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Nowoczesna diagnostyka musi być szybka, niezawodna             
i łatwa w wykonaniu. Rozwiązanie typu "wszystko w
jednym", które skraca czas pracy z dwóch dni, do czterech
godzin? Fascynujące!

Jest to rozwiązanie rewolucyjne pod względem szybkości,
specyficzności, stabilności i łatwości wykonania. Dla mnie,
Technologia fastGEN, to ogromny krok w kierunku
spersonalizowanej diagnostyki i medycyny.

Przedstawiamy technologię fastGEN!

Indywidualnie dobrana metoda leczenia, może być szansą dla
pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów na przedłużenie i poprawę
jakości ich życia. Aby skutecznie wdrożyć terapię, konieczne jest
odróżnienie pacjentów, którzy odniosą korzyści z leczenia, od
pacjentów, u których nowotwór jest naturalnie oporny na terapię.
Odpowiednie molekularne markery predykcyjne, mogą zwiększyć
ogólną skuteczność i obniżyć koszty finansowe leczenia.

Szybkie i łatwe wykrywanie mutacji
w obrębie wskaźników onkologicznych
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Wiedza na temat statusu mutacji genów RAS, EGFR, IDH1, IDH2 oraz
POLE, jest niezbędna do określenia właściwego leczenia guzów
przerzutowych oraz oceny rokowania choroby.

Firma BioVendor Group, opracowała przyjazne dla
Użytkownika zestawy diagnostyczne NGS, o doskonałych
parametrach analitycznych oraz niezwykle szybkiej
procedurze wykonania testu.

Co eksperci sądzą o nowych zestawach NGS?

mgr inż. Jiří Brzobohatý
Menedżer ds. Rozwoju

mgr inż. Kateřina Pehlíková
Specjalista ds. Zastosowań

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiI98HHm774AhUGQvEDHaTZCOkQFnoECDgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.praca.pl%2Fporadniki%2Flista-stanowisk%2Fkadra-zarzadzajaca%2Fmenedzer-ds-rozwoju-business-development-manager_pr-1226.html&usg=AOvVaw0eZenVL-_apP1Ot0zQSO58


Nowa technologia jest szybsza. Dużo szybsza!
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Standardowe metody

Amplifikacja

Wychwyt hybrydowy

Ligacja adapterów

Oczyszczanie

Tagmentacja

Indeks amplifikacji

Wybór wielkości/oczyszczanie

Normalizacja

Itp.

MPS, np. MiSeq

2 lub więcej dni 
przed załadowaniem do sekwenatora

BioVendor fastGEN

qPCR

Łączenie

Oczyszczanie (wszystkie próbki 
w jednej probówce)

MPS, np. MiSeq

Jedynie 4 godziny
przed załadowaniem do sekwenatora



Najnowocześniejsze modelowanie przepływu pracy
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Mieszanie próbek i Master Mix-ów 
o różnych indeksach (10 min).

Przeprowadzenie reakcji przy użyciu
urządzenia Real-Time PCR

 Łączenie zindeksowanych amplikonów 
(5 min).

Oczyszczanie DNA (10 min).

Rozcieńczenie i denaturacja DNA (10 min).

Sekwencjonowanie DNA, przy zastosowaniu
sekwenatora Illumina.

Analiza surowych danych, za pomocą
oprogramowania GENOVESA.



Poznaj komponenty zestawu
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Opracowano zestawy NGS do analizy genów KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, IDH1, IDH2 oraz
POLE. Technologia fastGEN została zaprojektowana tak, aby umożliwić równoległe
badanie próbek, dla wszystkich wybranych genów.

Komponenty zestawu

Zestaw zawiera gotowe do użycia Master Mix-y z 16 indeksami dla
próbek, starterami seq read1, read2 oraz primerami seq dla indeksów

Oprogramowanie

Do analizy danych z sekwencjonowania
można wykorzystać moduł oprogramowania
Genovesa fastGen, dostępny online.
Jest to rozwiązanie typu cloud all-in-one do
analizy surowych danych (pliki w formacie
FASTQ) wraz z wsparciem aplikacyjnym.

Master Mix-y 
z indeksami



Cztery powody, dla których fastGEN
jest godny Państwa uwagi
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Wyjątkowy

Prosta, bardzo czuła, swoista
oraz efektywna technologia.

Szybki

Doskonała prędkość
(<30 min. czasu pracy).

Niezawodny

Znacznie mniejsze prawdopodobieństwo
wystąpienia błędu, równomierne pokrycie
dla różnych amplikonów oraz różnych
próbek.

Stabilny

Stabilność osiągana dzięki zastosowaniu
krótkich amplikonów uzyskanych w
pojedynczej reakcji łańcuchowej
polimerazy z użyciem specjalnych
znakowanych starterów hybrydowych.

Rodzaje próbek odpowiednie 
dla technologii fastGEN

DNA wyizolowane z tkanki nowotworowej

DNA wyizolowane z próbek tkanek FFPE

Krążące DNA nowotworu, wyizolowane z krwi



Jedna technologia, wiele możliwości
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Zestaw i analiza danych, w jednym pakiecie

Zestawy

Nr kat. Produkt Gen Opis Zastosowanie

RDNGS0001
Zestaw 
fastGEN Solid
cancer

NRAS
KRAS
BRAF

do szybkiego przygotowania
biblioteki sekwencyjnej do
genotypowania genów KRAS,
NRAS (kodony 12, 13, 59, 61,
117, 146) i BRAF (kodon 600)

wskazanie właściwej terapii
w przypadku przerzutowych
nowotworów jelita grubego
lub dla pacjentów z
czerniakiem

RDNGS0003

Zestaw
fastGEN Brain
cancer

IDH1
IDH2

do szybkiego przygotowania
biblioteki sekwencjonowania
do genotypowania genów IDH1  
i  IDH2 (kodony 132 i 172).

dla prognozowania 
i różnicowania guzów
mózgu

RDNGS0002
Zestaw
fastGEN Lung
cancer

EGFR

do szybkiego przygotowania
biblioteki sekwencyjnej do
genotypowania genu EGFR
(eksony 18, 19, 20, 21).

wskazanie właściwej terapii
dla przerzutowych
nowotworów płuc

Już wkrótce: PIK3CA | TP53 | TKI | TPMT | CFTR

Oprogramowanie

Moduł GENOVESA fastGEN

Zaawansowana kontrola jakości danych
sekwencjonowania,
Automatyczne informowanie o regionach
o niskim pokryciu, dla łatwiejszego
wyłapywania istotnych wariantów,
Comiesięczna aktualizacja baz danych 

Personalizacja,
Dane pacjenta oraz warianty,
przechowywane w wewnętrznej bazie
danych,
Szybki dostęp do raportu - jedno kliknięcie.

        z adnotacjami,

RDNGS0004

Zestaw
fastGEN
Endometrial
cancer

POLE

do szybkiego przygotowania
biblioteki sekwencjonowania
do genotypowania genu POLE
(eksony 9, 11, 13 i 14).

wskazanie właściwej terapii
dla raka endometrium

Status

CE IVD

CE IVD

CE IVD

RUO
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