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ผลิตภัณฑ์การวิจัยเซลล์
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เซลล์ต้องการการปกป้องตลอดเวลา
เซลล์นอกร่างกายไม่มีระบบภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องตัวเองจากจุลินทรีย์อุปกรณ์
ทั่วไปให้การปกป้องแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นแต่อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบแบบ 
Cytocentricสามารถเพิ่มการป้องกันแก่เซลล์ได้ดีกว่าอุปกรณ์ทั่วไป

เซลล์ต้องการสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา
เซลล์เมื่ออยู่นอกร่างกายจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ต้องถูกควบคุมระดับอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง 
ค่าความเข้มข้นของสาร ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ฯลฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อุปกรณ์
ธรรมดาเพียงช่วยควบ คุมความเหมาะสมในช่วงเวลาที่อยู่ภายในตู้เพาะเลี้ย งเท่านั้น อุปกรณ์แบบ 
Cytocentric จึงเข้ามาช่วยเตรียมความเหมาะสมให้เซลล์ได้ตลอดเวลา

เซลล์ต้องการการจำาลองทางชีวภาพ… ไม่ใช่อากาศ
การจำาลองทางชีวภาพของอุปกรณ์ทั่วไปมีความแตกต่างค่อนข้างมากกับสภาวะจริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเข้มข้นของออกซิเจนที่ถูกนำาเข้าเป็นปริมาณมากและไม่แม่นยำา ออกซิเจนถูกพบ
ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของเซลล์และมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีน ซึ่งเซลล์ภายใน
ร่างกายนั้นจะมีปริมาณออกซิเจนต่ำากว่าในอากาศและไม่ผันผวนเท่า จึงจำาเป็นต้องมีการควบคุม
ให้เกิดการสมดุลของปริมาณออกซิเจนระหว่างก๊าซและของเหลวในอาหารเลี้ยงเซลล์ อุปกรณ์ที่ถูก
ออกแบบแบบ Cytocentric ไม่เพียงแต่ควบคุมออกซิเจน แต่รวมถึงคาร์บอนมอนอกไซด์, ไนตริกอ
อกไซด์ และสภาวะอื่นๆที่มีความสำาคัญกับ ชีวภาพแต่ยังสามารถเพิ่มเข้าไปที่อุปกรณ์ทั่วไปได้

เซลล์ต้องการการดูแลตลอดเวลา
ในธรรมชาติเซลล์มีการเจริญเติบโตตลอดเวลา และมีอัตราการเผาผลาญเปลี่ยนแปลงแบบไม่คงที่ 
ซึ่งตู้เพาะเลี้ยงทั่วไปสามารถทำาได้แต่สภาวะคงที่เท่านั้น อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบแบบ Cytocentric จึง
ถูกสร้างขึ้นเพื่อดูแลสภาวะที่ไม่คงที่ให้เหมาะกับเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เซลล์ต้องการโปรโตคอลเฉพาะในการเพาะเลี้ยง
โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่แตกต่างกันย่อมต้องการเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ทั่วไป
สามารถควบคุมสภาวะได้เพียงวิธีการเดียวและสภาวะเดียวทั้งต ู้ปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้ด้วย
อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบแบบ Cytocentric ที่จัดเตรียมวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ได้ไม่จำากัด

เซลล์ต้องการความพอดี
อุปกรณ์ Cytocentric สามารถถูกออกแบบได้หลายวิธีเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน งบประมาณและ
พื้นที่ สามารถใส่เข้าไปในอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว
หรือนำาอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วใส่เข้าไปในอุปกรณ์Cytocentricได้ และปรับแต่งตามต้องการ ความ
จำาเป็น สามารถนำากลับมาใช้และเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการโดยไม่มีข้อจำากัด

เซลล์ต้องการความน่าเชื่อถือ
โดยปกติอุปกรณ์ทั่วไปจะไม่แสดงสภาพแวดล้อมที่สำาคัญที่เกิดขึ้นกับเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายนอกตู้เพาะเลี้ยงที่ต้องเจอกับสภาวะที่ไม่เหมาะสม ไม่แสดงว่าประตูตู้เพาะเลี้ยงถูกเปิดกี่ครั้ง 
นานแค่ไหน ในวันไหน ที่ทำาให้เซลล์ต้องเจอกับสภาวะไม่หมาะสมภายนอกตู้ อุปกรณ์ Cytocentric 
สามารถบันทึกทุกๆอย่างและเตือนในทุกสภาวะ

เซลล์ต้องการปกป้องผู้ปฏิบัติงาน
ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่สามารถกักเก็บและปลดปล่อยไวรัสอันตราย, เวกเตอร์, พรีออนฯลฯผู้ปฏิบัติ
งานจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งตู้ปฏิบัติการและตู้เพาะเลี้ยงแบบเปิดให้การป้องกันเพียงเล็ก
น้อยเท่านั้นแต่อุปกรณ์ Cytocentric สามารถแยกและบรรจุเซลล์ที่มีสิ่งมีชีวิตที่อันตรายไว้ภายใน
ได้ ทั้งยังสามารถปกป้องคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณจากการติดเชื้อได้ดีกว่าเครื่องมือทั่วไป

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในแนวทาง cytocentric สำาหรับการเลี้ยงเซลล์และปฏิบัติการกับ
เซลล์
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Cytocentric คืออะไร? มันเป็นวิธีที่ใหม่และดีกว่าที่จะเลี้ยงและจัดการให้เซลล์เติบโตภายนอก
ร่างกาย เพื่อตอบสนองความต้องการของเซลล์และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันถูกใช้ในหลายร้อย
ห้องปฏิบัติการทั่วโลก

วิธีการใหม่ของเราใช้หลักการพื้นฐานของการรักษาวินัยที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้เก่าเกี่ยวกับ
เซลล์ ซึ่งความรู้นี้ได้จางหายไปหลายทศวรรษของการใช้อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนแทนการออกแบบเพื่อเซลล์! 
แคตตาล็อกนี้อธิบายสั้นๆในการนำาเสนอ Cytocentric ของเรา

สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือความสำาเร็จในการสร้างหมวดหมู่ใหม่สำาหรับอุปกรณ์ที่ใช้กับเซลล ์ระบบ Xvivo ™เป็นระบบ
เลี้ยงเซลล์และปฏิบัติการเครื่องแรกที่ถูกออกแบบเพื่อเซลล์ การออกแบบแบบ Cytocentric เป็นการเอาชนะอุปสรรคใน
การใช้อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคน มันมีความสามารถใหม่เป็นประวัติการณ์

Cytocentric สามารถเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย ได้ทั้งตู้เพาะเลี้ยงธรรมดา ตู้ดูดควัน และกล่อง
มือสอดฯลฯ คุณจะค้นพบระบบ  Cytocentric ที่มีอุปกรณ์ครบเครื่อง และยังสามารถดัดแปลงให้เหมาะสำาหรับอุปกรณ์ที่
มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของเซลล์อย่างเฉพาะเจาะจง

Cytocentric ระบบการเลี้ยงเซลล์และ
ปฏิบัติการแบบครบวงจร
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เซลล์ต้องการมากกว่าแค่ตู้เพาะเลี้ยงธรรมดา เทคโนโลยีบ่มเพาะท่ีทันสมัยนี้เป็น
ครั้งแรกท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของคุณให้มากกว่าการบ่มเพาะโดย
ทั่วไป เป็นระบบที่ครอบคลุมการเชื่อมต่อกันของห้องบ่มย่อยพร้อมด้วยหน่วย
ควบคุมขั้นสูง แต่ละหน่วยสามารถติดตั้งร่วมกันได้ทั้งขนาดใหญ่หรือเล็ก และ
สามารถกำาหนดค่าโปรแกรมต่างๆตามต้องการ ปรับเปลี่ยนและอัพเกรดตู้ของ
คุณโดยเพิ่มหรือลดหน่วยต่างๆให้เหมาะสมโดยไม่จำากัด การทดลองที่เป็นไปไม่
ได้ในเครื่องมือทั่วไปแต่สามารถทำาได้ที่เรา

XVIVO 
INCUBATION
SYSTEM  model X3 

ระบบเพาะเลี้ยงเซลล์ระบบแรกที่ถูกออกแบบมาสำาหรับ
เซลล์ไม่ใช่สำาหรับคน เรียกว่าการออกแบบแบบ 
Cytocentric
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ถ้าเซลล์ของคุณต้องการการปกป้องและอยู่ในสภาวะเหมาะสมตลอดเวลา

