
OBRAZOWANIE  BIOLUMINESCENCJI
I FLUORESCENCJI

OBRAZOWANIE IN VIVIO – IN VITRO



Dystrybucja Dox - obrazowanie fluorescencji ex vivo organów - 10 godzin po podaniu doustnym Ekspresja lucyferazy w komórkach nowotworowych, 6 tygodni po podaniu

ZASTOSOWANIE 
NEWTON 7.0 jest wysokoczułym systemem obrazowania 

optycznego dedykowanym do wizualizacji in vivo, in vitro 

i ex vivo. Różne bioluminescencyjne reportery jak lucyfe-

raza świetlika i  wiele fluorescencyjnych molekularnych 

reagentów może być użyta do wizualizacji i  śledzenia 

nowotworu, choroby lub rozwoju zapalenia. NEWTON 7.0 

może służyć również do śledzenia znakowanych molekuł 

i nanocząstek lub biodystrybucji i badań farmakokinetycz-

nych z użyciem żywych zwierząt w nieinwazyjny sposób.

BIOLUMINESCENCJA
Optyka zastrzeżona w  systemie NEWTON 7.0 została 

specjalnie opracowana do obrazowania makro z  dużą 

zdolnością zbierania światła, łącząc unikalną kombinację 

wysokiej apertury numerycznej i  dużej odległości robo-

czej. Wykonany na zamówienie obiektyw NEWTON 7.0 

V.070 łączy w sobie czułość i wydajność optyczną do pra-

cy w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. System 

optyczny zawiera komponenty o  ultraniskiej dyspersji, 

które zwiększają czułość, oraz elementy asferyczne, aby 

zapewnić niezmiennie ostry obraz. Główną funkcją obiek-

tywu aparatu jest zbieranie światła. Apertura obiektywu 

reprezentuje jego zdolność do zbierania jak największej 

ilości światła w danym okresie. Jego czułość jest zwykle 

wyrażana przez zakres f-przysłony. Im mniejsza liczba 

f-przysłony, tym większa apertura. Niższa liczba f ozna-

cza większe otwarcie przysłony, co pozwala na dotarcie 

większej ilości światła do matrycy CCD. Przysłona obiek-

tywu V.070 to f/0,70, co zapewnia szybsze obrazowanie 

i lepszą czułość w porównaniu do wszystkich innych urzą-

dzeń obrazujących.

FLUORESCENCJA
Pojawienie się nowych sond fluorescencyjnych zwiększy-

ło wymagania dotyczące systemów obrazowania fluore-

scencyjnego in-vivo, tak aby móc sprawnie obsługiwać 

różne jednoczesne sygnały. Najlepszy zakres spektralny 

do penetracji zwierzęcia wynosi od 600 nm do 900 nm. 

W  przypadku wykrywania fluorescencji NIR tło jest bar-

dzo niskie, a  autofluorescencja tkankowa nie ogranicza 

wydajności.

NEWTON 7.0 oferuje 8 kanałów wzbudzenia w zakresie 

widzialnych widm RGB i  NIR. Każde pojedyncze źródło 

światła zapewnia precyzyjnie zdefiniowany zakres wid-

ma. Bardzo wąskie widmo LED jest dodatkowo ograniczo-

ne bardzo wąskim filtrem wzbudzenia. Oznacza to mniej 

sygnału tła na obrazach próbki i wyższy stosunek sygnału 

do szumu w celu wykrycia najsłabszych sygnałów.

Obserwację jasnej fluorescencji można przeprowadzić 

w trybie szybkiego skanowania, który skraca czas ekspo-

zycji i minimalizuje uszkodzenia próbki. Naukowa wiązka 

LED skanuje całą powierzchnię stolika obrazowego, aby 

zapewnić niezrównaną jednorodność światła w celu do-

kładniejszej oceny ilościowej sygnału, zapewniając precy-

zyjną i identyfikowalną ilość energii dla 100% powtarzal-

ności eksperymentu. Sygnały mogą być nakładane, dzięki 

czemu można jednocześnie wizualizować do 4 reporte-

rów w zastosowaniach obrazowania wielospektralnego. 

Problemy interferencji pomiędzy sygnałami reporterów 

są następnie korygowane za pomocą funkcji Spectral 

Unmixing, która oddziela różne sygnały, tak że każdy ka-

nał zawiera tylko sygnał z reportera.

Można użyć dużej liczby sond i barwników, takich jak: GFP, 

RFP, FITC, mCherry, DAPI, Alex Fluor® 680, 700, 750, Cy® 

3, 5, 5.5, DyeLight, IRDye® 800CW, VivoTrack 680, VivoTag 

750...

NEWTON 7.0 jest skalibrowany zgodnie ze standardami 

NIST. Kalibracja opiera się na wykorzystaniu identyfi-

kowalnego źródła odniesienia luminometru NIST, które 

umożliwia porównanie odczytu z  ustaloną linią bazową 

NIST. Działanie systemu można weryfikować okresowo 

w celu zapewnienia jakości wyników.

