PT-L2P

بروتوكول لتحقيق أفضل استفادة من إصالح الحمض
النووي  DNAمن أجل إجراء التحليل والفحص الجيني
الخطوة الحساسة في التحليل والفحص الجيني هي استخالص الحمض النووي  DNAمن العينات
المجمعة .يمكن تحقيق أفضل استفادة من إصالح الحمض النووي  DNAمن عينات ®Oragene
و® ORAcollectمع بروتوكول ترسيب اإليثانول وكاشف .prepIT®•L2P
•
•
•
•
•
•
•

الكيمياء ال ُمطورة من أجل إصالح الحمض النووي  DNAمن العينات الفموية التي
تم جمعها بواسطة خطوط المنتج  Orageneو.ORAcollect
مثبتة إلعطاء نتائج ثابتة بحجم جزيئي عالي وجودة عالية للحمض النووي DNA
طريقة تنقية يمكن تحديد مقدارها ألحجام كبيرة أو صغيرة من العينات
سرعة إصالح الحمض النووي  DNAبشكل أفضل من الوسائل المعتمدة على األعمدة
الحمض النووي  DNAمناسب لتطبيقات الفصل الواسعة بما فيها السالسل الميكرو
و PCRوالتسلسل وحفظ العينات
سير عمليات مناسب وفعال مدعو ًما بالمساعدة التقنية ابتداء من الجمع ومرورا ً
باالستخالص
طريقة فعالة للتكاليف وتتطلب أقل ما يمكن من األدوات.

رقم

الكتالوج PT-L2P-5 :و PT-L2P-45

للمزيد من المعلومات

info@dnagenotek.com

“نحن نحصل حاليًا على أحماض نووية  DNAبجودة عالية وكميات ثابتة
من اللعاب الذي يتم جمعه بواسطة  Orageneويتم استخالصه بواسطة
كواشف ”prepIT•L2P
جامعة غرب أستراليا

 Oragene®•DNAو ORAcollect®•DNAغير متوفرة للبيع
في الواليات المتحدة.
 Oragene®•DISCOVERألهداف البحث فقط ،وليس
الستخدامها في عمليات التشخيص.
تم ترخيص  Oragene®•Dxلالستخدام لتشخيص
 in vitro diagnosticفي الواليات المتحدة األمريكية.

لالستخدام مع المنتجات التالية لشركة

† رخص مكتب إدارة األغذية واألدوية  ADFاستخدامه في
التشخيص in vitro diagnosticمع فحص حساسية اللعاب
بواسطة .eSensor® Warfarin

DNA Genotek

قد ال تكون بعض منتجات األحماض النووية DNA Genotek
متوفر في كل المناطق الجغرافية.

†

® prepIT ,Orageneو ORAcollectهي عالمات تجارية
مسجلة لشركة .DNA Genotek Inc.
جميع األصناف واألسماء األخرى المذكورة هنا هي ملكية
ألصحابها المعنيين.
براءة االختراع )(www.dnagenotek.com/legalnotices
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