
 

Moduł Park NX10 SICM 
 

Przedstawiamy najnowszy przełom w obrazowaniu w 
skali nano podczas badań przeprowadzanych w cieczach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy standard dla obrazowania w skali nano w środowisku wodnym 
 
 
 

Park NX10 SICM zapewnia obrazowanie 
w skali nano w szerokim zakresie zastosowań: 
 

 Biologia komórkowa 

Obrazowanie morfologii komórek, nano biopsji i wkłucia 
 

 Chemia analityczna 

Obrazowanie reakcji elektrochemicznych poprzez integrację 
skaningowej mikroskopii elektrochemicznej 

 

 Elektrofizjologia 

Wykrywanie kanału jonowego wraz z techniką patch-clamp 
 

 Neurobiologia 

Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości pojedynczego neuronu 
zintegrowanego z techniką patch-clamp 

 
 
 
www.parkAFM.com  



Technologia Park SICM  
Niewiarygodnie bezinwazyjne i łatwe w użyciu obrazowanie w cieczy 
 

 
1 Prawdziwie bezinwazyjne obrazowanie w płynie z wykorzystaniem technologii SICM 

 
Park SICM używa pipet w rozmiarze nano 
 
W skaningowej mikroskopii przewodnictwa jonowego 

opracowanej przez Park Systems (technologia Park 

SICM) szklana nano pipeta wypełniona elektrolitem 

działa jak czujnik jonowy, który dostarcza informację 

zwrotną o jej położeniu względem próbki całkowicie 

zanurzonej w cieczy. Końcówka pipety zachowuje 

dystans od próbki przez utrzymanie stałego prądu 

jonowego. Porównując, AFM zazwyczaj opiera się na 

interakcji sił pomiędzy końcówką sondy a próbką. 

Średnica wewnętrzna wykonanej ze szkła pipety to 

około 100 nanometrów. 

 
Obrazowanie w płynie – bez dotyku i nacisku 

 
Podobna do Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (STM) 

działającej w powietrzu atmosferycznym, Park SICM 

działa w cieczy bez fizycznego kontaktu z próbką. 

Elektrody po każdej stronie próbki i pipety wytwarzają 

prąd jonowy, który przepływa przez otaczający je 

roztwór. Czujnik mierzy przepływ prądu, który 

zmniejsza się, gdy odległość między pipetą a próbką 

maleje, i monitoruje dystans pomiędzy pipetą a próbką 

w celu uzyskania topologii. 

 
 
 
 
 

 
 

Nasze dedykowane oprogramowanie do 
automatycznego obrazowania sprawia, że 
skanowanie jest łatwiejsze i dokładniejsze 

 

 
Automatyzacja dla łatwiejszego skanowania 

 
Usprawnione badania i zwiększona wydajność dzięki ARS (zbliżenie 

– wycofanie - skanowanie) wolnego od parametrów kontrolujących, 

dzięki czemu masz mniej powodów do zmartwień podczas 

skanowania. 

 
 

Stabilna kontrola odległości pomiędzy pipetą a 
próbką, mierzona w skali nano 

 
Poprzez automatyczne odświeżanie się wartości odniesienia przed 

zbliżeniem się do każdego piksela, wysokość zatrzymania się pipety 

w pobliżu powierzchni próbki nie jest pod wpływem odchylonej 

wartości zadanej.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prosta konfiguracja i obsługa 

 

Głowicę SICM można łatwo dodać do 
platformy Park NX10 poprzez wsunięcie jej w 
szynę trapezową. Powoduje to automatyczne 
włączenie się połączenia głowicy, która 
pozwala użytkownikowi w pełni kontrolować 
elektronikę urządzenia, przez co jego 
konfiguracja i obsługa są szybkie i proste. 
Wraz z dodaniem dwóch elektrod 
podłączonych do pipety i buforu próbki, 
naukowcy mogą generować i pobierać sygnał 
prądu jonowego przez otwory pipety. Ponadto 
zorientowany pionowo mechaniczny stopień 
umożliwia użytkownikom łatwą regulację 
wysokości pipety. 

