
1

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
KHOA HỌC SỰ SỐNG

Products selling guide

Your needs, 
Our solutions



Công ty TNHH Phát Triển Khoa Học Sự Sống (Life Sciences Co., Ltd) là nhà

phân phối các hóa chất sinh phẩm, thiết bị khoa học phục vụ cho lĩnh vực nghiên cứu

sinh học và ứng dụng trong xét nghiệm lâm sàng tại Việt Nam cho các hãng uy tín

hàng đầu trên thế giới như Abcam, Corning, Labcon, Knittel, Puritan,…

Được thành lập từ năm 2013, Life Sciences tự hào là nhà phân phối với nhiều năm

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này, chúng tôi có khả năng cung cấp giải pháp

toàn diện với những bộ sản phẩm Công nghệ Sinh học đa dạng:

Với sự nỗ lực không ngừng, chúng tôi luôn phấn đấu trở thành đối tác tin cậy, giàu

kinh nghiệm, cung cấp các giải pháp toàn diện trong nghiên cứu và chẩn đoán tại các

viện, trường học và trung tâm chẩn đoán. Thành công liên tục của chúng tôi dựa trên

cam kết phát triển quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng, theo các nguyên tắc

chuyên nghiệp, tính toàn vẹn và dịch vụ tận tụy.

▪ Nuôi cấy tế bào động vật

▪ Nuối cấy tế bào miễn dịch

▪ Hỗ trợ sinh sản

▪ Chuẩn đoán sinh học phân tử trong xét nghiệm y sinh



Sinh học phân tử
PCR
NGS
IVD Kit

Kỹ thuật gen
CRISPR/Cas9

Gene Expression

Sinh học tế bào
Stemcell
Immunocell
IVF

Vật tư tiêu hao
Cho Sinh học phân tử
Cho nuôi cấy tế bào
Cho CNTP, Dược, Kiểm chuẩn

Động vật 
thí nghiệm

Chuột thí nghiệm
Chuột biến đổi gen

Thiết bị khoa học
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06Thiết bị sinh học phân tử
Thiết bị sinh học tế bào

Thiết bị chuyển gene
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SINH HỌC PHÂN TỬ

Tách chiết
Tổng hợp

cDNA
PCR

Điện di 
phân tích

Nhân
dòng DNA

Kit tách DNA

Cột gel tách DNA

Kit tách RNA

Kit tổng hợp cDNA

Enzyme loại bỏ
DNA hệ gen

Mater mix  PCR   uniplex

Master mix PCR  multiplex

Master mix PCR gen lớn

Agarose

DNA ladder

TBE/TAE buffer

Kit nhân dòng
DNA tái tổ hợp

Tổng hợp GMP 
Oligos

Primer

Probe

Real time PCR

Master mix real time PCR với
SYBR

Master mix real time PCR  với
đầu dò đặc hiệu

Master mix real time PCR 
MultiPlex với đầu dò đặc hiệu

One-step RT- PCR

Mastermix RT-PCR  one-step

Mastermix qPCR one-step với
SYBR Green

Mastermix qPCR  one-step 
MultiPlex với đầu dò đặc hiệu

Phân  tích Genotyping 
NSP  bằng  PCR

Mastermix real time PCR

Mastermix PCR

Mix phân tích Genotyping bằng
đường cong nóng chảy

Exosome

Chuẩn bị thư viện NGS - Illumina Chuẩn bị thư viện NGS - phân tích
Microbiome 

Tách chiết Phát hiện Định lượng Gắn nhãn Biểu hiện Kĩ thuật

Tách chiết
DNA

•Kit tách chiết DNA

Phân mảnh
DNA

•Kit phân mảnh DNA

Khuếch đại
thư viện

•Kit khuếch đại thư viện

Tinh sach
thư viện

•Hạt từ tinh sạch thư viện

Chuẩn bị DNA

•Kit chuẩn bị DNA 

Khuếch đại

thư viện

•Kit khuếch đại thư viện dành cho hệ
thống PacBio

•Kit khuếch đại thư viện dành cho hệ
thống Illumina

Kit kiểm định thực phẩmKit xét nghiệm bệnh ở động vậtKit xét nghiệm CE.IVD

5



Hóa chất tách chiết DNA/RNA

Tổng hợp cDNA

Code Mô tả Mẫu tách Đóng gói

52906 QIAamp Viral RNA Mini Kit Mô động vật, thực
vật, mẫu nuôi cấy
tế bào, nấm, máu
toàn phần, huyết
tương,…

50 - 250 rxn

74106 RNeasy Mini Kit 50 - 250 rxn

51106 QIAamp DNA Blood Mini Kit 50 - 250 rxn

Code Mô tả Mẫu tách Đóng gói

95091
Extracta DBS
Kit tách DNA từ mẫu
máu khô

Mẫu giọt máu khô 2.5-25-250ml

95171
Extracta DNA Prep
Kit tách DNA hệ gen từ
mẫu mô động vật

Mô động vật 10-500ml

2302830
2302820

5PRIME Phase Lock gel
Cột gel tách DNA, RNA

Mô động/thực
vật, plasmid

200 ống

Kit
qScript

XLT cDNA  SuperMix
qScript cDNA

SuperMix
qScript cDNA
Synthesis Kit

qScript
Flex cDNA Kit

qScript microRNA
cDNA Synthesis

Code 95161 95048 95047 95049 95107

Mồi
oligo(dT)

random hexamer
oligo(dT)

random hexamer
oligo(dT) và

random hexamer
Oligo(dT), 

Randomhexamer, gen đặc hiệu (GSP)
PAP 

Oligo(dT)