แตกต่างจากตู้เพาะเล้ียงท่ัวไปท่ีมีการเปิดประตูในห้องแลบทำาให้เซลล์ที่อยู่ด้านในตู้เจอกับ
สภาวะภายนอกและเสี่ยงต่อการปนเปื้อน Xvivo สามารถเปิดเข้าไปในห้องหรือกำาหนดค่าให้
เปิดเฉพาะในช่องสำาหรับสวมถุงมือปลอดเชื้อ โดยมีสภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ออกซิเจน
และอุณหภูมิเหมือนในตู้บ่มเพาะ สภาวะที่เหมาะสมจะไม่ถูกรบกวนแม้ในระหว่างการจัดการ
จากผู้คนและสิ่งปนเปื้อนในอากาศ

• ปัญหาการปนเปื้อนถูกลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ
• ความแปรปรวนของการทดลองลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ
• การเพิ่มจำานวนเซลล์อาจดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
•การเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของเซลล์อาจดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

ตู้บ่มเพาะประเภทช่องคู่ (ประตูด้านนอกถูกถอดออก) ยึดต่อกับ
ประตูหน้าที่ประกอบกับถุงมือโดย ตู้บ่มเพาะสามารถติดตั้งเข้า
กับส่วนหลังหรือส่วนท้ายของกล่องปฏิบัติการ

ตู้บ่มเพาะท่ีประกอบด้วยสองช่องเพาะเล้ียงจะถูกยึดติดกับด้าน
หลังของกล่องปฏิบัติการ โดยผู้ปฏิบัติงานจะถูกกันอยู่ภายนอก
และไม่สามารถปนเปื้อนกับเซลล์ที่อยู่ภายใน

Xvivo เป็นตู้บ่มเพาะแรกที่สามารถขยายขีดจำากัดไปสู่การเป็นระบบปฏิบัติการ เพียงแค่เอาประตูด้านหน้าออกแล้ว
แทนที่ด้วยตู้ปฏิบัติการที่ประกอบเข้ากับถุงมือ ก็จะทำาให้ภายในตู้บ่มเพาะเป็นระบบปลอดเชื้อได้ทันที

ถ้าเซลล์ของคุณจำาเป็นต้องมีวิธีการเพาะเลี้ยงเฉพาะ

แตกต่างจากตู้เพาะเล้ียงธรรมดาท่ีมีแค่หน่ึงตู้กับ
หนึ่งโปรโตคอล แต่ X3 มีหน่วยเพาะเลี้ยงไว้เป็น
ตัวเลือกท่ีหลากหลายท่ีสามารถติดตั้งภายในตู้
เพาะเลี้ยงเดียวกัน ซึ่งแต่ละหน่วยสามารถตั้งค่า
ให้มีสภาวะที่แตกต่างพร้อมๆกันได้ ระบบ Xvivo 
สามารถปรับตั้งได้ถึง 15 โปรโตคอลที่แตกต่าง
กันในระบบเดียว! อย่าหลงกลโดยตู้เพาะเลี้ยง
แบบเดิมท่ีมีประตูหลายบานในช่องเดียวแต่มัน
ยังคงเป็นหนึ่งโปรโตคอล

ตู้เพาะเลี้ยง Xvivo มี 3 แบบได้แก่ หนึ่งช่องขนาดใหญ่ สอง
ช่องขนาดปานกลาง หรือสามช่องขนาดเล็ก แต่ละช่องจะ
สามารถตั้งเงื่อนไขท่ีแตกต่างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โปรโตคอลได้หลากหลาย

ในตู้บ่มเพาะเดียวสามารถทำาหน้าท่ีได้หลากหลายหรือรองรับ
การเพาะเล้ียงท่ีแตกต่างตามวัตถุประสงค์ท่ีต่างกันตัวอย่างเช่น
ในหน่ึงช่องสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและเงื่อนไขสำาหรับการ
เพาะเลี้ยงเซลล์โดยใช้อุปกรณ์ Corning Hyperstack ซึ่งเป็น
จานเพาะเลี้ยงที่มีหลายชั้น ที่ต้องการใช้ก๊าซออกซิเจนสูงและ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำา ทำางานพร้อมขวดเพาะ
เลี้ยงที่มีออกซิเจนต่ำาและคาร์บอนไดออกไซด์สูง เพื่อจำาลอง
การทดสอบสภาวะขาดออกซิเจน เพื่อศึกษาทางพยาธิวิทยาและ
สรีรวิทยาโดยไม่รบกวนกัน
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เซลล์ต้องการความน่าเชื่อถือ
ค่าพารามิเตอร์ของเซลล์ไม่ใช่แค่ต้องควบคุมเท่านั้น แต่ต้องสามารถแสดงข้อมูลและ
จำาลองข้อมูลเหล่านั้นออกมาในรูปของกราฟแนวโน้มด้วย เพื่อให้สามารถทราบถึงความ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ตลอดเวลา ซึ่งในการเชื่อมต่อหนึ่งสามารถจัดการได้มากกว่าสิบสองตู้
เพาะเลี้ยงและกล่องปฏิบัติการ
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เซลล์ต้องการการดูแลตลอดเวลา
Xvivo ต่างจากตู้เพาะเลี้ยงแบบเดิมที่ สามารถ
ควบคุมดูแลพารามิเตอร์ต่างๆของเซลล์ได้
ตลอดเวลาไม่ใช่ในสภาวะคงที่เท่านั้น ซึ่ง
เหมาะสมอย่างย่ิงต่อเซลล์ท่ีมีการเติบโตและ
เปล่ียนแปลงอัตราการเผาผลาญตลอดเวลา
ซึ่ง รูปแบบดังกล่าวจะช่วยตอบโจทย์การ
สร้างสภาวะจำาลองได้หลากหลาย เช่น สภาวะ
ขาดเลือด(ischemia)การเปิดของหลอดเลือด
หัวใจ (reperfusion) ภาวะที่เลือดมีความ
เป็นกรดมากกว่าปกติ (acidosis) ฯลฯ

กล่องปฏิบัติการ X3 ที่มีส่วนควบคุมอุณหภูมิ ก๊าซออกซิเจน
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถถูกใช้เป็นตู้เพาะเลี้ยง
ได้โดยไม่จำาเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์สูงเพิ่มเติม

โดยไม่คำานึงถึงว่าสามารถเชื่อมต่อตู้บ่มเพาะจำานวนเท่าไหร่เข้ากับกล่องปฏิบัตการ
เดียวกันหรือสามารถตั้งค่าสภาวะที่แตกต่างได้กี่ค่า แต่กล่องปฏิบัติการดังกล่าว
สามารถประมวลซ้ำาในเงื่อนไขนั้นๆโดยไม่จำาเป็นต้องเปิดตู้เพาะเลี้ยง สภาวะที่เหมาะ
สมนั้นๆจะไม่ถูกรบกวนจากภายนอก

นอกจากน้ียังสามารถติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆไว้ภายในระบบได้
อีกด้วย อาทิ กล้องจุลทรรศน์ (แสดงไว้ด้านบน) เครื่องหมุน
เหวี่ยง, เครื่องคัดเเยก, ตู้เย็นฯลฯ

แม้แต่ตู้บ่มเพาะชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ัวไปยังสามารถ
ติดตั้งภายในกล่องปฏิบัติการ X3 ได้ เช่น การนำาตู้บ่มเพาะ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Thermo model 3351แสดงไว้ด้าน
บน) ต่อเข้าในระบบ cytocentric เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กำาหนดค่าก๊าซออกซิเจน / คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการ
เพาะเลี้ยงให้เหมาะสม และการจัดการพร้อมการป้องกันเซลล์
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อตลอดเวลา

กล่องปฏิบัติการ X3 จำานวนมาก สามารถถูกนำามาปรับแต่ง
เข้าไปในระบบขนาดใหญ่ได้พอดี
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เซลล์ต้องการการจำาลองทางชีวภาพ
เมื่อเทียบกับตู้บ่มชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ัวไปท่ีสามารถกำาหนดค่าก๊าซออกซิเจน
ธรรมดาไว้คงที่ที่ 20% ระบบ Xvivo กลับสามารถควบคุมออกซิเจนได้แบบครบวงจร (0.1-
99.9%) ในทุกๆหน่วยปฏิบัติงาน การจำาลองออกซิเจนทางสรีรวิทยาและทางพยาธิวิทยาไม่
ว่าจะเป็นสภาวะขาดออกซิเจนและสภาวะที่มีออกซิเจนสูงจึงเป็นเรื่องง่าย และยังสามารถตอบ
สนองความต้องการในการป้องกันความผันผวนของออกซิเจนในระหว่างการทดลองอีกด้วย

