběrné fluorescenční analýzy a snímání fázovým kontrastem ve světlém poli. Víceportová koncepce. Možnost detekce
fluorescenčních signálů. Modulární motorizace.

Automatizovaná časosběrná analýza fluorescenčních signálů.

33152000-0

38434540-3

Inkubační komora pro dlouhodobé časosběrné experimenty, zajišťující dostatečně dlouhou životnost sledovaných buněčných kultur.
Regulace teploty, vlhkosti a obsahu CO2.

Dlouhodobé časosběrné experimenty, zajištění stálé teploty, vlhkosti a
obsahu CO2.

38432000-2

12

1

38432000-2

1

76-019

Přístroj pro akutní měření srážlivosti krve

154-001

Motorizovaný mikroskop

1
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154-002

Verze 3.2

Inkubační komora s regulací teploty, vlhkosti a
obsahu CO2

1

Zařízení pro multiplexovou proteinovou a genomickou analýzu vzorků. High-throughput analýza. Možné aplikace zahrnují analýzu DNA, High-throughput multiplexová proteinová a genomická analýza vzorků.
RNA, interakci antigen-protilátka, receptor-ligand aj. Technika fluorescenčních mikrosfér. Multiplexování až 500 testů v jediném vzorku.
Snímání obrazů 2D elektroforetických gelů barvených klasickými a
fluorescenčnímí barvivy.

1
76-017

Homogenizace tkání a vzorků.

Systém s CCD kamerou nebo laserový skenner umožňující snímání obrazů 1D a 2D elektroforetických gelů, blotovacích membrán a
microarrays. Minimální rozlišení 50 µm (např. 16bitová CCD kamera, min. 4 Megapixel). Excitační systém: červený zelený, modrý
laser, UV světlo, bílé světlo (viditelná oblast). Systém by měl umožňovat aplikaci metody DIGE (DIfference Gel Electrophoresis) a
detekci barviv Coomassie Blue, SYPRO Ruby, Cy2, Cy3, Cy5, Pro-Q Diamond, Pro-Q Emerald.

38434000-6
1
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1

Hlavní účely využití

33160000-9
1

76-002

Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry)

Analýza Fluorospot testů.
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