Thời gian 70 min 40 min 40 min 60-90 min 50-90 min

RNA Input 1 pg – 2 µg 10 pg – 1 µg 10 pg – 1 µg 10 pg – 1 µg 10 pg – 1 µg

Amplicon <1 kb <1 kb <1 kb ≥ 12 kb <1 kb

Mô tả chung: Sản phẩm qScript với công nghệ sao chép ngược cải tiến, năng suất
và độ nhạy tối đa. Các thành phần phản ứng tổng hợp cDNA qScript được tối ưu
hóa nghiêm ngặt cho độ nhạy cao và chính xác về RNA với nồng độ thấp cho xét
nghiệm qPCR. Phạm vi tổng hợp cDNA từ RNA, từ 10 pg đến 1 pha cung cấp độ
nhạy và độ tin cậy để phân tích biểu hiện gen mạnh mẽ.

SINH HỌC PHÂN TỬ
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Mô tả chung:
▪ Các bộ supermix Quantabio được pha chế sẵn với AccuStart DNA polymerase siêu tinh

khiết, chứa chất khởi động kháng thể nghiêm ngặt, hoạt hóa ở 94°C trong 1 phút - Mix mẫu
ở RT.

▪ Các enzyme được tinh chế nghiêm ngặt để loại bỏ DNA hệ gen E. coli, lý tưởng cho các ứng
dụng xét nghiệm phát hiện mầm bệnh vi khuẩn.

▪ Công thức “Toughmix” hạn chế yếu tố ức chế PCR, đảm bảo hiệu suất xét nghiệm qPCR đáng
tin cậy với các mẫu bệnh phẩm, thực vật, môi trường,…

Mô tả chung:
• Công nghệ “PerfeCTa” sử dụng DNA polymerase “hot-start” siêu tinh

khiết, hoạt hóa ở 94°C trong 1 phút - Mix mẫu ở RT, kiểm soát hoạt động
của enzyme bằng kết hợp với kháng thể, nâng cao hiệu suất PCR. Phụ gia
độc quyền loại bỏ các bong bóng, cho phép trộn xoáy, tăng hiệu quả
khuếch đại.

• Công thức “Toughmix” hạn chế yếu tố gây ức chế PCR, đảm bảo hiệu suất
qPCR đáng tin cậy với mẫu bệnh phẩm, thực vật, môi trường hoặc matix
thực phẩm phức tạp.

Mix Realtime PCR

Kit
PerfeCTa SYBR Green 

SuperMix/ FastMix
PerfeCTa qPCR 

ToughMix
PerfeCTa qPCR 
FastMix UNG

PerfeCTa MultiPlex
qPCR SuperMix

PerfeCTa 
Multiplex qPCR 

ToughMix
PerfeCTa FastMix II

Code 95071/72/73 95112/13/14 95138/39/40 95063/108 95147/48/49 95118/19/20

Số targets N/A 1 1 4 5 1

Hot-start
✓ ✓ ✓

✓
✓ ✓

Chống ức chế
✓ ✓ ✓ ✓

Phương pháp SYBR Green Hydrolysis Probes Hydrolysis Probes Hydrolysis Probes Hydrolysis Probes Hydrolysis Probes 

DNA input
cDNA từ 1pg

Đến 100ng RNA;
100pg - 100ng gDNA 

cDNA từ 1pg 
đến 100ng RNA; 
10pg - 1µg gDNA

cDNA từ 1pg
đến 1µg RNA; 

100pg - 1µg gDNA

10pg - 1µg RNA tổng số; 
100pg - 1µg gDNA

cDNA từ 1pg 
đến 100ng RNA; 
10pg - 1µg gDNA 

Amplicon 80 - 500bp 65 - 200bp 65 - 150 bp 65 - 100 bp 65 - 100bp 65 - 200 bp

Kit
AccuStart II 

PCR ToughMix
AccuStart II GelTrack 

PCR SuperMix
AccuStart II PCR 

SuperMix
5PRIME HotMasterMix

AccuStart Long 
Range SuperMix

repliQa HiFi 
ToughMix 

Code 95142 95136 95137 2200400 95199 95200

Hot-start ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Chống ức chế ✓ ✓ ✓

Tốc độ tổng hợp 1min/kb 1min/kb 1min/kb 50s-60s/kb 0.5min/kb 1-10 sec/kb
1 kb/sec đoạn ≤1kb

DNA input - - -
50 pg – 200 ng gDNA or 

10pg – 20ng episomal DNA 
≥ 100 pg ≥ 2 pg

Amplicon ≤ 4 kb ≤ 4 kb ≤ 4 kb ≤ 5 kb 
≥ 24 kb gDNA, 
≥ 40 kb λDNA

Mix PCR

SINH HỌC PHÂN TỬ
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Mô tả chung:
▪ QScript XLT cung cấp khả năng phát hiện RNA nhạy bén, độ chính xác cao
▪ RT-qPCR chống ức chế, mang lại hiệu quả tối đa, hiệu suất vượt trội
▪ Công thức “ Ultraplex” cho phép khuếch đại lên đến 5 mục tiêu, hiệu suất

tối đa. Phù hợp với cả chu trình PCR nhanh và PCR thông thường.
▪ Enzyme DNA polymerase “hot-start” siêu tinh khiết, hoạt hóa ở 94°C

trong 1 phút - Mix mẫu ở RT

Code Mô tả Đóng gói

95900-2C Q 2-Channel qPCR 1 máy

95900-4C Q 4-Channel qPCR 1 máy

95910-20 Q Tubes& Caps
20 dãy, 960 
ống và nắp

Mix One-step RT-PCR

Hệ thống Realtime PCR

Kit
qScript XLT One-Step

RT-PCR Kit
UltraPlex One-Step

ToughMix
qScript XLT One-Step 
RT-qPCR ToughMix

qScript One-Step
RT-qPCR Kit

qScript One-Step
SYBR Green RT-qRT PCR

Code 95143 95166/67/68 95032/33/34 95057/58/59 95086/87/88/89

qPCR N/A Hydrolysis Probes Hydrolysis Probes Hydrolysis Probes SYBR Green

Hot-start ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Chống ức chế ✓ ✓ ✓

