
Laboratorní a zdravotnická technika 
 OPTING servis  Lubo! "ev#ík     
 Bohumínská 788/61     710 00 Ostrava 10 
 

tel 596 241 785; 596 241 960  tel/fax 596 241 852  GSM 603 464 790 
www.optingservis.cz               E-mail: optingservis@optingservis.cz 
 
 
Technická specifikace po!ítací kom"rky Cyrus 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
Popis kom$rky 
 
Po#ítací kom$rky jsou p%esná m&%idla z optického skla. Pou'ívají se  k po#ítání bun&k 
nebo jin(ch #ástic v roztoku. Po#ítání se provádí v laborato%ích pod mikroskopem.   
Nosi# je zhotoven z optického skla, je obdélníkového tvaru o dostate#né síle a ve st%ední 
t%etin& tohoto nosi#e jsou vyfrézovány dv& drá'ky rovnob&'né s krat!ími stranami 
kom$rky. Tyto drá'ky rozd&lují plochu nosi#e na t%i #ásti. V!echny t%i #ásti jsou opticky 
le!t&ny. Krajní plochy kom$rky slou'í jako dosedací plochy pro krycí sklo a jsou na nich 
umíst&na dotlá#ecí pérka krycího skla, dále je na nich umíst&n popis kom$rky. St%ední 
plocha je vyle!t&na o po'adovanou hodnotu ní'e oproti krajním plochám (pro Cyrus 1  
je tato hodnota 0,1 mm) a je na ni zhotovena m%í'ka. Umíst&ním krycího skla vzniká nad 
touto plochou definovaná kapilární mezera. 
Krycí sklo, které je dodáváno spolu s kom$rkou, je té' z optického skla. Plochy, na které 
se posazuje krycí sklo, musí b(t dob%e o#i!t&ny. P%ípadné ne#istoty mezi nosi#em a krycím 
sklem ovliv)ují velikost kapilární mezery. Krycí sklo se uchytává pod pérka, sní'ení 
p%ítlaku pérek se provede r(hovan(mi maticemi, #ím' se usnadní vlo'ení krycího skla. 
Op&tovn(m dota'ením t&chto matic dojde k uchycení krycího skla na nosi#. S krycím 
sklem je nutno zacházet opatrn&, nebo* je k%ehké. 
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Ozna#ení kom$rky 
 
Na krajních plochách kom$rky jsou umíst&ny popisy, které ozna#ují: 

• typ kom$rky 
• hloubku kom$rky 
• plochu celého rastru v mm2 

• plochu jednotliv(ch #ástí m%í'ky v mm2 

• ozna#ení dodavatele kom$rek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V(roba a tolerance 
 
Zhotovení kom$rek probíhá v mnoha díl#ích krocích, mezi kter(mi je #astá mezikontrola 
pro zaji!t&ní vysoké kvality v(robku. Zde v!ak jsou zmín&ny jen základní kroky v(roby. 
Nejprve se opticky obrobí nosi# tak, aby vznikl po'adovan( tvar a hloubka mezi plochami 
mezi a vn& drá'ek. Po vyrobení nosi#e dojde k vyleptání rastru do skla nosi#e na st%ední 
plo!e a zhotovení popis$ na krajní plochy. Na záv&r je kom$rka osazena dotlá#ecími pérky 
a prochází v(stupní kontrolou. 
• Tolerance hloubky kom$rky v míst& po#ítacího rastru je ±2 % po'adované hodnoty 

(pro Cyrus 1 je po'adovaná hodnota hloubky 0,1 mm z #eho' vypl(vá tolerance ±2 
+m) 

• tolerance vzdálenosti rysek rastru men!í ne' 0,4 mm je ±2 +m 
• tolerance vzdálenosti rysek rastru v&t!í nebo rovné 0,4 mm je ±0,5 % nominální 

hodnoty 
• tolerance úhl$ #ar rastru je ±1 %  
• tolerance rovinnosti plochy v míst& rastru 2 +m 
• tolerance rovinnosti ploch v míst& pokládání krycího skla 2 +m 
• tolerance rovinnosti krycího skla 3 +m 
 
 
Napln&ní zkouman(m roztokem 
 
Dob%e promíchan( roztok nasajeme do pipety a první kapky odkápneme. Dal!í kapky 
umístíme mezi krycí sklo a po#ítací kom$rku. Vlivem kapilárních sil dojde k zapln&ní 



mezery mezi krycím sklem a po#ítací kom$rkou. Pln&ní kom$rky ukon#íme d%íve, ne' 
roztok p%ete#e do drá'ek. Pokud jsou viditelné bubliny v meze%e mezi kom$rkou a krycím 
sklem, je nutno kom$rku vym(t a postup zopakovat. 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V(po#et - Vzorec pro v(po#et: 
 
                           Po#et #ástic                 = po#et #ástic v 1+l 
po#ítaná plocha (mm2) x hloubka kom$rky (mm) x %ed&ní  
 
 
,i!t&ní kom$rky: 
 
Ihned po provedení po#ítání je t%eba sejmout krycí sklo (nejprve sní'it p%ítlak dotlá#ecích 
pérek r(hovan(mi maticemi) a kom$rku a krycí sklo om(t vodou nebo #istícím roztokem. 
Vzáp&tí je t%eba kom$rku a krycí sklo osu!it m&kk(m had%íkem nebo ot%ít acetonem. 
 
Mo'né p%í#iny chyb: 
 
• kom$rka není p%ed pou'itím dostate#n& vy#i!t&na 
• krycí sklo není dob%e usazeno na nosi# 
• napln&ní kom$rky obsahuje bubliny 
• kom$rka je p%epln&na 
 
Prohlá!ení o shod&:  
 
V(robce kom$rek prohla!uje, 'e námi vyráb&né kom$rky Cyrus odpovídají v(!e uvedené 
technické specifikaci. 



 
D&lení: 
 
1/16=250x250 mikrometr$; 
1/32=250x125 mikrometr$;  
1/64=125x125 mikrometr$. 
  
Sou!asná (uvád#ná jako nová) v$roba kom"rek typu Cyrus 1: 
 
Sou#asná v(roba stupnic leptan(ch do skla od 2008 dodnes, CYRUS 1. 
Na sklo se nanese vrstva fotopolymeru, do které se naexponuje po'adovan( motiv. Tato 
vrstva fotopolymeru slou'í jako maska, p%es kterou se vyleptá rastr do skla. Následn& je 
vrstva fotopolymeru ze skla odstran&na. Tento postup zaru#uje, 'e odchylka #ar rastru není 
v&t!í ne' 2 +m. P%edloha, ze které se motiv exponuje, má garantovanou p%esnost 0,85 +m. 
 
 

Po!ítací kom"rka Cyrus I 
 

objem 0,01 ml, (10 x 10 x 0,1 mm) 
 
základní m%í'ka – velikost 10x10 mm (10 000 x 10 000 mm),  
 
ní'e uveden( rastr se v m%í'ce opakuje 10-krát na v(!ku i !í%ku 
 

250 mm   125 
mm 
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