
 

 

Zaawansowany w pełni zmotoryzowany mikroskop biologiczny w układzie prostym 

Leica DM6B 

 

 

 

 

Mikroskop DM6B jest wszechstronnym mikroskopem zarówno do badań naukowych jak i klinicznych. 

Wszystkie elementy mikroskopu oferują użytkownikowi szybką i efektywną pracę.  

 

Dzięki motoryzacji wszystkich funkcji mikroskopu (ustawień obiektywów, pracy stoilka w osi z jak i xy, 

wyboru kontrastu czy też technik obrazowania) badania stają się powtarzalne i łatwe. Intuicyjne 

oprogramowanie pozwala na wybór i personalizację ustawień mikroskopu, łatwy powrót do ustawień 

z poprzednich obserwacji jak i zmianę poszczególnych parametrów. 

 

Modułowa konstrukcja mikroskopów Leica DM6 B pozwala na zbudowanie mikroskopu, który 

odpowiada potrzebom badacza oraz budżetowi. Wybierając m.in. rodzaj oświetlenia, techniki 

kontrastowej czy zautomatyzowanych funkcji istnieje możliwość dopasowania mikroskopu do każdej 

aplikacji. 

 

Opis funkcji: 

Contrast Manager pozwala na zmianę kontrastu za 

pomocą jednego przycisku. Wszystkie niezbędne 

elementy oraz ustawienia mogą być dobierane 

automatycznie. Pozwala to użytkownikowi na skupieniu 

się tylko na wykonywanym eksperymencie.  

 

 

 

 

 



 

Automatyczny kontroler oświetlenia Koehler’a sprawia, że za każdym 

razem Twoje zdjęcie będzie idealnie oświetlone w świetle przechodzącym. 

Po prostu połóż preparat na stoliku przedmiotowym i ustaw ostrość. 

Mikroskop Leica odczyta obiektyw oraz parametry których używasz i 

automatycznie ustawi głowicę kondensora, przysłonę aperturową i 

polową oraz intensywność oświetlenia. Masz jednak ciągły wpływ na 

każdą z tych wartości. Zmodyfikowane ustawienia mogą być zapamiętane i 

przywołane później.  

 

 

Inteligentna automatyzacja mikroskopów Leica DM6 

pozwala nie tylko na proste wykonywanie zdjęć w 

świetle przechodzącym ale również we fluorescencji.  

Moduł FIM (Fluorescence Intensity Manager) 
pozwala na szybkie i powtarzalne ustawienie 
intensywności światła wzbudzającego. Pozwala to 
również zmniejszyć fotowyświecanie preparatu.  
 
Kontroler wzbudzenia (Excitation Manager) jest 

używany z kolei do pracy z próbkami barwionymi 

wieloma fluorochromami i umożliwia prostą zamianę 

i zapamiętywanie parametrów dla poszczególnych 

kanałów do fluorescencji.  

 

 
 
 

 
 
Użytkownicy mogą przypisywać funkcje mikroskopu 
do przycisków funkcyjnych. Zaprogramuj te łatwo 
dostępne przyciski, aby mieć zawsze żądaną funkcję 
pod ręką. Dodatkowe programowalne przyciski 
funkcyjne znajdują się na zewnętrznych kontrolerach: 
Leica STP8000, Leica SmrtMove lub na panelu Leica 
SmartTouch. 
 
 
 
Panel Leica STP8000 SmartTouch może być używany 
do sterowania mikroskopem z każdej pozycji w 
laboratorium. Wszystkie automatyzowane funkcje 
mogą być ustawiane na panelu sterowania. Panel 
SmartTouch zawiera także śruby do regulacji ostrości 
preparatu, kontroli pozycji stolika w osi X, Y oraz 11 
programowalnych przycisków funkcyjnych. 
 



 

 
 
Pakiet aplikacji Leica X (LAS X) jest intuicyjną i łatwą w 
obsłudze platformą programową dla zaawansowanych 
aplikacji naukowych w mikroskopach 
szerokopolowych, konfokalnych, stereomikroskopach 
oraz dla systemów super-rozdzielczych. Zapewnia on 
użytkownikom potężne narzędzie do analizy i 
przetwarzania obrazu.  
 

 

 
Statyw Leica DM6 jest platformą dla zaawansowanych technik mikroskopowych. Leica DM6 FS jest 
doskonałym narzędziem do wykonywania eksperymentów elektrofizjologicznych, z kolei systemy do 
laserowej mikrodysekcji Leica LMD6 i LMD7 pomogą wyciąć wybrane obszary na próbce z najwyższą 
precyzją. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroskop DM6B może być nie tylko niezawodnym narzędziem do badań typu widefield, ale również 

do obrazowania w wysokiej rozdzielczości. 

 Leica DM6B jest podstawą mikroskopu konfokalnego  Leica TCS SP8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOWOŚĆ – moduł oporgramowania LAS X Navigator dla stolików zmotoryzowanych 

 

 

 

Oprogramowanie LAS X Navigator pozwala na obrazowanie dużych preparatów o różnych kształtach, 

w różnych rozdzielczościach, za pomocą dowolnych technik obrazowania. Szybkie skanowanie 

pozwala na podgląd całego preparatu i znalezienie miejsca zainteresowania badacza . Spiralny tryb 

skanowania przyśpiesza obrazowanie i chroni preparat. 

 


