
GIẢI PHÁP ELISA MỚI 
CHO NGHIÊN CỨU COVID-19
Giới thiệu kit ELISA định lượng kháng thể SARS-CoV-2 α-RBD

Các sản phẩm ELISA mới của chúng tôi cho phép định lượng các
kháng thể kháng SARS-CoV-2 IgG hoặc IgM chống lại protein miền
liên kết thụ thể (RBD) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. 
Các xét nghiệm này sử dụng Nguyên tắc ELISA gián tiếp. 
Kháng nguyên RBD tái tổ hợp được gắn vào giếng, kháng nguyên gắn
với kháng thể tự nhiên IgM hoặc IgG kháng α-RBD lưu hành trong máu. 
Việc phát hiện được cung cấp bởi một isotype đặc hiệu của kháng thể
thứ cấp. Kháng thể đơn dòng đặc hiệu RBD (mAb) có nồng độ đã biết 
sẽ được pha loãng để tạo đường cong chuẩn để định lượng

Mỗi xét nghiệm đã được kiểm tra bằng cách sử dụng các mẫu Đối chứng
Dương tính NISBC 20/30 cũng như các mẫu đã xác nhận dương tính
và âm tính trước dịch bằng PCR.

Sản phẩm chỉ dùng cho Nghiên cứu. 
Không sử dụng trong các qui trình chẩn đoán.

Đặc điểm sản phẩm SARS-CoV-2 α-RBD IgG SARS-CoV-2 α-RBD IgM

Quy cách 96-well 96-well

Đường chuẩn Yes Yes

Kiểm chuẩn Yes Yes

Nồng độ pha loãng
mẫu ban đầu
khuyến cáo

1:100 1:100

Độ hấp thụ 450 nm & 590 nm 450 nm & 590 nm

Mã sản phẩm EZRBDG-110K EZRBDM-120K

Chỉ sử dụng cho nghiên cứu. Không sử dụng cho các quy trình chẩn đoán

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm:
MVN_LSmarketing@merckgroup.com

Để tìm hiểu các sản phẩm về miễn dịch của chúng tôi, vui lòng truy cập 
 

https://merck-lifescience.com.vn/san-pham/danh-muc-san-pham-xet-nghiem-mien-dich/
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SARS-CoV-2 an�-RBD IgM ELISA
Standard

Ví dụ:  Đường chuẩn của SARS-CoV-2 α-RBD IgG and IgM ELISA 
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SARS-CoV-2 an�-RBD IgG ELISA
Standard

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

 M, and Millipore are trademarks 

information on trademarks is available via publicly accessible resources.