 
 

 
Moduł Park NX10 SICM 

 
Integracja systemów SICM i Park NX10 AFM firmy Park Systems pozwala naukowcom poszerzyć zakres 
badań i łatwo wykonywać obrazowanie w skali nano w środowiskach wodnych. 

 
 
Szybki skaner Z o zasięgu skanowania 15 μm 
 
Skaner Z, sterowany poprzez piezoelektryczny stos o dużej sile i kierowany strukturą 
zginającą, ma wysoką częstotliwość rezonansową przewyższającą 9 kHz. 

 
Czujniki pozycji Z o niskim poziomie hałasu 
 
Wiodące w branży wykrywacze Z o niskim poziomie hałasu, umożliwiają Park SICM 
przechwytywanie z próbki cech wielkości nanometra, zapewniając precyzyjny zapis 
topografii próbki w skali nano. Zapewnia to bardzo dokładną topografię próbki, bez 
przekroczenia krawędzi i bez konieczności kalibracji. 

 
Prąd jonowy o niskim poziomie hałasu wewnętrznego wzmacniacza prądu Park 
 
Wewnętrzny wzmacniacz prądu Park SICM zapewnia zoptymalizowane środowisko 
przetwarzania sygnału prądowego dla dokładnego rejestrowania informacji zwrotnej 
SICM z sygnału prądowego w wartości pikoampera. 



 
 
 
 
 
 

Klatka Faradaya dla stabilnego działania SICM 
 
Zaprojektowana specjalnie dla platformy Park NX10 SICM, 
klatka Faradaya skutecznie chroni pipetę, głowicę i skaner 
XY przed zakłóceniami, zapewniając stabilniejsze 
środowisko skanowania. Przezroczysta siatka 
przewodząca blokuje pola elektryczne i osłania zewnętrzne 
statyczne lub nieestetyczne pole elektromagnetyczne o 
częstotliwości 50/60 Hz, jednoczenie wciąż pozwalając 
naukowcom zachować wyraźny widok pipety i próbki. 

 
 
 
 

 
Moduł Park NX10 SICM może pomóc badaczom: 

 
Ochraniać integralność próbki – Nieinwazyjne obrazowanie morfologii w cieczach 
 

Dokładniej regulować - Nanometryczna rozdzielczość pozycjonowania pipet nano-/mikro 
pipet oraz sterowanie odległością próbką-sonda pipety w skali nano 

 
Wykonywać dokładniejsze odczyty – Spektroskopia w bieżącej odległości i mapowanie 
 
Rozwijać ich możliwości – Otwarta platforma dla łatwej integracji z innymi systemami 

 
 
 

 

 
Specyfikacja Modułu Park NX10 SICM 

 
Głowica SICM z uchwytem na sondę pipety 

 

Zawiera precyzyjny wzmacniacz prądu jonowego o niskim poziomie hałasu 

Zawiera Z-skaner o dużej sile 

Struktura nakierunkowana na zginanie napędzana przez nagromadzone stosy piezoelektryczne 

Zasięg Z-skanera: 15 µm 

20-bitowa kontrola pozycji Z i 24-bitowy czujnik pozycji Z 

Uchwyt głowicy przy zamku szyny trapezowej ułatwia montaż i demontaż głowicy SICM 

Automatyczne połączenie się z elektroniką po zamontowaniu 

 
Obsługiwane tryby 

 

SICM standardowe obrazowanie 

DC (prąd stały), ARS (zbliżenie-wycofanie-skanowanie) 

SICM Pomiar prądu jonowego 

 
 
 
 

W celu uzyskania dalszych informacji o Module Park NX10 SICM, zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony www.parkafm.com lub kontaktu z jednym z naszych reprezentantów. 
 
 
SIEDZIBA GŁÓWNA: +82-31-546-6800 SIEDZIBA W JAPONII:+81-3-3219-1001 E-mail: inquiry@parkAFM.com 

SIEDZIBA W AMERYCE: +1-408-986-1110 SIEDZIBA W AZJI PŁD-WSCH: +65-6634-7470 Strona: www.parkAFM.com 


