Szanowni Klienci,

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą oferta promocyjną firmy Gentaur.
Oferujemy korzystne ceny, wysoką jakość produktów oferowanych przez wielu producentów,
których mamy przyjemność być dystrybutorami.
Zapewniamy jednocześnie natychmiastową wysyłkę!

L.p.1.
Nazwa produktu: HIV-1 p24 Antigen ELISA
Numer katalogowy: 0801111
Cena netto: 2056.50 zł
Cena brutto: 2529.50 zł
Opis:
RETRO-TEK HIV-1 p24 Antigen ELISA został stworzony do celów naukowych.
Nie jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce lub prognozowania, chorób lub kontroli
i nie może być wykorzystywany jako test potwierdzający w badaniach diagnostycznych.
RETRO-TEK HIV-1 p24 Antigen ELISA jest immunoenzymatycznym testem
wykorzystywanym do wykrywania antygenu p24 ludzkiego wirusa niedoboru odporności
Typu 1-ego (HIV-1) w badaniach próbek takich jak media kultur komórkowych, w tym
ludzkim osoczu oraz surowicy. Może być także stosowany do monitorowania oczyszczenia
oraz biochemicznego zachowania wirusa HIV-1.
Ponadto, test może zwiększać lub wypierać pomiary odwrotnej transkryptazy
tradycyjnie stosowane do wykrywania obecności HIV-1. Takie pomiary enzymatyczne
nie są specyficzne dla HIV-1.
Kit RETRO-TEK HIV-1 ICx/CRx (numer kat. 0801096) do dysocjacji kompleksu
odpornościowego oraz potwierdzenia reaktywności p24 poprawia wykrywanie antygenu p24
w surowicy lub osoczu.
Wiele próbek zawiera miano wirusa HIV-1 powyżej zakresu standardowej krzywej
testu. RETRO-TEK p24 HIV-1 Extended Range ELISA (numer kat. 0801137) przedłuża
krzywą standardowej testu do 4 ng / ml.
Link:
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product301413-searchHIV_1_p24_antigen_ELISA.html

L.p.2.
Nazwa produktu: Signal Enhancer HIKARI, 50ml
Numer katalogowy: 02267-41
Cena netto: 810,00 zł

Cena brutto: 996,30 zł
Opis: Przed wykonaniem kolejnego protokołu detekcji Western Blotting rozcieńcz badane
przeciwciała za pomocą Signal Enhancer Hikari zamiast konwencjonalnych
rozcieńczalników, takich jak PBS lub TBS, a doświadczysz niezwykłego wzrostu zdolności
wykrywania interesującego białka, co pozwoli wyeliminować zarazem niepożądane tło.
Signal Enhancer HIKARI został opracowany, po to by rozwiązać problemy związane z niską
czułością i wysokim tłem napotykanym często podczas procedur takich jak ELISA i Western
blotting.
Link:
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1084857-search
Signal_Enhancer_HIKARI_for_Western_Blotting_and_ELISA_%2850ml%29.html

L.p.3.
Nazwa produktu: REASTAIN® Quick-Diff Kit Ready-to use kit for differential staining of
cellular elements in peripheral blood smears
Numer katalogowy: 102164
Cena netto: 675,00 zł
Cena brutto: 830,25 zł
Opis: REASTAIN Quick-Diff jest zoptymalizowaną kompozycją barwnika i utrwalacza do
barwienia różnicowego elementów komórkowych w rozmazie krwi obwodowej. Szybka, 3minutowa procedura barwienia oraz gotowe do użycia roztwory Kitu REASTAIN Quick-Diff
czynią metodę tą idealną do wykorzystania w oddziałach ratunkowych. Zestaw składa się z
trzech fiolek, po 500 mL każda: REASTAIN Quick-Diff niebieski, REASTAIN Quick-Diff
czerwony oraz REASTAIN Quick-Diff FIX. Wynikiem jest barwienie różnicowe białych
komórek pod względem ich funkcji cytochemicznych.
Link:
http://www.antibody-antibodies.com/pl/product1392279-searchREASTAIN%C2%AE_Quick_Diff_Kit_Ready_to_use_kit_for_differential_staining_of_cellu
lar_elements_in_peripheral_blood_smears.html

Szczegółowe informacje na temat produktów mogą Państwo uzyskać pisząc na nasz adres
mailowy: poland@gentaur.com lub tez dzwoniąc pod numer: +48 58 710 33 44.

ZAPRASZAMY!!!