เซลล์จำาเป็นต้องปกป้องผู้ปฏิบัติงาน
การบ่มเพาะและจัดการเซลล์ในระบบปิดจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเช้ือสู่ผู้ท่ีต้องทำางาน
ร่วมกับเซลล ์แม้ระบบ X3 Xvivo จะไม่สามารถแบ่งแยกเซลล์และผู้ปฏิบัตงานออกจากกันได้
สมบูรณ์และยังไม่ได้รับการจัดอันดับความปลอดภัยด้านชีวภาพ แต่สามารถบ่งบอกได้อย่าง
ชัดเจนถึงความเสี่ยงที่จะลดลงเมื่อเทียบกับตู้บ่มเพาะและตู้ปฏิบัตการแบบเปิดทั่วไป

เซลล์ต้องการความพอดี
ระบบ Xvivo เป็นระบบที่มีการประกอบกันของหน่วยปฏิบัติการจำานวนมาก พร้อมสามารถ
กำาหนดให้พอดีกับงบประมาณ พื้นที่ในห้องปฏิบัติการและความต้องการของงานวิจัย

เซลล์สามารถถูกเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากระบบ Xvivo อย่าง
ปลอดภัยภายในกล่องขนส่งและหน่วยปฏิบัติการย่อย โดยไม่
สัมผัสกับสารปนเป้ือนหรือออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
จากภายนอก

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่น กล่องปฏิบัติการX3และ
กล่องขนส่งสามารถติดตั้งเข้ากับหน่วยควบคุมอิสระได้ เช่น 
หน่วยควบคุม ProOx และ ProCO2 

สำาหรับระบบ X3 ที่มีราคาถูกจะมีแผงไฟโปร่งแสงเพื่อให้แสง
โดยรอบสามารถส่องเข้ามาภายในหรือเพ่ือติดต้ังแสงไฟพิเศษ
ได้

ห้องปฏิบัติการคู่ X3 สามารถดัดแปลงได้ทันทีและราคาเหมาะสมกับหน่วยปฏิบัติการ
หลักของห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ใดๆที่มีอยู่ เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของ 
cytocentric

ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเซลล์และประมวลผลท้ังหมดสามารถ
ติดตั้งลงบนโต๊ะปฏิบัติการที่เหมาะสมได้
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เซลล์นอกร่างกายมีความต้องการท่ีไม่สามารถตอบสนองได้
ด้วยตู้บ่มเพาะและตู้ดูดควันทั่วไป ระบบ Xvivo จึงเห็นถึงความ
สำาคัญในการรวมระบบตู้ท้ังสองเข้าด้วยกันโดยการออกแบบแบบ 
Cytocentric

ซึ่งห้องปฏิบัติการท่ัวไปก็สามารถตอบสนองความต้องการของ
เซลล์ได้โดยยกระดับตู้บ่มเพาะธรรมดามาติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ท่ีถูก
ออกแบบแบบCytocentric โดยใช้แนวคิดของหน่วยปฏิบัติการย่อย
หรือหน่วยปฏิบัติการใหญ่ ที่ช่วยให้ตู้บ่มเพาะมีความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะกับความต้องการของเซลล์ได้ทั้งหมด โดยวิธี
การดังนี้:

ระบบหน่วยปฏิบัติการย่อย

หน่วยปฏิบัติการย่อยคือกล่องปฏิบัติการหน่ึงท่ีอยู่ภายในส่วนปฏิบัติ
การอื่นๆ เช่นอยู่ในตู้บ่มเพาะ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถ
แบบ  Cytocentric แก่ตู้บ่มเพาะ หน่วยปฏิบัติการย่อยนี้สามารถถูก
ควบคุมด้วยตัวควบคุมท่ีหลากหลายเพ่ิมความสามารถใหม่ให้แก่ตู้
บ่มเพาะ

หน่วยปฏิบัติการย่อยสามารถสร้างกระบวนการทดลองท่ีหลาก
หลายภายในตู้บ่มเพาะเดียว ทำาให้ง่ายในการจำาลองการทดลอง
พิเศษทางสรีรวิทยาหรือพยาธิวิทยาและสรีรวิทยา ด้วยคุณสมบัติ
ของพ้ืนท่ีภายในและการควบคุมก๊าซที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การ
ขนส่งเซลล์เข้าและออกจากตู้บ่มเพาะไม่รบกวนสภาวะท่ีเหมาะสม
และภาวะปลอดเชื้อของเซลล ์หน่วยปฏิบัติการย่อยของเราเรียก
ว่า C-Chambers เป็นกล่องพลาสติกโปร่งแสงพร้อมด้วยบานพับ
ประตูกึ่งปิดผนึก ซึ่งภายในใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์และนำาไปวาง
ในตู้บ่มเพาะ พร้อมทั้งสามารถตั้งค่าควบคุมต่างๆผ่านหน่วยควบคุม
เฉพาะได้

SUPERCHAMBER CULTURE AND HANDLING SYSTEMS

หน่วยปฏิบัติการใหญ่เป็นกล่องท่ีใช้ครอบล้อมรอบหน่วยปฏิบัติกา
รอื่นๆ เช่นครอบรอบตู้บ่มเพาะหรือกล่องปฏิบัติการ เหมาะอย่างยิ่ง
สำาหรับเพิ่มการปรับปรุงแบบ Cytocentric แก่เครื่องมือในขั้นตอน
การจัดการเซลล์

หน่วยปฏิบัติการจะถูกใส่เข้าไปในระบบ I-Gloveหรือ Xvivo ซึ่ง
การเปิดปิดตู้บ่มเพาะจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีปลอดเชื้อและ
สภาวะที่ก๊าซออกซิเจน / คาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีที่สุดสำาหรับเซลล ์
เซลล์สามารถถูกจัดการภายใต้สภาวะเดียวกับภายในตู้บ่มเพาะ ซึ่ง
แนวคิดของหน่วยปฏิบัติการใหญ่น้ีจะเข้ามาทดแทนตู้ดูดควันแบบ
ธรรมดาทั่วไป

การทำางานร่วมกันของหน่วยปฏิบัติการย่อยและหน่วยปฏิบัติการ
ใหญ่

เซลล์ที่ได้รับการเพาะเลี้ยงด้วย Cytocentric ในระบบหน่วยปฏิบัติ
การย่อย จะสามารถถูกขนย้ายระหว่างหน่วยปฏิบัติการใหญ่เพื่อ
ใช้ในการจัดการเซลล์แต่ละขั้นตอน หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจาก
ตู้ดูดควันแบบทั่วไป

ยกระดับตู้บ่มเพาะทั่วไปให้มีคุณสมบัติ Cytocentric

Controller

I-Glove

Xvivo 

I-Glove

Xvivo 

C-Shuttle

Existing thermal incubator
• Large or small
• Benchtop or floor standing
• Thermal only
• CO2 Incubator
• O2 / CO2 Incubator
• Walk in warm room 

Subchamber
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สามารถเคล่ือนย้ายเซลล์ได้อย่างปลอดภัยท้ังเข้าและ
ออกจาก I-Gloveภายในโดยผ่านหน่วยปฏิบัติการย่อ
ยและกล่องขนส่ง โดยไม่มีการรบกวนจากออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซด์หรือเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ

ถุงมือท่ีแสนสะดวกสบายจะถูกติดตั้งอยู่ด้านหน้าตู้กั้นระหว่าง
ภายในและภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนให้น้อย
กว่าเครื่องดูดควันแบบ BSL

เมื่อประตูเปิดตู้บ่มเพาะจะไม่มีการรบกวนต่อออกซิเจน / ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และไม่จำาเป็นต้องใช้ก๊าซเพื่อการคืน
ค่าระดับก๊าซภายในให้อยู่ในระดับที่มีการควบคุมอยู่ ซึ่งช่วย
ประหยัดต้นทุนที่เกิดจากส่วนนี้ได้อย่างมาก