Số target N/A > 4 < 4 < 3 No

Mồi RT
oligo(dT)

random hexamer
oligo(dT)

random hexamer
oligo(dT) và

random hexamer
Oligo(dT), random

hexamer, GSP
PAP 

Oligo(dT)

RNA Input 1 pg - 1 µg •  RNA tổng số: 1 pg - 100 ng;   • poly A(+): 10 fg - 10 ng;  • RNA virus: 10 - 1x108 copies

Amplicon ≥ 4 kb <1 kb <1 kb <1 kb <1 kb

SINH HỌC PHÂN TỬ
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Thu thập dữ liệu cực nhanh

Hiệu suất vô song

Di động & Nhỏ gọn

Kết nối không dây hệ thống

Công nghệ nhiệt độ cảm ứng từ

35 chu kỳ trong 25 phút

Phát hiện sự khác biệt hai lần về mức độ biểu 
hiện có thể lặp lại giữa các mẫu, các lần chạy

Khối lượng 2,1kg, nhỏ gọn như một chiếc loa, cho
phép di chuyển mà không cần hiệu chỉnh

Kết nối không dây và vận hành tới 10 máy
từ một PC (48 mẫu / máy)

Độ chính xác nhiệt độ ± 0,25 ° C, với độ chênh lệch
nhiệt độ giữa các giếng ± 0.05°C



Hóa chất và thiết bị khác

Enzyme Taq DNA polymerase

Code Mô tả Đặc điểm Đóng gói

95085 AccuStart Taq DNA 
Polymerase HiFi

• Kiểm soát “hot-start” với kháng thể multi-epitope
• Hoạt động 3'-exonuclease hỗ trợ khuếch đại PCR lớn có độ dài ≥

20 kb.
• Độ trung thực gấp 80 lần so với Taq Polymerase

250U/1000U/5000U

2200300
5PRIME HotMaster

Taq DNA 
Polymerase

• Tối ưu hóa với công nghệ đệm Mg2+ tự điều chỉnh
• Công nghệ HotMaster Hot Start/Cold độc đáo, quá trình kích hoạt

enzyme diễn ra nhanh chóng.

250U/1000U/5000U

95141
AccuStart II Taq
DNA Polymerase

• Taq DNA polymerase hiệu suất cao, siêu tinh
• Công nghệ “hot-start” với kháng thể đơn dòng nghiêm ngặt, siêu

tinh khiết.
250U/1000U/5000U

• BHQplex CoPrimers
• Dual-Labeled BHQ® Probes
• BHQplus Probes
• BHQnova Probes
• Molecular Beacons
• Scorpions Primers

BHQ BHQ 1 BHQ 2 BBQBHQ 3 C3-Fluorescein Amino C7Biotin

GMP Oligos

Primer

DNA 
Probe

RPC
AX-

HPLC

Salt-
freeTinh sạch

RP 
HPLC

Dual-
HPLC

Primers, Probes, Oligos

SINH HỌC PHÂN TỬ
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PerfeCTa DNase I 10mM dNTP Mix Agarose Low EEO và DNA ladder

▪ Code: 95150-001
▪ Nhanh chóng loại bỏ

DNA còn sót trong các
mẫu RNA tổng số

▪ 1 đơn vị làm bất hoạt
1µg dsDNA trong 10 phút
tại 37°C.

▪ Code: CSL-AG5
▪ Low EEO
▪ Độ bền cao
▪ Nuclease - free

▪ Code: CSL-MDNA-100BPH
▪ Ổn định ở nhiệt độ phòng
▪ Sẵn sàng sử dụng với

loading-dye
▪ Cho hình ảnh điện di sắc nét

▪ Code: 95062
▪ Độ tinh khiết cao
▪ Cải thiện phạm vi

động, độ nhạy và độ
chính xác các phản
ứng PCR, tổng hợp
cDNA, qPCR.



Phân tích Genotyping bằng PCR

Nhân dòng DNA

• Lắp ráp tối đa 6 đoạn chèn mà không cần enzyme gắn.

• Linh hoạt trong thiết kế với hỗn hợp chính 10X cho phép lắp
ráp các mẫu DNA nồng độ thấp.

• Loại bỏ bước pha loãng dẫn đến quy trình làm việc dễ dàng
hơn, hoàn thành trong 1 giờ.

• Chứa enzyme DpnI để giảm tín hiệu nền khi sử dụng các mẫu
plasmid cho PCR

repliQa™ HiFi Assembly Mix

Code Mô tả Đặc điểm Đóng gói

95135
AccuStart™ II 

Mouse 
Genotyping Kit

Bộ công cụ hoàn chỉnh cho tách chiết DNA và phân tích Genotyping
bằng phản ứng PCR với thành phần thuốc nhuộm có sẵn

100 rxn
500 rxn

95115
AccuStart 

Genotyping 
ToughMix

Cho phép phân tích Genotyping bằng real time PCR sử dụng đầu dò
huỳnh quang (phát hiện SNP và sai khác allelic). Công thức
“Toughmix” giúp hạn chế các chất ức chế phản ứng từ các mẫu
chiết xuất thô, DBS, mô thực vật và mẫu bệnh phẩm

250 rxn
1250 rxn
5000 rxn

95103
AccuMelt HRM 

SuperMix

Phân tích Genotyping bằng đường cong nóng chảy (HRM)
Hoạt động với nồng độ Mg2+ thấp, do đó nâng cao độ chính xác của
xét nghiệm.

