
Phân lớp dấu ấn sinh học
(Biomarker)

• Protein giai đoạn mãn tính

• Adipokines

• Dấu ấn sinh học tạo mạch máu

• Apolipoproteins

• Protein con đường Apoptosis

• BMPs

• Biomarker chuyển hóa xương

• Biomarker ung thư

• Biomaker bệnh tim mạch

• CD Markers

• Proteins con đường tín hiệu tế
bào

• Protein cấu trúc tế bào

• Chemokines

• Yếu tố bổ thể

• Cytokines

• Yếu tố tăng trưởng

• Gut Hormones

• IGFBPs

• Protein điểm kiểm soát miễn dịch

• Immunoglobulins

• Biomarker tổn thương thận

• Protein gan

• Hormone chuyển hóa

• MMPs

• Biomarkers bệnh thoái hóa thần kinh

• Biomarkers bệnh rối loạn thần kinh

• Biomarkers nhiễm trùng máu

• Thụ thể hòa tan

• Hormone tuyến giáp

• Biomarkers tổn thương mạch máu

ELISAs VỚI KẾT QUẢ 
ĐÁNG TIN CẬY
Chất lượng cao│ Kết quả tin cậy│ Giải pháp linh hoạt

Chúng tôi mang tới kỹ thuật ELISA dễ dàng sử dụng , được tiền thẩm định ,
đem lại các kết quả có thể tái lặp và đáng t in cậy , khi định lượng các dấu
ấn sinh học trong nhiều mẫu phức hợp ở nồng độ pg/mL. Danh mục xét
nghiệm đầy đủ của chúng tôi bao gồm hơn 1,800 ELISAs nhạy và đặc hiệu cho
nhiều loài khác nhau và đa dạng lĩnh vực nghiên cứu.

Ung thư

Độc học

Khoa học
thần kinh

Chuyển hóa
xương

Bệnh tim
mạch

Miễn dịch

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



Thiết bị BioTek®

Với thiết bị BioTek® từ phía đối tác, danh mục của chúng tôi đã được mở rộng với các giải pháp rửa và phân phối
thuốc thử cho dải công nghệ xét nghiệm miễn dịch của Merck. Là nhà sản suất hàng đầu về thiết bị đo đạc, 
chúng tôi hân hạnh giới thiệu thiết bị được đánh giá cao của BioTek® hỗ trợ hiệu quả cho công nghệ xét nghiệm
miễn dịch. 

8 0 0  TS Absorbance Reader

Đầu đọc để bàn 800 TS đi kèm với cấu hình cài sẵn
của bốn kính lọc 450, 590, 630 và 750 nm, cho phép
hấp thụ phần lớn các xét nghiệm ELISA và các ứng
dụng thông thường khác trong phòng lab. Nền tảng
này đi kèm với nhiều tùy chọn, từ đầu đọc cơ bản tới
cao cấp hơn theo Quy định CFR 21 Phần 11, phần mềm
Gen 5 BioTek® với tấm thử nghiệm hấp thụ có thể theo
dõi được NIST trong các môi trường được quy định.
Phần mềm Gen 5 cải thiện bước sóng hấp thụ từ
0.01 tới 0.001 OD. Với giao diện màn hình cảm ứng dễ
dàng sử dụng, sản phẩm này đem lại giải pháp tin cậy
lâu dài cho việc đọc các xét nghiệm sinh học.

Ưu điểm

• Ứng dụng linh hoạt: ELISA, xét nghiệm protein và điểm
cuối, xét nghiệm tuyến tính và xét nghiệm tế bào

• Màn hình cảm ứng có màu soạn chương trình
nhanh và dễ dàng

• Ổ cắm USB tiện lợi để trích xuất dữ liệu, nhập Gen 5
để phân tích

• Độ chính xác và độ tái lặp cao cho kết quả đáng tin cậy

• Thiết kế bền, chất lượng cao

• Lựa chọn: cơ bản, Gen 5, Gen 5 Secure

• Kính lọc: 450, 590, 630, 750 nm

• Tùy chọn đĩa kiểm tra độ hấp thụ NIST (an toàn)

Mã sản phẩm Mô tả

40-300 BioTek® 800 TS Microplate Reader, Basic Version

40-006 BioTek® 800 TS Microplate Reader with Gen 5 Software

40-007 BioTek® 800 TS Microplate Reader with Gen 5 Secure  
and Validation Package

5 0  TS Plate Washer

Máy rửa 50 TS Microplate Washer là một hệ thống
tích hợp rửa sử dụng màn hình cảm ứng màu đem
lại giao diện thân thiện với lập trình hướng menu
giúp tạo các giao thức nhanh chóng, trực quan. Hiệu
suất rửa đĩa ELISA thông thường đã rất tốt, nhưng
50 TS còn mang lại nhiều hơn thế. Phần module
khiến máy trở nên lý tưởng cho việc rửa các xét
nghiệm tế bào, phân tách hạt từ tính sinh học và lọc
chân không. Máy 50 TS là một lựa chọn hợp lý để tự
động hóa các bước rửa của một loạt ứng dụng trong
các phòng lab nghiên cứu và lâm sàng.

Ưu điểm

• Ứng dụng linh hoạt: ELISA, xét nghiệm tế bào và xét
nghiệm từ tính

• Màn hình màu cảm ứng khiến việc chọn chương trình rửa cả
đĩa hoặc một phần đĩa nhanh chóng và dễ dàng

• An toàn và đáng tin cậy: cảm ứng mực chất lỏng

• Tự động chuyển đổi lên tới 3 dung dịch đệm khiến
việc tự động hóa rộng hơn nữa

• Quy trình tự động hóa, bảo trì tích hợp giúp vận
hành liên tục đáng tin cậy

Mã sản phẩm Mô tả

40-301 BioTek® 50 TS Plate Washer*

*Thay thế cho máy rửa BioTek® ELx50 Magnetic 96-well Strip Washer
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