Nr. Kat.
41001
41002
41003
41004
41005

GelRed™ i GelGreen™
Przyjazny dla środowiska i wyjątkowo wrażliwy barwnik żeli jako
zamiennikdla EtBr.
GelRed™ i GelRed™ reprezentują nową generację fluorescencyjnych
barwników żeli, które zostały opracowane aby zastąpić wysoce toksyczny
EtBr.
GelRed™ jest bezpośrednim zamiennikiem dla EtBr
ze względu na niemal identyczne widma w
porównaniu z EtBr.
GelGreen™ jest nowym zielono fluorescencyjnym
barwnikiem żeli, o wrażliwości SYBR®Green. Może on
zostać pobudzony m.in. przez skaner laserowy.
GelGreen™
może
być
przechowywany
w
temperaturze pokojowej.

Nazwa Produktu
GelRedTM Stain, 3X in water
GelRedTM Stain, 10.000X in DMSO
GelRedTM Stain, 10.000X in water
GelGreenTM Stain, 10.000X in DMSO
GelGreenTM Stain, 10.000X in water

Ilość
4L
0,5L
0,5L
0,5L
0,5L

Link: http://antibody-antibodies.com/search.php?search=41001
http://antibody-antibodies.com/search.php?search=41002
http://antibody-antibodies.com/search.php?search=41003
http://antibody-antibodies.com/search.php?search=41004
http://antibody-antibodies.com/search.php?search=41005
Właściwości GelRed™ i GelGreen™









Bezpieczniejsze niż EtBr.
Bezproblemowa utylizacja.
Wyjątkowo wrażliwe.
Niezwykle stabilne.
Elastyczne przy różnego rodzaju procedurach.
Łatwe w użytkowaniu.
Doskonała kompatybilność ze standardowym transiluminatorem UV lub
laserowym czytnikiem .
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.

BioAssay Systems

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





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

Histo Clear
Nr. Kat.
HS-200-1GAL

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

Instant Blue Zalety






Ilość
250
500
500
100
2500

Link: 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

Nazwa Produktu
Ilość
HISTOCLEAR
1 GALLON
Korzystanie z Histo-Clear w laboratorium oznacza brak
konieczności
wdychania
ksylenu
podczas
przygotowywania
preparatów
histologicznych.
Destylowany z pomarańczy, starannie oczyszczony i
stabilizowany,
Histo-Clear
to
jeden
z
najbezpieczniejszych środków czyszczących dostępnych
na rynku. Histo-Clear pozostawia tkanki mniej twarde i
kruche niż ksylen, ułatwia cięcie cienkich części i
przedłuża życia mikrotomu ostrza. Histo-Clear nie tylko
zwiększa bezpieczeństwo, ale także poprawia wyniki
badań zwiększając czytelność i intensywność odcinków acidofilowych,
poprawiając zarówno barwienie hematoksyliną Harris ™, z jaśniejszym tłem
eozyny.

Link: http://antibody-antibodies.com/search.php?search=Histoclear

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