•ทางเข้าสามารถติดตั้งได้ทั้งทางซ้ายหรือขวาของระบบ
•ถุงมือด้านหน้ามีสองชุดสำาหรับผู้ใช้ 2 คน
•สามารถควบคุมออกซิเจน / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกล่อง
ลำาเลียง
•สามารถควบคุมออกซิเจน / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกล่องที่มี
ถุงมือ
•หมุนเวียนอากาศผ่านตัวกรอง HEPA อย่างต่อเนื่อง

I-Gloveเป็นอุปกรณ์เสริมสำาหรับ cytocentric เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ก๊าซออกซิเจน / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การป้องกัน การจำาลองสรีรวิทยา
และความน่าเชื่อถือตลอดเวลา ตู้บ่มเพาะจะถูกติดตั้งอยู่ภายในสภาวะปลอดเชื้อ
ที่มีออกซิเจน / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสม เมื่อเซลล์ถูกนำาออกจากตู้
บ่มเพาะจะถูกจัดการภายใน I-Glove ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนหรือ
คาร์บอนไดออกไซด ์นอกจากนี้ยังไม่มีอันตรายจากการปนเปื้อนจากนักเทคนิค
และอากาศภายในห้องปฏิบัติการ ระดับก๊าซออกซิเจนสามารถถูกควบคุมจาก
ระดับ 0.1% ถึง 30% ซึ่งครอบคลุมตลอดช่วงทางสรีรวิทยาและช่วงสภาวะขาด
ออกซิเจนของเซลล์

•เพาะเลี้ยงและจัดการเซลล์ในสภาวะก๊าซออกซิเจน / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เดียวกัน
•ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
•เปลี่ยงแปลงตู้บ่มเพาะออกซิเจน / คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยหน่วยการการจัดการ
ก๊าซออกซิเจน /คาร์บอนไดออกไซด์
•ใช้ปริมาณก๊าซต่ำา
•ใช้ได้กับหน่วยปฏิบัติการย่อยของก๊าซออกซิเจน / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
กล่องขนส่ง

ตู้บ่มเพาะที่มีอยู่สามารถถูกดำาเนินการและติดตั้งภายใน I-Glove ในสภาพปลอดเชื้อ และควบคุมก๊าซ
ออกซิเจน/คาร์บอนไดออกไซด์ได้เหมือนกันทั้งภายในและภายนอกตู้บ่มเพาะ

I-Glove
ตู้บ่มเพาะแบบมีถุงมือ

Options

Incubation Open
Incubator

Handling

Optimal Conditions O2 CO2
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สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อการบ่มเพาะและการ
จัดการ

ช่วยปกป้องเซลล์จากการสัมผัสของมนุษย์ เช่นเดียวกับ
ปกป้องมนุษย์จากการสัมผัสกับเซลล์

จานและหลอดเพาะเลี้ยงเซลล์ถูกนำาเข้าออกผ่านประตู
ผนึกที่มีขนาดใหญ่ พอที่จะรับช่วงกว้างของหน่วย
ปฏิบัติการย่อยและหลอดเพาะเลี้ยงเซลล์เฉพาะ

Options
•ทางเข้าสามารถติดตั้งได้ทั้งทางซ้ายหรือขวาของระบบ
•ถุงมือด้านหน้ามีสองชุดสำาหรับผู้ใช้ 2 คน
•สามารถควบคุมออกซิเจน / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกล่องลำาเลียง
•สามารถควบคุมออกซิเจน / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกล่องที่มีถุงมือ
•หมุนเวียนอากาศผ่านตัวกรอง HEPA อย่างต่อเนื่อง

C-Shuttle Glove Box เป็นตัวเลือกที่เป็นพื้นฐานและประหยัดที่สุด
สำาหรับการจัดการเซลล์ภายใต้การควบคุมก๊าซออกซิเจนและ / หรือ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้ในการรับส่งเซลล์จากตู้บ่มเพาะ
ในหน่วยปฏิบัติการย่อยในระยะไกลสู่กล่องปฏิบัติการท่ีมีถุงมือโดย
ไม่รบกวนสภาวะก๊าซออกซิเจนและ / หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ภายใน โดยหน่วยปฏิบัติการย่อยจะถูกเปิดเมื่ออยู่ใน C-Shuttle 
เซลล์ถูกนำาออกมาจัดการแล้วนำากลับเข้าไปในหน่วยปฏิบัติการย่อย 
จากนั้นนำากลับไปใส่ในตู้เพาะเลี้ยงเพื่อเพาะเลี้ยงต่อไป

•ไม่มีการรบกวนสภาวะของก๊าซออกซิเจน / คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างทำาการเพาะเลี้ยง
•ช่วงการควบคุมออกซิเจนกว้างขวางครอบคลุมการเกิดสภาวะการขาดออกซิเจน / ออกซิเจนสูง
•มีระบบความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากเซลล์
•ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อน
•ผลที่ได้มีความสอดคล้องกัน
•ลดการใช้ปริมาณก๊าซ
•การเติบโตของเซลล์ดีขึ้น
•สุขภาพเซลล์ดีขึ้น

C-Shuttle
กล่องรับส่งเซลล์แบบมีถุงมือ

ขนส่งเซลล์ในกล่องกึ่งปิดผนึก C-Chamberจากตู้บ่มเพาะสู่ C-Shuttle และนำากลับมาโดยไม่มีการรบกวนสภาวะภายใน

เซลล์ไม่ต้องสัมผัสกับสภาวะที่ไม่เหมาะสม

Incubation
Open

Incubator
+ Transport

Handling
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ระยะเวลาในการฟื้นสภาวะสั้นและมีการใช้ก๊าซลดลง

หน่วยปฏิบัติการย่อยสามารถใช้งานกับวิธีการทดสอบ
เฉพาะหรือหลากหลายได้ในตู้บ่มเพาะเดียว วิธีการทดลอง
ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือการประเมินความเข้มข้นของออกซิเจนท่ี
เหมาะสมที่สุดในเซลล์ชนิดเดียวกัน

•ชั้นวางเดี่ยว
•สองชั้นวาง
•สามชั้นวาง
•สี่ชั้นวาง

Options

BioSpherix C-Chambers ได้รับการออกแบบเพื่อให้พอดีกับด้านขวา
ภายในตู้บ่มเพาะที่คุณมีอยู่ C-Chambers สามารถใช้งานได้จริงพร้อมความ
สามารถในการควบคุมและแยกสภาวะสำาหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ C-Chambers 
ยังสามารถใช้สำาหรับการป้องกันและการขนส่งอย่างต่อเนื่องของเซลล์

•ขยายวิธีการทดลองให้ผู้ใช้งานสามารถทำางานได้ด้วยตู้บ่มเพาะ
•ให้การปกป้องตลอดเวลา
•เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ก๊าซอย่างเหมาะสม
•ประหยัดก๊าซเมื่อเปรียบเทียบกับตู้บ่มเพาะทั่วไป
•ประตูเปิดปิดควบคุมด้วยแถบแม่เหล็กแทนสลัก
•ป้องกันการปนเปื้อน
•ฟื้นสภาวะหลังทำาการจัดการกับเซลล์อย่างรวดเร็ว
• ขั้นตอน”การล้าง” ไม่ซับซ้อน
•มีสี่ขนาด

หน่วยปฏิบัตการย่อยสามารถสร้างฟังก์ชันได้หลากหลายผ่านควบคุม ตามขนาดและความต้องการของวิธีปฏิบัติการ

หน่วยปฏิบัติการย่อยในตู้บ่มเพาะ

C-Chamber

Two Protocols Three Protocols

5.0

Four Protocols

MIX
CAL
GAS
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CO2

N2
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CO2

N2
เซลล์ในหน่วยปฏิบัติการย่อยจะไม่ถูกรบกวนจากการเปิด
ตู้บ่มเพาะ
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OxyCycler GT4181CN
หน่วยควบคุมก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์และไนตริกออกไซด์
ของระบบหน่วยปฏิบัติการย่อย

l ñó `ó

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไนตริกออกไซด์มีความสำาคัญในกระบวนการการส่ง
สัญญาณที่มีการทำางานที่หลากหลาย เครื่อง OxyCycler GT4181CN ช่วยในการ
ศึกษา การทำางานของก๊าซดังกล่าวได้ โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากสารเคมี เครื่อง
สามารถควบคุมก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และไนตริกออกไซด์ได้อย่างอิสระ โดยมีการจำากัดความชื้นและไนโตรเจนได
ออกไซด์ที่เกิดขึ้นที่ไม่พึงประสงค์ พร้อมตรวจสอบอุณหภูมิขณะทดสอบ