TOMOGRAFIA OPTYCZNA 3D
Tomografia bioluminescencyjna (BLT - ang. Biolumine-

scence Tomography) jak również molekularna tomografia 

fluorescencyjna (FMT - ang. Fluorescence Molecular To-

mography) są technikami obrazowania dostarczającymi 

analizy ilościowe i  lokalizacyjne źródła dystrybucji w ży-

wych zwierzętach z sygnałów mierzonych na powierzchni 

ciała zwierzęcia.

NEWTON 7.0 integruje innowacyjny moduł obrazowania 

tomograficznego 3D, który rekonstruuje sygnały biolumi-

nescencyjne lub fluorescencyjne na objętość, która jest 

nakładana na model topografii 3D obiektu. W  celu lep-

szego zrozumienia anatomicznych i  głębszych struktur 

tkankowych, cyfrowa biblioteka narządów umożliwia na-

łożenie narządów myszy na obraz tomograficzny w celu 

precyzyjnej identyfikacji lokalizacji źródła.

Newton 7.0 – FT-500

Akwizycja  obrazu  oparta  na
protokole NEWTON jest zarówno
tak  szybka,  jak  i  intuicyjna:
dostosuj  ekspozycję,  zapisz,
wydrukuj  lub  określ  ilościowo.



ZNAKOMITE WYNIKI 
ILOŚCIOWE

Najlepsza liniowość dla precyzyjnej oceny 

ilościowej białka w pełnym zakresie 

dynamicznym.

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA 
Akwizycja obrazu oparta na protokole NEWTON jest tak 
szybka, jak i intuicyjna. Z łatwością ułóż zwierzę za pomo-
cą wysuwanego łóżka do obrazowania, wybierz protokół 
i kliknij Start. Kamera jest zmotoryzowana wzdłuż osi Z, 
aby z  łatwością przejść z  dużego pola widzenia do ob-
razowania makro. Łóżko do obrazowania jest domyślnie 
termoregulowane do +37°C, a  jego temperaturę można 
kontrolować w zakresie od 20°C do 40°C, a nawet wyłą-
czyć w zastosowaniach ex vivo lub in vitro. Jest również 
zmotoryzowane w osi X / Y i można je odłączyć, jeśli mu-
sisz wykonać prace przygotowawcze na stole przed pro-
cesem obrazowania.

ZARZĄDZANIE ZWIERZĘTAMI
System BIOSTHESIA został specjalnie zaprojektowany 
do inhalacji środków na bazie izofluranu przez zwierzęta 
laboratoryjne. BIOSTHESIA jest urządzeniem o niewielkiej 
wadze, kompaktowym i  wytrzymałym, które może być 
używane jako samodzielna jednostka na stole. Ponieważ 

system jest przenośny, można go szybko przemieszczać 
z miejsca na miejsce, a następnie może być natychmiast 
gotowy do pracy. System składa się z cyfrowego przepły-
womierza klasy medycznej, precyzyjnego waporyzatora 
w  formacie TEC3, filtra z  węglem aktywnym, obwodu 
oddechowego i  maski w  formie stożka dla myszy oraz 
komory indukcyjnej.
Waporyzator BIOSTHESIA jest przeznaczony do pracy 
z  izofluranem i  aby zapewnić dokładność użytkowania 
jest kalibrowany za pomocą refraktometru laserowego. 
Ponadto waporyzator posiada funkcję blokady bezpie-
czeństwa, zapobiegającą przypadkowemu włączeniu, 
dzięki czemu waporyzator BIOSTHESIA jest nie tylko jed-
nym z najdokładniej wykonanych i certyfikowanych wapo-
ryzatorów, ale także jednym z najbezpieczniejszych.
Komora izolacyjna uszczelniona filtrami HEPA-SPF może 
być zasilana gazami na czas transportu i  obrazowania 
zwierząt z obniżoną odpornością, dzięki czemu patogeny 
nie mogą sie dostać do lub na zewnątrz klatki.

NEWTON 7.0
OBRAZOWANIE 

WIELOSPEKTRALNE
Obrazowanie o bardzo niskim poziomie 

szumów dzięki architekturze podwójnego 

wzmacniacza aparatu.

NIESTANDARDOWY 
OBIEKTYW V.070

Wykonane na zamówienie obiektywy 

Newton zapewniające zwiększoną 

czułość i ostrość.

FILTRY 
WĄSKOPRZEPUSTOWE

Drastycznie zmniejszony czas uzyskania 

obrazu pozwala zaoszczędzic cenne 

przeciwciała.

Obrazowanie 3D BLT Równoległa cyfrowa rejestracja narządów myszy Stacja biostezjologiczna



Wizualizacja i śledzenie rozwoju nowotworu  
lub postępu choroby w żyjącym zwierzęciu.
Sygnały nakładają się na siebie dlatego różne 
reportery mogą być wizualizowane jednocześnie.
Śledzenie migracja komórek in vitro i in vivo
Oznaczenie ilościowe sygnału.

