
Những Sắc màu Tương hợp
Kháng thể và thuốc nhuộm cho máy đo dòng chảy
tế bào ColorWheel®

Danh mục kháng thể và thuốc nhuộm dùng cho máy đo dòng 
chảy tế bào ColorWheel® được thiết kế đơn giản và linh hoạt 
giúp hợp lý hóa quy trình đo dòng chảy tế bào của bạn mà vẫn 
đảm bảo chất lượng kết quả. 

Giải pháp đo dòng chảy tế bào ColorWheel® là gì?

Danh mục sản phẩm chuyên dụng cho kỹ thuật dòng chảy tế 
bào ColorWheel® sử dụng công nghệ độc quyền được tối ưu 
hóa, cho phép người dùng lựa chọn các kháng thể và thuốc 
nhuộm độc lập để kết hợp theo bất kỳ yêu cầu nào. Khả năng 
tương hợp của các kháng thể và thuốc nhuộm đóng vai trò như 
một hợp chất tương tự như các kháng thể liên hợp sơ cấp. 

Đặc tính sản phẩm

•

 

Sự kết hợp linh hoạt giữa kháng thể với thuốc nhuộm 

•

 

Đơn giản hoá quy trình làm việc với thời gian thực hiện chỉ dưới 5 phút

•

 

Sản phẩm ở dạng đông khô giúp tăng cường độ ổn định và giúp sản phẩm có khả năng vận chuyển ở nhiệt độ thường

•

 

Sản phẩm không chứa chất bảo quản, đảm bảo tính bền vững và tương thích với nhiều loại mẫu

So sánh với các phương pháp đo dòng chảy tế bào thông thường
Phương pháp thông thường Quy trình thực hiện So sánh với quy trình khi sử dụng ColorWheel®

Kháng thể sơ cấp liên hợp Quy trình yêu cầu kháng thể và thuốc 
nhuộm tương thích với thiết bị.

Khả năng tương hợp của ColorWheel® cho phép bất kỳ kháng 
thể ColorWheel® nào cũng có thể liên hợp với thuốc nhuộm 
ColorWheel®, mang đến giải pháp linh hoạt tối đa.

 

Kháng thể thứ cấp liên hợp Quy trình yêu cầu các bước rửa và lưu ý 
phản ứng chéo.

Kháng thể và thuốc nhuộm ColorWheel® có thể được liên hợp 
chỉ dưới 5 phút thực hiện, mà không làm phức tạp tính phản 
ứng loài và nguy cơ mất kháng thể khi lặp lại các bước rửa. 

Bộ công cụ gắn nhãn Sử dụng bộ công cụ đòi hỏi thêm thời 
gian, tăng chi phí và cần lưu ý về tính 
biến thiên của dữ liệu.

Kháng thể và thuốc nhuộm ColorWheel® loại bỏ nhu cầu sử 
dụng các bộ công cụ gắn nhãn, tiết kiệm thời gian và giảm 
thiểu chi phí cũng như tính biến thiên dữ liệu. 

Thuốc nhuộm

Kháng thể

Kháng thể + Thuốc nhuộm
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Mảnh ghép hoàn hảo cho thí nghiệm đa kênh

Thí nghiệm đa kênh trong kỹ thuật dòng chảy tế bào có thể là 
một bức tranh với nhiều mảnh ghép. Việc cân bằng các mảnh 
ghép khác nhau trong bức tranh tạo nên một kỹ thuật hoàn 
chỉnh, bao gồm đặc tính của thiết bị, sự cân bằng giữa biểu hiện 
kháng nguyên với độ sáng của thuốc nhuộm, và tính tương hợp 
của kháng thể và thuốc nhuộm. Nếu các mảnh ghép không 
tương thích và dung hoà với nhau, bức tranh sẽ không hoàn 
chỉnh dẫn đến việc các nhà nghiên cứu sẽ tốn nhiều thời gian và 
công sức hơn để thực hiện thí nghiệm. Điều này có thể gây nên 
sự biến thiên dữ liệu, thiếu độ tin cậy do các điều kiện thí nghiệm 
khác nhau trong mỗi lần thực hiện. ColorWheel® với tính linh 
hoạt tối đa giúp bạn hòa hợp các mảnh ghép với nhau tạo nên  
bức tranh hoàn chỉnh nhất cho thí nghiệm của mình. 

Tự do trong thiết kế thí nghiệm

Là giải pháp cho bức tranh với nhiều mảnh ghép của thí nghiệm đa kênh dòng chảy tế bào, tính linh hoạt của 
kháng thể và thuốc nhuộm ColorWheel® giúp loại bỏ các hạn chế của thí nghiệm mang đến cho bạn sự tự do 
trong thiết kế thí nghiệm. Hãy cùng trải nghiệm giải pháp công nghệ ColorWheel® để tìm hiểu các vấn đề đặt 
ra được giải quyết như nào nhé!

 

Mở rộng xét nghiệm đa kênh hiện có với các mục tiêu mới

Vấn đề: Mục tiêu phân tích mới chỉ có sẵn trên thị trường với sự kết hợp của 1 loại thuốc nhuộm, thay thế kháng 
thể đã được liên hợp với thuốc nhuộm đó trong thí nghiệm của bạn.

Giải pháp ColorWheel®: Thay vì ép buộc người dùng phải quyết định phân tích mục tiêu nào, khả năng 
mix-and-match của kháng thể và thuốc nhuộm ColorWheel® giúp bạn tự do lựa chọn mục tiêu của mình bằng 
các cho phép trao đổi đơn giản giữa các kháng thể đã có trong thí nghiệm với bất kỳ thuốc nhuộm tương thích 

Vấn đề: Việc kết hợp các kháng thể kháng các kháng nguyên có mức độ biểu hiện khác nhau với thuốc nhuộm 
có độ sáng phù hợp tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức.

Giải pháp ColorWheel®: Danh mục ColorWheel® thân thiện giúp bạn dễ dàng đặt hàng các mục tiêu bạn 
muốn với thuốc nhuộm phù hợp với thiết bị của mình. Với sự linh hoạt của kháng thể và thuốc nhuộm Color-
Wheel® bạn chỉ đơn giản trộn và kết hợp mục tiêu của mình và thuốc nhuộm khi cần tại chỗ, giải phóng bạn 
khỏi những hạn chế về tính tương thích của các thành phần trong thí nghiệm. 

Xây dựng thử nghiệm đa kênh với các kháng nguyên đa dạng mức độ biểu hiện

Khám phá thêm tại SigmaAldrich.com/ColorWheel
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