EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO

SOFTWARE DE ANÁLISE NGS - TYPESTREAM™ VISUAL
PARA USO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO. (REGISTRO ANVISA: 80298490140)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
• Análise totalmente automatizada
• Algoritmo com mais de 99.7% de
concordância
• Suporta dados de sequenciamento single
read e paired-end

SIMPLES
• Interface amigável e fluida
• Health metrics (parâmetros) definidos pelo
usuário
• Ferramenta de concordância de
genotipagem

RÁPIDO
Velocidade de processamento para atender às
necessidades de qualquer laboratório
INTEGRADO
Integração de dados com o HLA Fusion™ para
combinar genotipagem de alta resolução com:
• Dados de amostras
• Antibody Tracking
• Informações de Epítopos

SIMPLES, RÁPIDO E INTEGRADO
O TypeStream™ Visual é uma solução em
software standalone para análise de dados NGS,
a qual suporta a análise tanto de sequências
single read como paired-end produzidas usando
os kits AllType™ Tradicional ou AllType™
FASTplex™.
Após o término do sequenciamento, o
TypeStream™ Visual automaticamente alinha
barcodes e sequências não mapeadas com a
biblioteca de referência do IMGT para gerar
resultados individuais de alelos. Além da
genotipagem, o TypeStream™ Visual fornece ao
analista uma grande variedade de ferramentas
analíticas, faz estatísticas e medidas de
qualidade para facilitar a análise e reforçar a
tomada de decisões.
Os resultados podem ser facilmente importados
no banco de dados do HLA Fusion™, permitindo
ao usuário combinar dados de tipagem em
alta resolução com informações de anticorpos
e epítopos para um perfil mais completo da
amostra.

EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

SOFTWARE DE ANÁLISE NGS - TYPESTREAM™ VISUAL
Análise de dados NGS em minutos e não horas.

PRODUTO

CATÁLOGO

Para uso em diagnóstico in vitro. (Registro ANVISA: 80298490140)
TypeStream Visual NGS Analysis Software

TSVPGR

Para maiores informações, consulte-nos: www.biometrix.com.br
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