250 rxn
1250 rxn

Mô tả chung:
Bộ sản phẩm Genotyping Quantabio được tối ưu hóa để
xác định kiểu gen và các sai khác trong kiểu gen bằng cách
sử dụng phát hiện SNP định lượng hoặc phân tích điện di
gel, khắc phục các ảnh hưởng của các yếu tố gây ức chế
phản ứng PCR từ mô thực vật hoặc động vật

SINH HỌC PHÂN TỬ
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Giải trình tự gen (NGS) -Microbiome

SparQ DNA Frag & Library Prep kit
• Code: 95194
• Quy trình 2 bước đơn giản hoàn

thiện trong 2,5 giờ
• DNA input: 1 ng - 1 μg
• Kích thước phân mảnh có thể

điều chỉnh và tái sản xuất

SparQ PureMag Beads
• Code: 95196
• Tinh sạch và chọn lọc kích thước DNA
• Thay thế hiệu quả về chi phí cho

AMPure® XP với hiệu suất tương đương
• Hiệu quả chọn lọc kích thước DNA lớn

hơn 100 bp

SparQ Fast Library Quant Kit
• Code: 95197
• Tối ưu hóa cho hệ thống máy Q
• Thời gian chạy ngắn hơn 60% so

với các quy trình thông thường
• Định lượng chính xác và đáng tin

cậy của các thư viện Illumina NGS

Phân mảnh DNA Khuếch đạiChuẩn bị thư viện Tinh sạch & chọn kích thước Định lượng thư viện

• Quy trình 3 bước đơn giản
• Ly giải DNA không dùng hạt, nâng cao chất lượng

DNA thư viện
• Lý tưởng cho đầu vào mẫu thấp
• Thiết kế mồi thông minh PCR làm giảm sự thiên vị
• Mã vạch hai đầu độc đáo tối đa hóa các lần đọc có

thể sử dụng
• Nguồn mẫu đa dạng: phân, da, tăm bông, mô, đất,

côn trùng, sữa,….

Code Mô tả Hệ thống NGS

Kit tách
chiết
DNA 

RapidPrep Kit

PacBio/Illumia
Shoreline Breaker dsDNA Prep Kit

Kit chuẩn
bị thư
viện

Shoreline Complete StrainID Kits PacBio

Shoreline Complete V4 Kits Illumina

Shoreline Complete V1-V3 Kits Illumina

Shoreline Complete V1-V9 Kits Illumina

Software
SBanalyzer Software & Athena 

Database
PacBio

Shoreline Complete
FAST. EASY. COMPLETE

Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS)

SINH HỌC PHÂN TỬ
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Exosome là các túi sinh học (biovesicles) có kích thước nano có trong các tế bào và được giải phóng vào dịch cơ thể
thông qua các thể đa túi (multivesicular bodies) và màng plasma.
Exosome mang nhiều vật chất như protein, lipid, vật liệu di truyền và có thể được thu lại một cách chọn lọc bởi các tế
bào khác, đóng góp vào sự tái lập trình của tế bào nhận. Đặc tính của exosome mở ra nhiều hướng nghiên cứu dấu ấn
sinh học chẩn đoán không xâm lấn, các vật liệu nano điều trị.

Tách chiết exosome

Các loại kit tách chiết đa
dạng phù hợp với từng
loại mẫu và ứng dụng.

Phát hiện Exosome

• Kit phát hiện exosome bằng
flow cytometry.

• Kháng thể đặc hiệu exosome:
CD63, CD81, CD9, CD326.

• Exosome antibody array phát
hiện cùng lúc 8 kháng thể cho
các marker của exosome.

Định lượng Exosome

• Kit ELISA với độ nhạy
1-200ng trong 4h.

• Kit định lượng nhanh trong
20 phút dựa vào phương
pháp gắn kháng thể hoặc
huỳnh quang.

Đánh dấu Exosome

• Các kit đánh dấu đích khác nhau 
của túi exosome (EV).

• Protein exosome.

• Màng EV.

• RNA exosome.

• Cyto-Tracer, pCT-CD63-GFP.

• Xpack-GFP-loaded HEK293 
Exosome.

• ExoGlow-Vivo EV Labelling Kit.

Exosome Biomarker

• Kit tách RNA exosome.

• Các bimarker exosome là
RNA hoặc Protein được
tách từ các loại dịch sinh
học (biofluid) hoặc các
dòng tế bào.

• Kit tách protein màng, bề
mặt cho các nghiên cứu
proteomics.

• Kit tách exosome và tách
DNA exosome.

Kỹ thuật Exosome

• Chuyển miRNA cho nghiên
cứu knockdown.

• Chuyển nucleic acid,
protein và miRNA nhắm tế
bào đích.

• Đánh dấu protein được tải
vào exosome.

• Tạo exosome đặc hiệu mô.

Phân tích Exosome

SINH HỌC PHÂN TỬ
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Kit xét nghiệm IVD

SINH HỌC PHÂN TỬ

13

Mô tả Sản phẩm tiêu biểuNhóm bệnh

▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD chẩn đoán bệnh
viêm gan gây ra bởi virus Hepatitis A, B,C, D, E.