•ระบบเพาะเลี้ยงที่ควบคุมการส่งสัญญาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์/ ไนตริกออกไซด์ชนิดแรก
•ติดตามความเป็นไปของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไนตริกออกไซด์ได้ทั้งแบบต่อเนื่องและคงที่
•ควบคุมก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์และไนตริกออกไซด์ได้อย่างแม่นยำาและเป็นอิสระ
•ออกแบบให้มีพอร์ตจำานวนมากช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูแลสภาวะภายในหน่วยปฏิบัติการ
•สามารถบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
•ตรวจสอบการทำางานทั้งจากภายในและภายนอกห้องปฏิบัตการในระยะไกลได้จากสัญญาณเตือน
•มีโปรแกรมที่สามารถตั้งค่าที่ต้องการได้

Typical Configuration

แผ่นเชื่อมต่อของ GT41 จะถูกติดตั้งลงในพอร์ตของ 
GT81CN จึงไม่จำาเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อการติด
ตั้งและขยายการทำางานของเครื่อง

เครื่อง GT4181CN และ GT41 จะควบคุมสภาพภายใน
กล่องปฏิบัติการจากภายนอก โดยสามารถติดตั้ง I-Hood 
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ระบบการควบคุมนี้สามารถซ้อนทับอยู่บนหน่วยปฏิบัติกาอื่นๆได้ ช่วยประหยัดพื้นที่ในห้อง
ปฏิบัติการ

Performance

OxyCycler GT4181CN เป็นตัวอย่างของการควบคุมก๊าซ
อย่างอิสระและต่อเนื่อง

Hours Before Implant

CO O2 CO2NO
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OxyCycler GT4181C
หน่วยควบคุมก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ของระบบหน่วย
ปฏิบัติการย่อย
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีความสำาคัญในกระบวนการการส่งสัญญาณของเซลล์ 
เครื่อง OxyCycler GT4181C ทำาให้กระบวนการที่ซับซ้อนของการควบคุมก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในการทดลองง่ายขึ้นและสามารถทำาซ้ำาได้ การควบคุม
อัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการทดสอบของคุณแล้วให้เครื่องทำางานขณะ
ที่คุณทำางานที่อื่น ผลการทดลองและค่าต่างๆของเซลล์จะถูกรายงานออกมาใน
รูปแบบของกราฟและบันทึกผลในคอมพิวเตอร์

•ติดตามความเป็นไปของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ทั้งแบบต่อเนื่องและคงที่
•ควบคุมก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ได้อย่างแม่นยำา
•แสดงการเกิดลักษณะทางกายภาพที่คาดไม่ถึงอันเนื่องจากคาร์บอนมอนออกไซด์
•ออกแบบให้มีพอร์ตจำานวนมากช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูแลสภาวะภายในหน่วยปฏิบัติการ
•สามารถบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
•ตรวจสอบการทำางานทั้งจากภายในและภายนอกห้องปฏิบัตการในระยะไกลได้จากสัญญาณเตือน
•มีโปรแกรมที่สามารถตั้งค่าที่ต้องการได้

Typical Configuration

ออกแบบพอร์ตจำานวนมาก ช่วยลดการหยุดการทำางาน
เมื่อเกิดการซ่อมบำารุงประจำาวัน

แผ่นเชื่อมต่อแยกเซลล์ออกจากตัวรับสัญญาณในพอร์ตด้วยตัวกรองจุลินทรีย์

เครื่อง GT4181Cและ GT41 จะควบคุมสภาพภายใน
กล่องปฏิบัติการจากภายนอกโดยสามารถติดตั้ง I-Hood 
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

Performance

OxyCycler GT4181Cเป็นตัวอย่างของการควบคุมก๊าซอย่
างอิสระและต่อเนื่อง

Hours Before Implant

CO O2 CO2
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OxyCycler GT4181N
หน่วยควบคุมก๊าซไนตริกออกไซด์ของระบบหน่วยปฏิบัติการย่อย

เครื่อง OxyCycler GT4181N ช่วยในการศึกษาการทำางานของก๊าซไนตริกออก
ไซด์ได้ง่ายกว่าการศึกษาแบบเก่า ลดการใช้การผลิตไนตริกออกไซด์และทำางาน
โดยตรงกับก๊าซอย่างแม่นยำาและเชื่อถือได้ สามารถสร้างการแสดงผลและบันทึก
การตรวจสอบข้อมูลที่เกิดจากการทดลองไนตริกออกไซด์

•ติดตามความเป็นไปของก๊าซไนตริกออกไซด์ได้ทั้งแบบต่อเนื่องและคงที่
•ควบคุมก๊าซไนตริกออกไซด์ได้อย่างแม่นยำา
•แสดงการเกิดลักษณะทางกายภาพที่คาดไม่ถึงอันเนื่องจากไนตริกออกไซด์
•ออกแบบให้มีพอร์ตจำานวนมากช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูแลสภาวะภายในหน่วยปฏิบัติการ
•สามารถบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
•มีส่วนควบคุมผลผลิตของไนตริกออกไซด์ส่วนเกินที่ไม่มีความจำาเป็น 
•ตรวจสอบการทำางานทั้งจากภายในและภายนอกห้องปฏิบัตการในระยะไกลได้จากสัญญาณเตือน
•มีโปรแกรมที่สามารถตั้งค่าที่ต้องการได้

Typical Configuration

เซ็นเซอร์สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่อง GT41, 
GT4181CN, GT4181C และ GT4181N เพื่อทดแทน
กันได้อย่างรวดเร็วคุณ สามารถออกแบบให้ทำางานร่วม
กับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ได้ในอนาคต

เครื่อง GT4181Nและ GT41 จะควบคุมสภาพภายใน
กล่องปฏิบัติการจากภายนอกโดยสามารถติดตั้ง I-Hood 
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการของคุณได้รับการปกป้องจากอันตรายของไนตริกออกไซด์หรือก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ที่อาจเกิดการรั่วไหลสู่ภายนอกหน่วยปฏิบัติการ โดยก๊าซเหล่านี้จะถูกตรวจพบด้วยพอร์ตที่
ควบคุมจากระยะไกล (ด้านบน) และมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น

Performance

Oxycycler GT4181N เป็นตัวอย่างของการควบคุมก๊าซอย่างอิสระ
และต่อเนื่อง

Hours Before Implant

O2 CO2NO
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OxyCycler GT41

หน่วยควบคุม OxyCycler GT41 เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการสร้างและปรับเปลี่ยน
ความเข้มข้นออกซิเจนและ / หรือความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย
มีการติดตามและควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (RH) แยกออกมา ซึ่งช่วย
ในการส่งก๊าซหลายประเภทสู่เซลล์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

•ควบคุมและติดตามก๊าซออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในขณะเดียวกัน
•ง่ายต่อการเพิ่มหน่วยการควบคุมคาร์บอนมอนอกไซด์และไนตริกออกไซด์
•สามารถต่อเข้ากับก๊าซได้หลากหลายประเภท
•สามารถบันทึกข้อมูลและควบคุมการทำางานอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
•ตรวจสอบการทำางานทั้งจากภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการในระยะไกลได้จากสัญญาณเตือน
•มีโปรแกรมที่สามารถตั้งค่าที่ต้องการได้

OxyCycler GT41 ประกอบด้วยหน่วยควบคุมภายนอกที่เชื่อมต่อกับหน่วยปฏิบัติการย่อยด้วย
ระบบพอร์ตซึ่งวางอยู่ภายในตู้บ่มเพาะ ซึ่งพอร์ตดังกล่าวจะควบคุมพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผ่านตัวกรองจุลินทรีย์ ขณะที่ยังรักษาสภาพปลอดเชื้อในหน่วยปฏิบัติการย่อย

ระบบหน่วยปฏิบัติการย่อยสำาหรับเพาะเลี้ยงด้วยก๊าซ
ออกซิเจน / คาร์บอนไดออกไซด์

Typical Configuration

ส่วนของฐานควบคุมและก๊าซสามารถใช้ได้ในทุกชุด
เครื่องควบคุม GT ซึ่งจะมีตัวควบคุมรองสำาหรับการ
ควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนตริกออก
ไซด์เพิ่มเติมที่สามารถต่อเข้ากับตัวควบคุมหลักได้