Wszechstronność obrazowania

Tryb obrazowania bioluminescencji NEWTON pozwala na nieinwazyjne wykrywanie i ilościowe określenie guzów ortotopowych, przerzutowych 
oraz spontanicznych w całym ciele myszy. System pozwala na monitorowanie rozwoju guza od samego początku oraz zbieranie i porównywanie 
danych w trakcie całego procesu rozwoju nowotworu.

Obrazowanie nieinwazyjne

Autorska soczewka V/070  
z aperturą f0.70 
Kamera CCD 1. klasy naukowej
Detekcja bioluminescencji
Detekcja fluorescencji
Tomografia optyczna 3D

Działanie

Zarządzanie zwierzętami

Duże: 20 x 20 cm pole widzenia do obrazowania wielu obiektów
Podgrzewany stolik dla zwierzęcia
Maski EQUAFLOW™ dostarczają jednakową ilość gazu  
do każdego stożka nosowego i zapobiegają niepożądanym przebudzeniom zwierząt
Automatyczne aktywne pochłaniacze gazów
Urządzenie kompatybilne ze stacją znieczulenia gazowego BIOSTHESIA
Do 5 myszy

Łatwość obsługi

Intuicyjny dla użytkownika interfejs
Jedno kliknięcie, aby uzyskać obraz
Sterowanie automatyczną ekspozycją 
i automatycznym oświetleniem
Łatwy w czyszczeniu

3 dni 7 dni 14 dni 21 dni 28 dni 37 dni 43 dni 50 dni



Kamera

Chłodzenie

Soczewska

Bioluminescencja

Fluorescencja VIS/NIR

Tomografia optyczna 3D

Filtry emisji

Pole widzenia

Pojemność zwierząt

Podgrzewany stolik

Stacja do anestezji

BT100

DarQ-9

1” sensor CCD klasy naukowej

2160x2160 (4.6 MP)

-90°C

f/0.70

możliwość rozbudowy

11 pozycji

12x12cm

1 lub 3 myszy

Opcja

FT100

DarQ-9

1” sensor CCD klasy naukowej

2160x2160 (4.6 MP)

-90°C

f/0.70

400>900nm

11 pozycji

12x12cm

1 lub 3 myszy

Opcja

BT500

DarQ-9

1” sensor CCD klasy naukowej

2160x2160 (4.6 MP)

-90°C

f/0.70

możliwość rozbudowy

11 pozycji

6x6cm do 20x20cm

5 myszy lub 3 szczury

Opcja

FT500

DarQ-9
1” sensor CCD klasy naukowej

2160x2160 (4.6 MP)

-90°C

f/0.70

400>900nm

11 pozycji

6x6cm do 20x20cm

5 myszy lub 3 szczury

Opcja

Wzbudzenie światłem niebieskim
Wysoka autofluorescnencja

Wzbudzenie światłem zielonym
Umiarkowana autofluorescencja

Wzbudzenie w bliskiej podczerwieni
Niska autofluorescencja



www.aniamalab.pl info@animalab.pl

Skontaktuj się z dystrybutorem:

Vilber Loumrat
Zac de Lamirault
Collegien
F-77601 Marne-la-Vallee cedex 3
Francja
Tel: + 33 (0) 60 06 07 71
info@vilber.com

Zastrzeżenie: urządzenie do obrazowania NEWTON 7.0 firmy Vilber  może być używany w szerokim zakresie obrazowania wyłącznie do celów badawczych, w tym obrazowania in vivo i in vitro u zwierząt. Wraz z zakupem lub przekazaniem 
tego produktu nie jest przekazywana licencja na żaden patent stron trzecich. Żadne prawa wynikające z innych zastrzeżeń patentowych, żadne prawa do wykonywania jakiejkolwiek opatentowanej metody, ani żadne prawa do wykonywania 
jakichkolwiek usług komercyjnych, w tym bez ograniczeń do przedstawiania wyników działań nabywcy za opłatą lub innym wynagrodzeniem komercyjnym, nie są przekazywane w sposób wyraźny, dorozumiany lub przez estoppel. Dlatego 
też użytkownicy urządzenia NEWTON 7.0 powinni zasięgnąć porady prawnej w celu ustalenia, czy w ich kraju wymagana jest licencja na jeden lub więcej istniejących patentów. System ten nie jest przeznaczony do sprzedaży lub przekazania 
na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

SIEDZIBA GŁÓWNA

NIEMCY
Vilber Loumrat
Deutschland GmbH
Wielandstrasse 2
D-88436 Eberhardzell
Niemcy
Tel: + 49 (0) 7355 931 380
info@vilber.de

CHINY
Vilber China
Room 127 Building A
N o  111 Yuquangying
Fengtai District - Beijing
Chiny
Tel: + 86 (0) 1361 1131 545
info@vilber.cn




