Hot-Start Polymerases
MyFi™ DNA Polymerase
RANGER DNA Polymerase

Nr. Kat.
BIO-21117
BIO-21118
BIO-21119
BIO-21121
BIO-21122
BIO-21123

stężenie
2u/µl
2u/µl
2u/µl
4u/µl
4u/µl
4u/µl

Ilość
250 Units
500 Units
2500 Units
250 Units
500 Units
2500 Units

MyFi™ DNA
Polymerase

-Wiąksza dokładność, opracowana specjalnie dla klonowania TA
-Nowatorska, oparta na przeciwciele polimeraza typu hot start
-Wzmacnia genomowe fragmenty do 10KB
-Nowatorski, wiodący w przemyśle system buforów
-Dostępny jako ”wszystko w jednym”MasterMix

Nr. Kat.
CSB-EL018969HU
CSB-E08526s
CSB-EL011864HU
CSB-E04753h
CSB-E04574h

Numer kat.
Human Prostaglandin-H2 D-isomerase(PTGDS) ELISA kit
Salmon Secretin (SCT) ELISA kit
Human Integrin alpha-2(ITGA2) ELISA kit
Human vascular_cell adhesion molecule 1,VCAM 1 ELISA
Kit
Human intercellular adhesion molecule 1,ICAM-1 ELISA
Kit

Ilość
96 testów
96 testów
96 testów
96 testów
96 testów

http://antibody-antibodies.com/product2652710-searchHuman_Prostaglandin_H2_D_isomerase%28PTGDS%29_ELISA_kit__SpeciesHuman
.html
http://antibody-antibodies.com/product312089-searchSalmon_calcitonin,SCT_ELISA_Kit.html
http://antibody-antibodies.com/product2648492-searchHuman_Integrin_alpha_2%28ITGA2%29_ELISA_kit__SpeciesHuman.html
http://antibody-antibodies.com/product310717-searchHuman_vascular_cell_adhesion_molecule_1,VCAM_1_ELISA_Kit.html
http://antibody-antibodies.com/product310540-searchHuman_intercellular_adhesion_molecule_1,ICAM_1_ELISA_Kit.html

RANGER DNA Polymerase
- daleki zasięg od 10 do 25KB
-wyższaw wierność niź Taq, by
zapewnić niższy poziom błędu
- zatwierdzona dla ludzkiego
genomowego DNA
- nowy system buforowy , w tym
ultra-czyste dNTP i MgCl2
-Dostępny jako wygodny
„wszystko w jednym” Master mix
Nr. Kat.
ISB1L

InstantBlue
Jednoetapowe barwienie żelu w czasie krótszym niż 15 minut.

Nazwa Produktu
InstantBlue - 1L

Ilość
1L

Link: http://antibody-antibodies.com/search.php?search=ISB1L
InstantBlue jest gotowym do użycia, prawnie
zastrzeżonym barwnikiem Coomasie® o unikalnej
formule, która jest optymalna dla uzyskania ściśle
określonej ilości białka podczas jednego etapu pracy.
Został stworzony w celu ułatwienia procedury
standardowego barwienia żelu. Produkt ten jest idealny
dla klientów, którzy poszukują barwnika do barwienia
prostego żelu białkowego, zarówno do użytku
jendorazowego jak i rutynowego. InstantBlue to produkt,
który pozwoli na oszczędzenie czasu i kosztów pracy.

Instant Blue Zalety









Bardzo szybkie barwienie – otrzymanie wyników w mniej niż 15 minut.
Jednoetapowa procedura
Wyjątkowo czuły – może wykryć ok. 5-25 ng białek na ściężkę.
Wyjątkowo niskie zabarwienie tła – poprawia ogólną rozdzielczość i
czułość żelu, który można zostawić na czas nieokreślony w barwniku.
Idealny do ilościowego oznaczania białek przy użyciu densytometrii.
Nietoksyczny – idealnydo regularnego stosowania.
Zgodny ze spektrometrią masową

BioAssay Systems
Rozwiązania dla badań i rozwoju leków.
Nr. Kat.
65-DIMG-250
65-DIPI-500
65-DIUR-500
65-ECCH-100
65-POMG-25H

Nazwa Produktu
QuantiChrom™ Magnesium Assay Kit 250
QuantiChrom™ Phosphate Assay Kit 500
QuantiChrom™ Urea Assay Kit 500
EnzyChrom™ Cholesterol Assay Kit 100
Malachite Green Phosphate Assay Kit 2500

Ilość
250
500
500
100
2500

http://antibody-antibodies.com/search.php?search=DIMG-250
http://antibody-antibodies.com/search.php?search=DIPI-500
http://antibody-antibodies.com/search.php?search=DIUR-500
http://antibody-antibodies.com/search.php?search=ECCH-100
http://antibody-antibodies.com/search.php?search=POMG-25H

*Zapytania odnośnie cen produktów oraz wszelkie inne wątpliwości prosimy kierować na nasz adres mailowy: poland@gentaur.com.