GT41 มาพร้อมกับแผ่นข้อต่อสำาหรับพอร์ตเซ็นเซอร ์ซึ่ง
แผ่นนี้จะยึดติดเข้ากับ C-Chamber และมีอุปกรณ์ครอบ
พอร์ตสองชิ้นเพ่ืออัพเกรดระบบให้มีก๊าซคาร์บอนมอน
ออกไซด์, ไนตริกออกไซด์หรือทั้งก๊าซคาร์บอนมอน
ออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ได้ทุกเวลา

Performance

OxyCycler GT41เป็นตัวอย่างของการควบคุมก๊าซอย่างอิ
สระและต่อเนื่อง

Hours Before Implant

O2 CO2
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พัดลมระบายอากาศจะดึงเข้าไปใน I-Hood เพื่อ
กวาดอนุภาคในอากาศท่ีเป็นอันตรายหรือไอระเหย
ออกไปจากผู้ที่ใช้ตู้บ่มเพาะอย่างมีประสิทธิภาพ

I-Hood มาตรฐานยังมีพื้นที่เพียงพอสำาหรับอุปกรณ์ชุด 
GT4181 เมื่อวางภายในเครื่องดูดควัน

จะดึงอากาศภายในห้องไปยังท่ออากาศเสียเพ่ือกวาดอนุภาคในอากาศที่เป็น
อันตรายและไอระเหยออกไปจากผู้ใช้งานตู้บ่มเพาะ ท่อสามารถต่อเข้ากับตู้ดูดควัน
หรือจุดอื่นๆเพื่อออกจากห้องปฏิบัติการได้

•ขนาดเหมาะสำาหรับตู้บ่มเพาะขนาดมาตรฐาน
•ปกป้องผู้ใช้จากก๊าซอันตราย
•สามารถสั่งทำาเฉพาะตามรูปแบบที่กำาหนดเองได้

I-Hood
ระบบระบายอากาศเฉพาะสำาหรับตู้บ่มเพาะ

I-Hoods ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสำาหรับตู้บ่มเพาะที่มีช่องว่างทางด้าน
บนพอดีกับตัวควบคุมชุด GT แต่ลูกค้าสามารถสั่งทำา I-Hoods ขนาดใหญ่ได้ตาม
ต้องการ

ถึงแม้ว่าจะไม่จำาเป็นต้องใส่ส่วนประกอบ GT41 ภายใน 
I-Hood แต่ถ้าต้องการสั่งทำาขนาดใหญ่สำาหรับใส่เครื่อง
ควบคุมทั้งสองไว้ภายในสามารถทำาได้
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สามารถควบคุมได้ถึงสองหน่วยปฏิบัติการ แต่ละหน่วย
สามารถต้ังโปรแกรมได้อย่างอิสระเพ่ือเป็นท้ังหน่วยควบคุม
และหน่วยทดลอง ถ้ามีหน่วยเพาะเลี้ยงควบคุมอยูในตู้บ่ม
เพาะอื่นแล้ว หน่วยปฏิบัติการทั้งสองก็สามารถทำาเป็นหน่วย
ปฏิบัติการได้

•เปิดรับออกซิเจนแบบต่อเนื่อง
• ความคุมก๊าซออกซิเจนทางสรีรวิทยา/ พยาธิสรีรวิทยา
•ควบคุมก๊าซออกซิเจนในช่วง 0.1-99.9%
•ควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง 0.1-20.0%
•ควบคุมได้อย่างอิสระและตั้งค่าได้ถึงสองหน่วยปฏิบัติการพร้อมกัน
•ระบบคอมพิวเตอร์ง่ายสำาหรับเชื่อมต่อ การสร้างแผนภูมิแสดงข้อมูลขณะ
ทำาการทดลอง การบันทึกข้อมูลและการดำาเนินงานจากระยะไกล

OxyCycler C42 เป็นช่องแบบคู่เพื่อควบคุมแก๊สสองชนิดสำาหรับตู้บ่มเพาะ
และ C-Chambers สามารถทำาโปรแกรมควบคุมปริมาณออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างอิสระเพื่อการควบคุมที่เหมาะสม

Typical Configuration

โปรแกรมสามารถตั้งค่าที่ต้องการได้หลายชุดสำาหรับการทดลองระยะยาว เพื่อดูแลทุกๆอัตราการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างจุดที่มีการตั้งค่าไว้

OxyCycler C42
เครื่องควบคุมก๊าซออกซิเจน / คาร์บอนไดออกไซด์ในหน่วย
ปฏิบัติการย่อยแบบต่อเนื่อง MIX

CAL
GAS

O2

CO2

N2

OxyCycler C42 เชื่อมต่อกับ C-Chamber ด้วยพอร์ตชนิด
เดี่ยวอย่างเหมาะเจาะซึ่งมีแผ่นกรองจุลินทรีย์กั้นระหว่าง
เซลล์และเซ็นเซอร์ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน

Dynamic, Programmable

OxyCycler C42เป็นตัวอย่างของการควบคุมก๊าซอย่างอิส
ระและต่อเนื่อง

Hours Before Implant

O2 CO2
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ระบบ ProOx C21 เป็นทางเลือกที่เหมาะมากที่สุด
เข้ามาทดแทนการใช้ตู้บ่มเพาะก๊าซออกซิเจน / ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์เพราะความสามารถที่หลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ ProOx C21 เชื่อมเข้ากับ C-Chamber ผ่าน
พอร์ตเดี่ยวอย่างเหมาะเจาะ ซึ่งมีแผ่นกรองจุลินทรีย์กั้น
ระหว่างเซลล์และเซ็นเซอร์ ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน

ProOx C21 ควบคุมและถ่ายเทก๊าซออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในตู้บ่มเพาะจากหน่วยปฏิบัติการ
ภายนอก

Typical Configuration ProOx C21
ProOx C21 ควบคุมทั้งออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกันเป็น 
ทางเลือกที่ยืดหยุ่นมากที่สุดสำาหรับการวิจัยภาวะการขาดออกซิเจน / 
ออกซิเจนสูง โดยใช้ตู้บ่มเพาะในห้องปฏิบัติการที่มีอยู่หรือ BioSpherix 
C-Chambers หรือท่อกึ่งปิดผนึก พอร์ตควบคุมก๊าซระยะไกลมีการ
ออกแบบที่เฉพาะ สามารถทนต่อการปนเปื้อน

•การควบคุมออกซิเจนเต็มรูปแบบ
•การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างอิสระ
•ดำาเนินงานโดยอัตโนมัติ
•บังคับควบคุมการผสมแก๊สได้
•การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ทนต่อการปนเปื้อน
•พอเหมาะและสามารถควบคุมกับตู้บ่มเพาะที่มีอยู่และหน่วยเพาะเลี้ยงเซลล์ได้

หน่วยควบคุมสำาหรับก๊าซออกซิเจน / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การตั้งค่าออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่ต้องการทำาได้ผ่านแผงด้านหน้า พร้อม
ทำาการสอบเทียบและการตั้งค่าในการดำาเนินงานได้โดยอัตโนมัติ

O2 CO2

Performance

ProOx C21 ควบคุมทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจนอย่างอิสระ ไม่มีการใช้ก๊าซแบบผสม สามารถตั้ง
ค่าออกซิเจนระหว่าง 0.1-99.0% และคาร์บอนไดออกไซด์
ระหว่าง 0.1-20.0%
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ProOx P360 สามารถเร่งความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนไปถึงจุดที่ตั้งค่า
ไว้ได้อย่างรวดเร็วหน่วย ควบคุมนี้สามารถทำางานในกล่องกึ่งปิดผนึกรวม
ทั้งตู้บ่มเพาะได้ อัตราการปล่อยก๊าซที่สูงทำาให้ช่วงระยะเวลาในการฟื้นฟู
น้อยมากในหน่วยปฏิบัติการขนาดเล็ก และมีความสามารถในการควบคุม
หน่วยปฏิบัติการขนาดใหญ่ เช่น I-Glove ได้อย่างถูกต้อง ProOx P360 
จะทำาหน้าท่ีควบคุมก๊าซท่ีถูกใช้และเกิดจากกระบวนการการบริโภคหรือ
การกำาเนิดของเซลล์ภายในหน่วยปฏิบัติการ

ProOx P360

•ควบคุมออกซิเจนเต็มรูปแบบ
•ควบคุมแบบคงที่และสามารถปรับการตั้งค่าได้
•ใช้งานแก๊สอย่างมีประสิทธิภาพ
•อเนกประสงค์และมีขนาดกะทัดรัด
•ควบคุมออกซิเจนได้ 0.1-99.9% 
•ใช้ได้พอดีกับตู้กึ่งปิดผนึก
•มีการตรวจพบความผิดปกติพร้อมแก้ไขได้ทันที
•ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานและเคลื่อนย้าย