▪ Kit xét nghiệm chẩn đoán đột biến kháng thuốc ở virus
HBV.

▪ Phương pháp: Real time PCR.

HAV Real Time RT-PCR Kit;
HBV Quantitative Real Time 

PCR Kit;
HCV Genotype Real Time RT-

PCR Kit

Bệnh viêm gan

▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD sàng lọc và chẩn
đoán các chuyển đoạn liên quan đến bệnh bạch cầu.

▪ Định lượng gen BCR-ABL theo dõi bệnh bạch cầu.
▪ Phương pháp: RT-PCR/RT-qPCR.
▪ Các chuyển đoạn NST phổ biến ở bệnh Bạch cầu theo

khuyến cáo của WHO và ELN.

HemaVision 7Q;
HemVision 28Q;
ONCO BCR-ABL;

Leukemia BCR-ABL Fusion 
Gene (M-BCR) Real Time 

RT-PCR Kit

Bệnh Bạch cầu

Leukemia

▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD phát hiện và chẩn
đoán các đột biến gây ra bệnh khối huyết tĩnh mạch.

▪ Phương pháp: RT-qPCR.
▪ Các đột biến: G20210A (Factor II), G1691A (Factor V),

V34L (Factor XIII), C677T, A1298C, 4G/5G, A4600G,
G4678C, C807T, L33P.

gb HEMO FII;
gb HEMO FV;

gb HEMO FXIII;

Bệnh khối huyết tĩnh mạch

Mycoplasma Genitalium
(MG) Real Time PCR Kit;
HPV 6&11 Real Time PCR 

Kit

▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD phát hiện các tác
nhân virus liên quan đến các bệnh lây nhiễm qua đường
tình dục như bệnh lậu, viêm niệu đạo, giang mai, nhiễm
trùng, mụn cóc sinh dục, ung thư cổ tử cung (nữ giới)….

▪ Phương pháp: Real time PCR.
▪ Các tác nhân: HPV, HSV, Chlamydia Trachomatis, vi khuẩn

lậu, Treponema Pallidum,….
Bệnh lây truyền

qua đường tình dục

Bệnh lây nhiễm
qua đường hô hấp

SARS CoronaVirus(SARS-
CoV) Real Time RT-PCR Kit

▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD phát hiện và định
lượng các tác nhân liên quan đến các bệnh lây nhiễm
qua đường hô hấp như: thủy đậu, cúm H5N1, H5N2,
H7N9, cúm A, viêm phổi cấp do SARS-CoV,….

▪ Phương pháp: RT-qPCR.
▪ Các tác nhân: Virus H5N1, H5N2, H1N1, SARS-CoV,….

▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD chẩn đoán các đột
biến di truyền gây ung thư, rối loạn sinh tủy, tăng hình
thành khối u ở người.

▪ Phương pháp: Real time PCR.
▪ Các đột biến: JAK2(V617F), BRAF V600D/D2/E,….

gb ONCO BRAF (V600)
gb ONCO JAK2(V617F)

Ung thư và khối u

Thrombophilic mutations

Tumor

Hepatitis

Sexually transmitted Disease

Respỉatory Disease
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▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD phát hiện các
tác nhân gây bệnh có khả năng lây nhiễm như: sốt
xuất huyết, viêm não Nhật Bản, sốt rét, siêu vi
trùng West Nile, sốt Chikungunya,….

▪ Phương pháp: Real time PCR.
▪ Các tác nhân: virus Dengue, Chikungunya, West

Nile,…

Dengue Virus General-type 
Real Time RT-PCR Kit;

Japanese Encephalitis Virus 
(JEV) Real Time RT-PCR 

Reagent

MTHFR C677T Mutation Real 
Time PCR Kit;

Mitochondrion DNA Site 
11778 Mutation Real Time 

PCR Kit;
MTHFR A1298C Mutation 

Real Time PCR Kit

Varicella Zoster Virus (VZV) 
Real Time PCR Kit;

HCMV Real Time PCR Kit;
EBV Real Time PCR Kit;

Human ParvoVirus (B19) Real 
Time PCR Kit

Bệnh truyền nhiễm

Bệnh lây nhiễm
qua sinh vật trung gian

▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD phát hiện các
bất thường trong hệ gen gây bệnh di truyền như:
Viêm võng mạc sắc tố, bệnh khối huyết tĩnh mạch,
đột biến làm sảy thai ở phụ nữ…..

▪ Phương pháp: Real time PCR.
▪ Targets: DNA ti thể, gen MTHFR.

Bệnh di truyền

▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD phát hiện các
bệnh lây nhiễm như: liên cầu lợn, nhiễm trùng
siêu vi B19, các nhiễm trùng gây ra bởi virus
(HHV,HSV,…).

▪ Phương pháp: real time PCR.
▪ Các tác nhân: HSV, HCMV, EBV, Varicella Zoster

Virus,….

Bệnh ở động vật
gây ra bởi virus,

lây từ động vật sang người

▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD phát hiện các
tác nhân virus gây bệnh ở động vật: bệnh dại, bệnh
than, xoắn khuẩn vàng da, đậu mùa khỉ, biên trùng
(bạch cầu hạt),….

▪ Phương pháp: Real time PCR.
▪ Các tác nhân: Anaplasma Phagocytophilum,

Monkeypox Virus, Leptospira, Bacillus Anthrax,….

