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NUCLEOCOUNTER 

APLICAÇÕES 
 

   Para acompanhar a curva de fermentação de leveduras inoculadas ou nativas em mostos. 

   Para entender, avaliar e corrigir as causas de um bloqueio de fermentação. 

   Para determinação de viabilidade celular de leveduras secas ativas (ADY) e para 

monitoramento do processo de fermentação de vinhos 

 

Rápido e preciso determinador de viabilidade de células de levedura 

DADOS TÉCNICOS 
 

Peso: 3 kg 

Dimensões :Altura: 26 cm x Largura: 38 cm xProfundidade: 22 cm 

12V DC (11-13 V DC) 

Fusível UL: 600mA/250V AC (UL 248) 

Consumo de energia 25 W 
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Dots for thickness code (T)

PRINCÍPIO 
 

Microscópio de fluorescência acoplado a um câmara CCD 

  

   Aproximadamente 2.8μg de um marcador fluorescente, iodeto de  propídio,  é fixado dentro 

do NucleoCassette. Este marcador  é um  corante artificial que marca o DNA do núcleo das células 

mortas 

   O marcador fluorescente IP, intercala com o DNA de células com membrana plasmática 

rompida ( células não viáveis), possibilitando visualização pela câmara CCD. 

  

Para determinação da viabilidade é suficiente realizar apenas duas análises:  

   Contagem de células não viáveis  

   Contagem total de células    

Células viáveis = células totais – células não viáveis 

 

NucleoCassette  

BENEFÍCIOS 
 

 

VANTAGENS NUCLEOCOUNTER 

  

   Fácil operação – sem preparação de amostra 

   Tempo de análise: 30 segundos  

   Livre de calibração  

   Portátil e compacto   

   Manuseio seguro da amostra  

   Excelente reprodutibilidade 

 

 



SOFTWARE NUCLEOWIEW ™ 

  

  Contagem da concentração considerando o número de diluições  

   Contagem automática da viabilidade em  % e  concentração de células viáveis. 

   Determinação de poeira e outros contaminantes na superfície do cassete ou no sistema óptico.  

    Armazenagem de dados no database 

   Exportar e imprimir dados 

SEM CALIBRAÇÃO 

  

   Sem calibração de volume, pois a cada análise o volume é exatamente conhecido . O tamanho 

da câmara de medição do cassete é medida durante sua produção e codificado com pontos pretos 

em cada cassete . O NucleoCounter lê o código precisamente determinando o volume analisado 

em cada análise. 

   Não requer calibração com padrões 

SEM MANUTENÇÃO 

  

   O cassete contem todo o sistema de fluxo (bomba, tubos,  reagentes e depósito de resíduo) 

bem como a câmara de medida.  

   Como a cassete é descartável não há necessidade de lavagem após o uso. 

MODELO DISPONÍVEL 

Descrição Código 

NUCLEOCOUNTER CHEMO9000300 



 
Acesse mais produtos através do site www.instrulab.com.br 


