Kính chào Quý khách,
Là nhà cung cấp các thiết bị và sinh phẩm cho lĩnh vực Khoa học Đời sống trên
toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng các nhà khoa học trong cuộc chiến
chống lại COVID-19. Hãy khám phá danh mục các sản phẩm chất lượng ứng dụng
trong kỹ thuật RT-PCR và RT-qPCR để phát hiện và định lượng virus SARS-CoV-2
của chúng tôi.

Bộ kit hỗ trợ thực hiện kỹ thuật
PCR
TRANSCRIPTOR ONE-STEP RT-PCR KIT
Ứng dụng trong kỹ thuật RT-PCR One-step,
Transcriptor One-Step RT-PCR Kit bao gồm
hỗn hợp enzyme - Taq DNA polymerase và
proofreading polymerase, luôn đảm bảo độ
nhạy của phản ứng và khả năng phiên mã
ngược mạnh mẽ. Ngoại trừ mẫu RNA và mồi,
Transcriptor One-Step RT-PCR Kit cung cấp tất
cả các thành phần cần thiết cho kỹ thuật Onestep RT-PCR.
KAPPA PROBE FASE One-Step
KAPPA PROBE FASE One-Step được thiết kế
với thông lượng cao, đẩy nhanh tiến trình và
định lượng RNA chỉ trong 1 bước. KAPPA
PROBE FASE One-Step phù hợp để sử dụng
trong kỹ thuật probe huỳnh quang, bao gồm
probe lai hóa (Vd: FRET), probe thủy phân
(Vd: TaqMan®) và probe dịch chuyển (Vd:
Beacon probe)

Tìm hiểu thêm tại: SigmaAldrich.com/PCR

Tách chiết và tinh sạch RNA
Chúng tôi mang đến các sản phẩm chuẩn bị mẫu
RNA chất lượng cao, hỗ trợ hiệu quả quá trình
khuếch đại gen bằng PCR.
Cat.No.
RNB100-50RXN
RNB100-100RXN
RNB200-8RXN

Titan™ One Tube RT-PCR System
Hỗn hợp ba enzyme của hệ thống Titan™ One
Tube RT-PCR giúp tối ưu hóa quá trình tổng
hợp cDNA và khả năng gắn kết enzyme
Expand™ High Fidelit, bao gồm hoạt động
của Taq DNA polymerase và polymerase dịch
mã, do đó tăng cường khuếch đại cDNA bằng
kỹ thuật PCR.

Product Description

Total RNA

RNB300-50RXN
RTN9602 (96-well x 2)
RTN9604 (96-well x 4)
11732668001

GenElute™ Universal Total RNA
Purification Kit
GenElute™ Total RNA Purification
Maxi Kit
GenElute™ Single Cell RNA
Purification Kit
GenElute™ 96 Well Total RNA
Purification Kit
High Pure PCR Product Purification Kit

Special Samples
03270289001
04823125001
RNB400-50RXN

High Pure RNA Paraffin Kit
High Pure FFPE RNA Micro Kit
GenElute™ FFPE RNA Purification Kit

Quantitative RT-PCR ReadyMix™
Ngoài việc chứa Moloney Murine Leukemia
Virus Reverse Transcriptase (M-MLV RT) để
tổng hợp cDNA chuỗi đầu tiên, Quantitative
RT-PCR ReadyMix™
được kết hợp với JumpStart Taq DNA
polymerase, 99% deoxynucleotide, chất đệm,
chất ổn định mang đến sự tiện lợi trong phân
tích.
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR
ReadyMix™
Phù hợp với probe dual-labeled probe,
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR
ReadyMix™ có các thành phần cần thiết cho
kỹ thuật RT-qPCR (ngoại trừ mẫu RNA và
probe).

RNB500-50RXN
RNB600-20RXN
RNB700-10RXN

GenElute™ Plasma/Serum RNA
Purification Kit
GenElute™ Plasma/Serum RNA
Purification Midi Kit
GenElute™ Plasma/Serum RNA
Purification Maxi Kit

Tìm hiểu thêm tại:
SigmaAldrich.com/PurificationRNA

Thiết kế primer và probe cho
COVID-19
Các thiết kế primer và probe luôn được đáp ứng,
liên hệ với nhóm oligos của chúng tôi để biết thêm
thông tin: oligotechserv@milliporesigma.com.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đảm
bảo công việc và tiếp tục kết hợp chẽ với khách
hàng để hỗ trợ các nỗ lực đáp ứng tình trạng khẩn
cấp toàn cầu của WHO.

Các thuốc điều trị cần phải qua các công đoạn kiểm tra chặt chẽ - từ quá trình phát triển đến kiểm soát
chất lượng về thành phần hoạt động cũng như công thức hoàn chỉnh.
Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện trong phân tích như Chất chuẩn, cột và phụ kiện cho kỹ thuật
HPLC, UHPLC; sản phẩm cho TLC, GC, dung môi, đệm và thuốc thử; các sản phẩm cho quá trình chuẩn
bị mẫu, lọc mẫu; hệ thống xử lý nước phòng thí nghiệm và còn nhiều hơn thế nữa.
Tìm hiểu thêm tại: SigmaAldrich.Com/PharmaQC
Danh mục sản phẩm trong phân tích thuốc Lopinavir (theo hướng dẫn của Dược Điển Châu Âu)

Ngoài Lopinavir, những thuốc trị liệu khác cũng đang trong quá trình phân tich để ứng dụng trong trị liệu
COVID-19.
Danh mục chất chuẩn ứng dụng trong phân tích thuốc bao gôm Lopinavir+Ritonavir,
Chloroquine, và Fingolimod

Các thí nghiệm lặp lại là mối quan tâm chung
trong thử nghiệm nghiên cứu và phát triển vaccine
vì liên quan đến vấn đề thời gian và chi phí. Danh
mục sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi sẽ
cung cấp giải pháp cho bạn. Chúng tôi sẽ luôn đáp
ứng chính xác các nhu cầu của khách hàng và
tuân thủ các quy định. Sản phẩm cho nuôi cấy tế
bào của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn USP/
Ph.Eur, với thử nghiệm sinh hóa cung cấp kết quả
chính xác cho mỗi lần dự đoán. Bên cạnh đó,
nguyên liệu thô của chúng tôi là nền tảng để
mang đến bước đột phá trong nghiên cứu của bạn.
Đệm

Carbohydrate

Kháng sinh

Các hóa chất khác

Tìm hiểu thêm tại: SigmaAldrich.com/Biochemicals

Lọc Ultrafree® Spin Filters
Lọc mẫu nhanh với độ tái lặp cao

Hóa chất rửa

Tìm hiểu thêm tại: SigmaAldrich.com/Ultrafree

Steriflip® Filters
Thiết kế độc đáo của lọc Steriflip® giúp hạn chế nguy
cơ ô nhiễm mẫu.

Toàn bộ danh mục sản phẩm trong các lĩnh vực liên quan đến COVID-19 luôn
được cập nhật, vui lòng truy cập tại: SigmaAldrich.Com/Covid-19
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