Bacillus Anthrax Real 
Time PCR Reagent;

Leptospira Real Time PCR 
Reagent;

Monkeypox Virus Real 
Time PCR Reagent

Mô tả Sản phẩm tiêu biểuNhóm bệnh

Salmonella & Shigella Real 
Time PCR Kit;

Enteropathogenic E．Coli
(EPEC) Real Time PCR Kit

▪ Các kit xét nghiệm đạt chuẩn CE.IVD phát hiện và
định lượng các tác nhân vi khuẩn và virus gây ra
nhiễm khuẩn đường ruột, viêm ruột.

▪ Phương pháp: RT-qPCR.
▪ Các tác nhân: vi khuẩn E.Coli, virus Adenovirus, …

Bệnh đường ruột

Gastrointestinal Disease

Vector-Bone Disease

Genetic Disease

Infectious Diseases

Zoototic Diseases



▪ Xét nghiệm phát hiện các vi khuẩn gây nhiễm
khuẩn, nhiễm độc có trong thực phẩm như
Shigella, Salmonella, E.Coli, Vibrio Alginolyticus,
Enterobacter Sakazaii.

▪ Phương pháp: qPCR.

Salmonella Velox 
Vibrio Vulnificus Real Time PCR 
Kit; Salmonella&Staphylococcus
Aureus&Listeria Monocytogenes 

Multiplex Real Time PCR 
Reagent

Xét nghiệm các tác nhân
gây nhiễm khuẩn
trong thực phẩm

Xét nghiệm các nguyên
nhân gây bệnh, ngộ độc

trong sữa

▪ Bộ xét nghiệm PCR sàng lọc các vi khuẩn gây bệnh
có trong sữa tươi và sữa bột: viêm màng não, viêm
đường ruột, nhiễm độc Botulinus ở trẻ em,….

▪ Phương pháp: qPCR.
▪ Các tác nhân: Pneumonia New, Yersinia

Enterocolitica, Botulinus, Enterobacter
Sakazaii,….

Bacillus Anthrax Real Time 
PCR Reagent;

Leptospira Real Time PCR 
Reagent;

Monkeypox Virus Real Time 
PCR Reagent

Mô tả Sản phẩm tiêu biểuNhóm bệnh

Kit trên động vật và thực phẩm

SINH HỌC PHÂN TỬ
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SBI cung cấp nhiều lựa chọn cho các vector  biểu hiện và vector chuyển gen cho nhiều dự án khác nhau. 

Targeted Protein Degradation
Piranha™ Protein Degradation mRNA
pCDH-EF1a-Piranha-T2A-Puro Lentivirus
pCDH-CMV-Piranha-EF1-GFP-T2A-Puro Lentivirus

Cold Fusion Cloning Kit with Competent Cells
Cold Fusion Cloning Kit with Competent Cells

Lentiviral Expression Plasmids & Lentiviral Vectors
pCDH-CMV-MCS-EF1α-GreenPuro
pCDH-CMV-MCS-EF1α-copGFP
pCDH-CMV-MCS-EF1α-RFP

AAV Vector Expression
AAVanced Concentration Reagent
pAAVK-EF1α-MCS-T2A-EGFP
pAAVK-EF1α-MCS-T2A-Puro

Cumate Inducible Gene Expression Systems
Cumate All-in-one Lentivector
Water-soluble Cumate Solution
SparQ Cumate Switch Starter Pack

PiggyBac Transposon
Inducible piggyBac Expression Vector
Super piggyBac Transposase Expression Vector
Excision-only piggyBac Transposase Expression Vector

Minicircle Technology
MC-Easy Minicircle DNA Production Kit
MC-Easy Minicircle DNA Production Kit with 
Competent Cells
Parental Minicircle Cloning Vector

Episomal Expression Vectors (EEV)
CAGs-MCS EEV
CAGs-GFP-T2A-Luciferase EEV
CuO-GFP-T2A-Luciferase EEV

Pinpoint & PhiC31 Integrase Systems
PinPoint Cell Line Generation System
PinPoint AAVS1-targeting Cell Line Generation 
System
PhiC31 Integrase Expression Plasmid

Custom mRNA Synthesis Production
mRNAExpress mRNA Synthesis Kit
mRNAExpress GFP Transcript
pMRNAxp mRNAExpress Vector

T Cell Research Tools
pGreenFire 2.0 NFkB reporter
pGreenFire 2.0 NFAT reporter
pGreenFire 1.0 Mouse Foxp3

Gene Expression Systems

KỸ THUẬT GEN

17



Cdòng sản phẩm: 

Một số sản phẩm khác

EZ-Genotyping
EZ-Genotyping Kit

CLOuD9 Gene Expression Regulation System
CLOuD9 Gene Expression Regulation Kit
CLOuD9 Inducer Reagent
=> Công cụ cho nghiên cứu, kiểm soát điều hòa
biểu hiện gen thông qua kiểm soát sự hình
thành chromatin loop (cuộn gập chất nhiễm sắc)

Thiết kế gRNA và 
HR donor plasmid

Tách dòng gRNA 
vào all-in-one  
Cas9 vector

Chuyển Cas9, gRNA và 
Donor vector vào tế 

bào sử dụng đích 

Kiểm tra, sàng 
lọc các đột biến 

và xác minh

Xác nhận kiểu 
gen, giải trình tự 

AAVS1 Safe Harbor Targeting
AAVS1 Safe Harbor site là đích phù hợp cho các
gen knock-ins, đảm bảo độ ổn định của gen
chuyển, hạn chế việc tích hợp không đúng đích

Cas9 & gRNA Delivery

Vận chuyển Cas9 và gRNA 
trên cùng  một vector

Multiplex gRNA Cloning

Tách dòng nhiều gRNA vào vector
All-in-one Cas9 SmartNuclease và
các cấu trúc biểu hiện gRNA khác:
- Sửa nhiều vị trí cùng lúc, tiết kiệm

thời gian, hóa chất
- Tạo nhiều cấu trúc biểu hiện gRNA

cistronic
- Lý tưởng ứng dụng Cas9 Nickase
- Nghiên cứu các con đường tín hiệu

HR Targeting Vectors

Hệ thống sửa chữa sợi đôi
bằng phương pháp tái tổ
hợp tương đồng (HR Donor
vector) tăng hiệu quả
knock-outs, knock-in và
chỉnh sửa gen. HR
Targeting Vector của SBI
được thiết kế cho việc tách
dòng dễ dàng, hạn chế
lượng vector DNA còn sót
trong genome, giảm tích
hợp không trúng đích,...