เครื่องควบคุมอัตราการฉีดออกซิเจนความเร็วสูง

Typical Configuration

ProOx P360 มีการดำาเนินการได้อย่างง่ายดายผ่านแผงด้าน
หน้า แสดงข้อมูลระดับออกซิเจนในปัจจุบันบนหน้าจอดิจิตอล

ProOx P360 มีความสามารถในการควบคุมหน่วยปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่
ได้อย่างถูกต้อง

ProOx P360 ตรวจสอบและควบคุมระดับออกซิเจนจาก
ภายนอกตู้

ProOx P360 เป็นตัวควบคุมอเนกประสงค์ที่มี
ความสามารถในการควบคุมหน่วยปฏิบัติการ
ขนาดใหญ่ เช่น BioSpherix I-Glove และ 
C-Shuttleหรือระบบ X3 ได้อย่างถูกต้อง
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การออกแบบท่ีกะทัดรัดช่วยให้ความต้องการพ้ืนท่ีในห้อง
ปฏิบัติการน้อย

ProOx P110ควบคุมและถ่ายเทก๊าซออกซิเจนภายในตู้
จากหน่วยปฏิบัติการภายนอก ProOx P110 เป็นเครื่อง
อเนกประสงค์ท่ีสามารถควบคุมการทำางานในหน่วยปฏิบัติ
การย่อย, ตู้บ่มเพาะ, ตู้เย็น, ฯลฯ

Typical Configuration

ProOx P110 เป็นตัวควบคุมออกซิเจนที่หลากหลายและมีขนาดกะทัดรัดสำาหรับการ
ทำางานที่ให้ความสำาคัญออกซิเจน แม้ว่าจะถูกออกแบบให้ทำางานร่วมกับ BioSpherix 
แต่ ProOx P110 สามารถทำางานร่วมกับตู้บ่มเพาะ, กล่องถุงมือ, ตู้เย็น, กล่องเพาะ
เล้ียงพืชและกล่องปฏิบัติการกึ่งปิดโดยไม่รบกวนเซลล์ของคุณมาพร้อมกับระบบ
ควบคุมการตอบสนองต่อออกซิเจนเมื่อถึงจุดที่ตั้งไว้อย่างรวดเร็ว และมีการจัดการค่า
ดังกล่าวการรบกวนใดๆจะถูกตรวจพบและแก้ไขทันที

ProOx P110

•ควบคุมออกซิเจนเต็มรูปแบบ
•ควบคุมแบบคงที่และสามารถปรับการตั้งค่าได้
•ใช้งานแก๊สอย่างมีประสิทธิภาพ
•อเนกประสงค์และมีขนาดกะทัดรัด
•ควบคุมออกซิเจนได้ 0.1-99.9% 
•ใช้ได้พอดีกับตู้กึ่งปิดผนึก
•มีการตรวจพบความผิดปกติพร้อมแก้ไขได้ทันที
•ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานและเคลื่อนย้าย

หน่วยควบคุมก๊าซออกซิเจนขนาดกะทัดรัด

ProOx P110 หลายเครื่องสามารถควบคุมหน่วยปฏิบัติ
การย่อยได้อย่างอิสระในตู้บ่มเพาะเดียวกัน เป็นทางเลือกที่
ทดแทนตู้บ่มเพาะด้วยก๊าซออกซิเจนทั่วไป
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ProCO2 P120 ควบคุมและถ่ายเทก๊าซออกซิเจนภายในตู้
จากหน่วยปฏิบัติการภายนอก

ProCO2 P120 เป็นตัวควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่หลากหลายและมีขนาด
กะทัดรัดสำาหรับ การทำางานที่ให้ความสำาคัญก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์แม้ว่าจะถูก
การออกแบบให้ทำางานร่วมกับ BioSpherix แต่ ProCO2 P120 สามารถทำางาน
ร่วมกับตู้บ่มเพาะ, กล่องถุงมือ, ตู้เย็น, กล่องเพาะเลี้ยงพืชและกล่องปฏิบัติการกึ่ง
ปิดโดยไม่รบกวนเซลล์ของคุณมาพร้อมกับระบบควบคุมการตอบสนองต่อก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อถึงจุดที่ตั้งไว้อย่างรวดเร็ว และมีการจัดการค่าดังกล่าวการ
รบกวนใดๆจะถูกตรวจพบและแก้ไขทันที
•ดำาเนินการทำางานอัตโนมัติ
•ใช้งานแก๊สอย่างมีประสิทธิภาพ
•สามารถฟื้นฟูสภาวะได้อย่างรวดเร็ว
•อเนกประสงค์และมีขนาดกะทัดรัด
•ควบคุมก๊าซคร์บอนไดออกไซด์ได้ 0.1-20.0% 
•ใช้ได้พอดีกับตู้กึ่งปิดผนึก
•มีการตรวจพบความผิดปกติพร้อมแก้ไขได้ทันที
•ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานและเคลื่อนย้าย

การออกแบบที่กะทัดรัดสามารถควบคุมระยะไกล ซึ่งทำาให้มั่นใจว่าเซลล์จะไม่ถูกรบกวนโดยไม่
จำาเป็น

ProCO2 P120 
เครื่องควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดกะทัดรัด

Typical Configuration

การออกแบบท่ีกะทัดรัดช่วยให้ความต้องการพ้ืนท่ีในห้องปฏิบัติ
การน้อย

5.0

Versatile

ProCO2 P120 สามารถควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ตามต้องการ โดยสามารถเพิ่มโปรแกรมการทดสอบเพิ่มเติม
และควบคุมหน่วยปฏิบัติการที่ใช้จัดการเซลล์
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การออกแบบแบบแยกส่วนของศูนย์บ่มเพาะ X3 ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำานวนหน่วยปฏิบัติการอิสระ
เพื่อให้เข้ากับความต้องการของการวิจัยในปัจจุบัน ขนาดของหน่วยปฏิบัติการและจำานวนของวิธีการทดลอง
จึงมีความยืดหยุ่น หน่วยปฏิบัติการขนาดใหญ่สามารถกลายเป็นสองหน่วยปฏิบัติการขนาดกลาง และในทาง
กลับกันยังสามารถสลับระหว่างหน่วยปฏิบัติการจำานวน 1 และ 3 หน่วย

หากมีวิธีการทดลองอื่นๆที่มีความจำาเป็น ตู้บ่มเพาะ 2 หน่วยสามารถพัฒนาเป็นตู้บ่มเพาะขนาด 3 หน่วย และ
ถ้าต้องการปริมาณมากขึ้นสามารถสลับกลับจาก 3 หน่วยเป็น 2 หน่วยขนาดใหญ่ได้

ตู้บ่มเพาะ Cytocentric สามารถบูรณาการต่อเนื่องกับหน่วยประมวลผล Cytocentric สำาหรับการบ่มเพาะและ
การประมวลผลระบบ

ตู้บ่มเพาะ Cytocentric สองตู้สามารถติดตั้งเข้ากับหน่วยปฏิบัติการ เพื่อทำางานร่วมกันในส่วนของการบ่มเพาะ
และการประมวลผล

Cytocentric สามารถต่อยอดจากตู้บ่มเพาะคู่เป็นสามหน่วยได้ เพื่อเพิ่มปริมาณเซลล์และจำานวนวิธีการทดลอง

การบูรณาการใดๆกับระบบ Cytocentric สามารถขยาย / อัพเกรดโดยการเพิ่มหน่วยปฏิบัติการบ่มเพาะขึ้น

การต่อยอดและการอัพเกรดสามารถทำาได้ง่ายๆโดยการเปล่ียนแปลงการกำาหนดค่าระบบเพ่ือรองรับโมดูล
ที่เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น เพิ่มตู้บ่มเพาะและกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในขณะที่อยู่ใน
กระบวนการปิด

การต่อยอดการประมวลผลและการอัพเกรด สามารถเพิ่มไปยังระบบที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น หน่วยปฏิบัติการ
กล้องจุลทรรศน์เครื่องคัดเเยกเซลล์อุปกรณ์อัตโนมัติและอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ

