
Analizator wielkości i ilości cząstek

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

NanoSight NS300

Zainteresowanym oferujemy 
demonstrację analizatora



NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)

NTA to wyjątkowa metoda wizualizacji i analizy 
wielkości nanocząstek zawieszonych w cieczy. 
Poruszające się ruchami Browna cząstki są 
oświetlane promieniem lasera i mogą być 
obserwowane jako punkty świetlne, rejestrowane 
przez kamerę cyfrową o wysokiej rozdzielczości. 
Film zarejestrowany przez kamerę jest 
następnie analizowany klatka po klatce, po czym 
oprogramowanie wylicza współczynnik dyfuzji dla 
poszczególnych cząstek. Wielkość cząstek jest 
wyznaczana z równania Stokesa-Einsteina.  

Wynikiem w metodzie NTA jest rozkład 
wielkości cząstek, którego statystyka (udziały 

Oprogramowanie

Oprogramowanie NTA zostało zaprojektowane 
w celu spełnienia wymagań zarówno użytkowników 
naukowych jak i przemysłowych. Pomiar 
odbywa się poprzez proste do skonfigurowania 
standardowe procedury pomiarowe (SOP), zaś dla 
bardziej wymagających użytkowników możliwy jest 
dostęp do danych surowych. Nowowprowadzone 
funkcje jak automatyczne ustawianie ostrości 
i czułości kamery, czy poprawiony system korekcji 
wibracji sprawiają, że analiza wielkości cząstek 
nanometrycznych metodą NTA stała się jeszcze 
prostsza i dokładniejsza. Oprogramowanie 

ilościowe) odnosi się do ilości cząstek o danej 
wielkości w stosunku do całej populacji.

Dzięki temu, że analiza odbywa się „cząstka 
po cząstce”, nawet obecne w próbce duże 
agregaty nie przesłaniają mniejszych 
cząstek. Na zarejestrowanym filmie można 
z łatwością obserwować takie zjawiska, jak 
tworzenie się agregatów czy rozpuszczanie 
cząstek. Detekcja poszczególnych cząstek 
umożliwia także określanie stężenia próbki, 
co jest niezbędne w takich aplikacjach, jak na 
przykład badania egzosomów i innych próbek  
biologicznych.

pozwala na wyświetlanie rozkładów wielkości 
cząstek, łatwe nakładanie na siebie wyników, 
drukowanie raportów z analizy i eksport danych do 
innych aplikacji. Unikalną cechą oprogramowania 
NTA jest możliwość tworzenia trójparametrowych 
rozkładów wielkości cząstek, gdzie oprócz 
wielkości cząstek i ich stężenia prezentowane jest 
także natężenie światła. Dzięki tej funkcji możliwe 
jest rozróżnienie cząstek o różnej budowie 
chemicznej, jak na przykład cząstek biologicznych 
względem złota.

Analizator NS300  

Najnowsze urządzenie z rodziny NanoSight. Model 
NS300 został wyposażony w 5-pozycyjny kołowy filtr 
optyczny i jest przeznaczony do zaawansowanych 
badań fluorescencyjnych. Analizator posiada kamerę 
sCMOS najwyższej czułości i zapewnia stałą pozycję 
pomiarową, eliminując konieczność jej każdorazowego 

ustawiania, co znacząco przyspiesza pomiar. 
Elastyczność pracy z aparatem zapewnia również 
możliwość łatwej wymiany modułu laserowego na 
moduł o innej długości fali. Dodatkowo, odpowiednia 
pozycja filtra fluorescencyjnego jest ustawiana 
z poziomu oprogramowania jednym kliknięciem myszy.



Akcesoria  

Pompa strzykawkowa dostępna dla analizatorów 
NanoSight pozwala na wykonywanie pomiarów 
wielkości cząstek w stałym przepływie, co umożliwia 
pomiar większej ilości cząstek, a co za tym idzie 
zwiększa wiarygodność wyniku. W aplikacjach, gdzie 
stosowana jest fluorescencja, pompa strzykawkowa 
często jest wręcz koniecznością ze względu na 
krótki czas emisji fluorescencyjnej; jest również 
zalecana w przypadku analizy ilości cząstek. Przepływ 
wymuszany przez pompę jest kompensowany przez 
oprogramowanie i nie zakłóca wyników. 

NanoSight Sample Assistant to zautomatyzowany 
system podawania próbek dedykowany dla 
aparatu NS300. Jest to rozwiązanie specjalnie 
zalecane w laboratoriach wykonujących duże 
ilości analiz. Sample Assistant przechowuje do 
96 próbek o pojemności do 2 ml, a następnie 
automatycznie ładuje je do instrumentu NanoSight.

Sample Asistant minimalizuje czas pracy użytkownika 
przy aparacie do maksymalnie 30 minut co pozwala 
uwolnić cenny czas na inne zadania. Obsługa 
autosamplera realizowana jest przy pomocy 
oprogramowania aparatu NanoSight, a prosty 
i przejrzysty interfejs w łatwy sposób umożliwia 
zaprogramowanie sekwencji pomiarowych. Istnieje 
tu możliwość ustawienia takich samych parametrów 
dla wszystkich lub wybranych grup próbek lub 
alternatywnie odmiennych parametrów dla każdej 
pojedynczej próbki. Aby zapobiec zanieczyszczeniom 
Sample Assistant zapewnia płukanie układu między 
pomiarami, podczas gdy opcjonalna funkcja mieszania 
dba o jednorodność próbek.

Do poprawnego działania autosamplera wymagana 
jest pompa strzykawkowa.

Fluorescencja

Dzięki zjawisku fluorescencji możliwe 
jest zmierzenie wielkości i liczby cząstek 
wyznakowanych fluorescencyjnie w obecności 
innych obiektów. W przypadku standardowego 
pomiaru (w trybie rozpraszania) na ekranie 
widoczne będą sygnały od wszystkich cząstek 
obecnych w próbce. Jeśli badane cząstki są 
zawieszone w medium zawierającym duże 
ilości innych obiektów (jak na przykład osocze) 
zagęszczenie sygnałów jest tak duże, że pomiar 
staje się niemożliwy. W przypadku pomiaru 
w trybie fluorescencji wszelkie inne sygnały 
zostaną wycięte, a pozostanie tylko sygnał od 
cząstek wyznakowanych lub wykazujących 
naturalną fluorescencję. W zależności od aplikacji 
oferowane są cztery moduły laserowe: 638, 532, 
488 i 405 nm, wraz z odpowiednimi filtrami.

Próbka mierzona w trybie rozpraszania; widoczne 
zbyt duże zagęszczenie sygnałów.

Ta sama próbka po zastosowaniu filtra; widoczne 
wyłącznie cząstki fluoryzujące.
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Zakres wielkości cząstek 10 - 1000 nm

Zakres stężeń 106 - 109 cząstek/ml

Opcje laserów

405 nm,  <70 mW max (fioletowy)

488 nm,  <55 mW max (niebieski)

532 nm,  <60 mW max (zielony)

642 nm,  <50 mW max (czerwony)

Kontrola temperatury od 5 °C poniżej temperatury otoczenia do 50 °C

Objętość próbki 0,25 ml

Rozpuszczalniki nieagresywne rozpuszczalniki organiczne i woda

Ustawianie stolika stolik zamocowany na stałe

Ustawianie głębi ostrości z poziomu oprogramowania

Kamera sCMOS

wysokość x szerokość x głębokość/cm 40 x 25 x 40

masa/kg 12

Akcesoria

Pompa strzykawkowa Opcjonalnie

Autosampler Opcjonalnie

Parametry techniczne