Cas9 Detection

Cas9 Antibody (Clone 7A9)
Phát hiện Protein Cas9
bằng kháng thể thông qua
kỹ thuật WB,
immunofluorescence, và
immunoprecipitation.

Cas9 RT-PCR Primer Set
=> Set mồi cho phản ứng
RT-PCR phát hiện mRNA
Cas9 nuclease, Cas9
Nickase và Cas9 double
mutant

Chỉnh sửa gen với công nghệ CRISPR/Cas9

CRISPR (clustered regularly interspaced short
palindromic repeats) là các chuỗi DNA gồm các đoạn
palindromic ngắn lặp lại xen kẽ có trong bộ gen của vi
khuẩn.

Cas9 (CRISPR-ascociated protein 9) là enzym sử
dụng trình tự CRISPR như một hướng dẫn để nhận
biết và cắt đặc hiệu chuỗi DNA bổ sung với chuỗi
CRISPR.

Chỉnh sửa gen bằng công nghệ CRISPR/Cas9 được
ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như tạo sinh
vật chuyển gen, nghiên cứu các liệu pháp tế bào như
CAR-T, tế bào gốc và ứng dụng điều trị nhiều bệnh
liên quan đến virus, hệ miễn dịch, ung thư,...

KỸ THUẬT GEN

18

https://www.systembio.com/products/crispr-cas9-systems/cas9-detection/cas9-monoclonal-antibody-clone-7a9/
https://www.systembio.com/products/crispr-cas9-systems/cas9-detection/cas9-rt-pcr-primer-set/
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Tách chiết Nuôi cấy Biệt hóa Phân tích Lưu trữ

Enzyme Basal Medium
Supplement mix
Attachment
PLT Gold
DPBS, PBS
FBS
Cytokine/GF

Tế
 b

ào
gố

c
Tế

 b
ào

m
iễ

n
d

ịc
h

Differentiation media
Cytokine/GF

Reagent
IHC/ICC
ELISA kit
Western Blot
FISH
Kháng thể
Protein tái tổ hợp

Môi trường lưu
trữ tổng hợp
DMSO

LSM Mediun
DPBS, PBS
Cytokine/GF
Supplement

Reagent
Kháng thể
Protein tái tổ hợp

Differentiation media
Cytokine/GF

K
ar

yo
ty

p
in

g

LSM Medium (PHA-M)
DPBS, PBS
Supplement

Reagent/dye
Hóa chất đồng bộ hóa
Colcemid solution
KCL nhược trương

Chuẩn bị Thụ tinh Nuôi phôi Phân tích Lưu trữ

C
ô

n
g

n
gh

ệ
IV

F

Môi trường
thụ tinh

Môi trường nuôi cấy phôi nang

Môi trường nuôi cấy phôi phân chia

Môi trường nuôi cấy đơn bước

Phần mềm
phân tích
đánh giá
phôi Eeva

Môi trường
thủy tinh hóa

Môi trường
rã đông

Môi trường
thu nhận trứng

Môi trường lọc
rửa tinh trùng

Hệ thống nuôi và quan sát phôi

Hệ thống lọc khí và bộ dung dịch sát khuẩn an toàn Phòng thí nghiệm Hỗ trợ sinh sản

SINH HỌC TẾ BÀO
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Hệ thống tách chiết khối
tế bào gốc SVF tự động.

Kit tách huyết tương
giàu tiểu cầu (PRP)

Kit tách chiết Fibrin giàu
tiểu cầu (PRF)



Collagenase từ Clostridium histolyticum là một loại enzyme phân giải liên kết
peptide của phân tử Collagen trong mô của người và động vật. Thích hợp để
phân lập nhiều loại tế bào từ mô mỡ, sụn, da, nhau thai và mô dây rốn.
Được sản xuất theo chuẩn GMP và được đông khô tiệt trùng theo chuẩn dược
phẩm châu Âu, Collagenase NB 6 GMP Grade mang lại hiệu quả tách chiết cao,
an toàn cho nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng.

Tế bào dòng lympho là một dòng tế bào đơn nhân trong hệ
miễn dịch của người và động vật. Tế bào giết tự nhiên (NK),
T và B là những loại tế bào phổ biến thuộc dòng tế bào này
đảm nhận chức năng miễn dịch bảo vệ cơ thể. Do đó, việc ly
tách tế bào dòng lympho một cách dễ dàng và hiệu quả mở
ra nhiều nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực khác
nhau bao gồm cả nghiên cứu bệnh lý và các liệu pháp miễn
dịch.