ระบบ X3 ไม่มีข้อจำากัดในการต่อยอด เพียงแค่เชื่อมต่อจำานวนหน่วยปฏิบัติการการประมวลผลใดๆเพิ่มเติม 
ขึ้นอยู่กับการกำาหนดค่าระบบ (หน่วยปฏิบัติการสามารถเพิ่มเติมได้ถึง 3-9 หน่วยซึ่งเป็นอิสระต่อกัน)
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ตู้บ่มเพาะ CytoCentric BioSpherix มีความสามารถในการใช้งานที่ไม่เหมือนกับตู้บ่มเพาะอื่นๆซึ่งสามารถกำาหนดค่า
ของหน่วยปฏิบัติงานได้หลายหน่วยที่มีหลากหลายวิธีการทดลองที่เป็นอิสระต่อกัน ไม่ได้เป็นเพียงประตูที่แยกออกจากกัน
เท่านั้น มีความสามารถในการกำาหนดเงื่อนไขแบบต่อเนื่องหรือจำาลองสภาพทางสรีรวิทยาของเซลล์
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เซลล์ต้องการความพอดีกับงานวิจัย

N
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สามารถใช้งานกับตู้บ่มเพาะอื่นๆ และยังสามารถอัพเกรดต่อเข้ากับตู้บ่มเพาะแบบ cytocentric และหน่วย
ประมวลผล (X3 cytocentric) ช่วยในการประหยัดงบประมาณ

คุณอาจจะเพิ่มวิธีการทดลองเพิ่มเติมที่ตู้บ่มเพาะมาตรฐาน ซึ่งหน่วยปฏิบัติการจะถูกแยกออกจากตู้บ่มเพาะ 
โดยสามารถปรับวิธีการทดลองได้ขึ้นอยู่กับหน่วยควบคุม

หน่วยปฏิบัติการอื่นๆที่ถูกติดตั้งเข้าไปในตู้บ่มเพาะมาตรฐาน จะสามารถตั้งค่าวิธีการทดลองได้ทั้หมดสามวิธีที่
แตกต่างกัน

หน่วยปฏิบัติการย่อยเพิ่มเติมมีความสามารถในการเรียกใช้วิธีการทดลองพิ่มเติมของตู้บ่มเพาะที่มีอยู่

หน่วยปฏิบัติการย่อยจะใช้ร่วมกับตู้บ่มเพาะที่อยู่ในระยะห่างออกไปได้โดยใช้หน่วยปฏิบัติการขนส่ง วิธีนี้จะ
ช่วยปกป้องเซลล์จากอันตรายของอากาศในห้อง และระบบ X3 จะผูกติดกับหน่วยปฏิบัติการ BioSpherix ทุก
ชนิด

บ่มเพาะดั้งเดิมมีข้อจำากัดในการตอบสนองความต้องการของเซลล์เนื่องจากการเปิดปิดตู้บ่มเพาะ ทำาให้มีผลต่อ
สภาวะการเพาะเลี้ยงและเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ระบบ X3 จึงเข้ามาตอบสนองต่อความต้องการของเซลล์ โดยกา
รบูรณาการตู้บ่มเพาะที่มีอยู่กับหน่วยควบคุมและประมวลผล ไว้ในระบบปลอดเชื้อ

เนื่องจากความต้องการของห้องปฏิบัติการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบ X3 จึงสามารถต่อยอด
เพื่อรองรับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้าไปในการทดลอง กล้องจุลทรรศน์ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน

ทั้ง CytoCentric และ People-Centric ระบบ X3 สามารถเข้ากันได้กับเครื่องมืออื่นๆ และสามารถนำามาร่วม
ทำางานเพื่อเพิ่มความสามารถอย่างไร้ข้อจำากัด
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ส่วนใหญ่ของห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์มักมีตู้บ่มเพาะอยู่แล้ว BioSpherix 
จึงเสนอกระบวนการแก้ไขท่ีจะทำาให้ตู้บ่มเพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แบบมาตรฐานทั่วไปอัพเกรดขึ้น ทำาให้สามารถใช้กับโปรโตคอลที่
ประยุกต์ได้

K

งบประมาณของคุณ ... ห้องปฏิบัติการของคุณ 
... ตอนนี้สามารถจัดการได้แล้ว!

L
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OxyStreamer ช่วยในการผสมก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เข้าด้วยกันด้วย
ตนเอง เพื่อใช้ในส่วนของบรรยากาศและอาหารเลี้ยงเซลล์ในจานเพาะเลี้ยงบนแท่นวาง
ของกล้อง ซึ่งมีการตรวจสอบและการควบคุมอย่างอิสระในขณะเพาะเลี้ยง โดยเซลล์จะ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดขณะที่มีการสังเกตภายใต้กล้อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมสามารถใช้บันทึกข้อมูลและควบคุมการดำาเนินงานจากระยะไกลได้

•ควบคุมก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะทำาการทดลองอย่างเต็มรูปแบบ
•ควบคุมก๊าซในบรรยากาศและอาหารเลี้ยงเซลล์ได้พร้อมกันภายใต้การสังเกตด้วย
กล้องจุลทรรศน์ขณะที่เซลล์มีชีวิต
•ลดการใช้ก๊าซผสม
•ลดค่าใช้จ่ายของก๊าซผสม
•ลดความไม่ถูกต้องเนื่องจากการแบ่งชั้นของก๊าซในถังแก๊สผสม
•การใช้งานในแนวตั้งช่วยประหยัดพื้นที่

OxyStreamer
เครื่องควบคุมก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์สำาหรับ
กล้องจุลทรรศน์

Typical Configuration

OxyStreamer ช่วยลดความจำาเป็นสำาหรับการใช้ก๊าซ
ผสม ตัวควบคุมนี้ถูกใช้สำาหรับดูแลสภาวะก่อนการใส่
อาหารเล้ียงเซลล์และพ้ืนท่ีเหนือการเพาะเล้ียงเซลล์ไป
พร้อมๆกัน

O2

CO2

N2      

ทำางานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์เช่น จานบ่มเพาะ DH-35iL ข้างต้น

OxyStreamer ทำางานในการควบคุมพื้นที่เหนือการเพาะ
เลี้ยงเซลล์ในเครื่องเขย่าขวดเพาะเลี้ยงเซลล ์นอกจากนี้
ระบบยังสามารถนำามาใช้สำาหรับกระจายเซลล์ ซึ่งถึงแม้จะมี
หลายการออกแบบที่แตกต่างกันแต่การติดตั้งยังคงคล้ายกัน

O2

CO2

N2      
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GMP 
Xvivo System

Model X2
แนวคิด Cytocentric มีความสอดคล้องกับการ
บริหารจัดการท่ีมีคุณภาพสำาหรับกระบวนการ
การผลิตเซลล ์และระบบรุ่น X2 Xvivo ก็ได้
รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมาคมเซลล์
บำาบัดให้เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจในการ
ทำางานในห้องปฏิบัติการสะอาด หน่วยงาน
กำากับดูแลท่ัวโลกให้การยอมรับต่อการผลิตท่ี
ด ีความเสี่ยงที่ลดลงในหลายๆด้าน ความเร็ว
ของการดำาเนินงานท่ีรวดเร็วและง่ายขึ้นมาก
และที่สำาคัญคือประหยัดงบประมาณ

การใช้สัตว์เป็นแบบจำาลอง
มีการใช้สัตว์ทดลองกันอย่างแพร่หลายสำาหรับ
จำาลองการเกิดโรคและพยาธิสภาพของมนุษย์ รูป
แบบของสัตว์ทดลองท่ีสำาคัญหลายชนิดสามารถ
สร้างขึ้นได้โดย BioSpherix 
Ocular Angiogenesis 
Pulmonary and Systemic Hypertension
Apnea, Sleep Apnea and Apnea of 
Prematurity
SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)
Atherosclerosis
Ischemia (Cardiac Infarction, Stroke, etc.)
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Pulmonary Fibrosis
ADHD
Polycythemia
Developmental Disabilities / Eclampsia
Recreational and Occupational Hypoxia
Recreational and Therapeutic Hyperoxia
Acute Mountain Sickness
New NO, CO and Hypoxia Therapies

ติดต่อเราสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องควบคุมก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์สำาหรับ
กล้องจุลทรรศน์

ติดต่อเราสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม







Toll Free 800.441.3414
www.biospher ix.com

25 Union Street, Parish, NY 13131  
Ph: 315.387.3414  Fax: 315.387.3415  E-mail: sales@biospherix.com

cytocentric
cell incubation and processing 

systems


