Kupte jedno balení,
na druhé 50% sleva!

Isol-RNA Lysis Reagent
– reagencie pro výjimečnou izolaci RNA
My ve 5PRIME víme, že pro izolaci RNA z různých typů vzorků je organická extrakce
někdy nejvhodnější metodou. S touto nabídkou budou izolace RNA z vašich vzorků
s naší spolehlivou reagencií Isol-RNA Lysis Reagent ještě výhodnější .
5
PRIME
Isol-RNA
Lysis
Reagent
je Phenol/quanidinový roztok optimalizovaný
pro lyzování různých typů tkání před RNA
izolací standardní metodou organické extrakce
a alkoholické precipitace. Kombinace lyzace
tkáně reagencií Isol-RNA Lysis Reagent
a organické extrakce v kombinaci s PL gely
(Phase Lock Gel) je vhodnou metodou pro
izolaci RNA z tkání, které mají vysoký obsah
tuku jako jsou např. mozek, prsní nebo tuková
tkáň.
Výhody reagencie Isol-RNA Lysis Reagent:





Optimalizované podmínky lyzování pro
zisk čisté RNA
Jednoduché protokoly pro lyzování a
homogenizaci
Vysoký výtěžek RNA i z problematických
tkání
Použitelné pro různé typy tkání

Figure: Identical performance as leading Brand
5 PRIME Isol-RNA Lysis Reagent (5P) is as effective for RNA
isolation as other lysis reagents based on the Chomczynski*
protocol. Mouse RNA was isolated from the organs indicated above
using 5 PRIME Isol-RNA Lysis Reagent (5P) or products from brand
I or A. All three methods yielded the same amount and quality of
RNA. The figure shows a virtual gel image generated after analysis
with the Agilent Bioanalyzer. M RNA Ladder
*Chomczynski P. and Sacchi N. (1987), Anal. Biochem 162, 156159
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Usnadněte si organickou extrakci vzorků a
v kombinaci s použitím PL gelů získejte i větší
výtěžky RNA!
5 PRIME Phase Lock GelTM (PLG) je ideální
pomocník pro metodu izolace RNA organickou extrací.
PLG je vysoce viskózní gel, který je dodáván
v připravených alikvotech pro přímé použití. Stačí
pouze smíchat vodný roztok vzorku a organické
extrakční činidlo, stočit a oddělit (odlít) vodnou fázi.
Výhodou je:


O 30% vyšší výtěžek nukleových kyselin oproti
běžné metodě



Eliminuje kontaminaci roztoku nukleové kyseliny
substancemi z mezifáze



Snadné oddělení (odlití) vzorku díky pevné
gelové bariéře



Snížení kontaktu s nebezpečnými organickými
činidly pro vzorek i pracovníka

Vzorek ZDARMA: Phase Lock Gel Heavy 2 ml - kód akce Q3-PLG-120930
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Kat.číslo
2302810
2302830
2302850
2302870

Název
Phase Lock GelTM Heavy 1.5 ml (200 tubes)

Cena
(včetně 20% DPH)

3 828,-

Phase Lock Gel

TM

Heavy

2 ml (200 tubes)

4 080,-

Phase Lock Gel

TM

Heavy 15 ml (100 tubes)

3 300,-

Phase Lock Gel

TM

Heavy 50 ml (25 tubes)

2 496,-

Druhý benefit – u všech 5 PRIME produktů nyní naleznete 5 PRIMEstars!
Připojte se k zákaznickému věrnostnímu programu firmy 5 PRIME
– více na www.my5PRIME.com nebo na www.eppendorf.cz

www.5PRIME.com