Code Tên sản phẩm Thể tích Tiêu chuẩn

25-072
Corning® 100 ml LSM (Lymphocyte 

Separation Medium)
100 – 500 ml RUO

Code Tên sản phẩm Thể tích Tiêu chuẩn

N0002879/80 Collagenase NB 6 GMP Grade 1g/100g GMP-clinical

N0002878 Collagenase NB 5 Sterile Grade 1g RUO

S1745401/2/3 Collagenase NB 4 Standard Grade 1g/5g/500g RUO

Môi trường phân tách tế bào lympho Corning (LSM) là một dung dịch vô trùng, pha
sẵn các thành phần cần thiết và được thiết kế để tối ưu hóa quá trình phân lập các tế
bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMC) một cách nhanh chóng chỉ từ 15 – 30 phút và hiệu
quả. Sản xuất theo đúng tiêu chuẩn cGMP, được FDA phê duyệt với hệ thống chất
lượng, chứng nhận của ISO 13485.

Mật độ từ 1.077 đến 1.080g/ml ở 20°C 
Độ nhớt thấp 290 ± 20 mOsm.
Endotoxin rất thấp (<0.25 EU/ml ở độ pha loãng 1:10)

Tách chiết

SINH HỌC TẾ BÀO
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Nuôi cấy – Tế bào gốc

Luôn cho tế bào cảm giác như đang được sống trong môi trường In Vivo là tiêu chí
hàng đầu mà Corning muốn mang lại cho lĩnh vực nuôi cấy tế bào. Không chỉ nổi tiếng
với lĩnh vực vật tư tiêu hao, Corning còn là nhà cung cấp các giải pháp môi trường
nuôi cấy tế bào cả nuôi cấy bám dính và huyền phù, đặc biệt tối ưu hóa quá trình nuôi
cấy với quy mô lớn.

Corning MSC Xeno-free SFM là Môi trường nuôi cấy tế bào gốc pha sẵn của Corning
với những ưu thế đặc trưng hỗ trợ tối ưu hóa, đơn giản và hiệu quả cho quá trình
nuôi cấy tế bào gốc trung mô
✓ Môi trường tổng hợp không chứa huyết thanh (serum – free, xeno – free)
✓ Môi trường pha sẵn, tiện dụng
✓ Hỗ trợ tế bào gốc trung mô từ nhiều nguồn khác nhau
✓ Không cần coating bề mặt nuôi cấy

- Từ mô mỡ (AD-MSC)
- Từ mô dây rốn (UC-MSC)
- Từ tủy xương (BM – MSC)

✓ Không chứa Phenol Red – thành phần gây độc tế bào
✓ Trữ đông ở - 20oC

Code Tên sản phẩm - Medium Thể tích Ứng dụng
Tiêu

chuẩn

40-05-100 Corning® NutriStem® hPSC XFM 100-500ml hPSC, ESC RUO

10-090 Corning® DMEM,MEM 500 ml Mamal cells RUO

88-600-CV Corning MSC Xeno-free SFM 500 ml MSC RUO

Code
Tên sản phẩm - Chất bổ

trợ khác
Thể tích Ứng dụng

Tiêu
chuẩn

35-015 FBS 50 – 500 ml Mammal cells RUO

30-001 Penicillin-Streptomycin 100ml Mammal cells RUO

DPBS, PBS 500-1000ml Mammal cells RUO

Corning® Trypsin EDTA Mammal cells RUO

SINH HỌC TẾ BÀO
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Với hơn 30 năm nghiên cứu và ứng dụng, Matrigel Matrix tối ưu hóa cho quá trình nuối cấy và biệt hóa rất nhiều
dòng tế bào như Tế bào gốc phôi, tế bào thần kinh, tế bào gan, tế bào biểu mô và tế bào cơ. Và đây cũng là một giải
pháp đặc biệt cho cả nuôi cấy 2D và 3D.

Code Tên sản phẩm - Medium Thể tích Ứng dụng Tiêu chuẩn

354234 Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix 10 ml RUO

354230-1
Corning® Matrigel® (GFR) Basement Membrane 

Matrix, Phenol Red-free
5- 10 ml RUO

354248 Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix , HC 10 ml Cancer RUO

354263 Corning® Matrigel® Matrix , HC,.GFR 10 ml Cancer RUO

354262 Corning® Matrigel® Matrix, HC, Phenol-Red Free 10 ml Cancer RUO

354277 Corning® Matrigel® hESC-Qualified Matrix, LDEV-free 5 ml hESC RUO

Nuôi cấy – Tế bào miễn dịch

Biệt hóa

Code Tên sản phẩm Thể tích Tiêu chuẩn

10-041 RPMI 1640 100-500ml RUO

88-581-CM Corning 88-581-CM 1000ml RUO

Human and Animal Sera RUO

Recombinant RUO

91-200-80 Rocker Cell Culture Bag 2/10/20/22/50L RUO

Với sự chấp thuận của FDA cho liệu pháp tế bào T trong điều
trị lâm sàng, lĩnh vực nghiên cứu tế bào miễn dịch được mở rộng phát
triển ngày càng mạnh mẽ trên nhiều đối tượng tế bào. Corning đồng
hành cùng nghiên cứu trên các đối tượng T cell, NK, DC và những dòng
tế bào kết hợp như: CIK, TIL, CTL, DC-CIK và CAR T cell.
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Akron Biotech là nhà sản xuất hàng đầu cung
cấp các yếu tố tăng trưởng, các cytokine theo
tiêu chuẩn cGMP tại Mỹ.

Peprotech cung cấp đa dạng các yếu tố tăng trưởng, cytokine và các chất bổ sung khác trong cả nghiên cứu và lĩnh
vực lâm sàng.

Code Tên sản phẩm Ứng dụng Tiêu chuẩn

GF-XF-hMSC Growth Factor Component hMSCs RUO

HDC Dendritic Cell Cytokine Packages DC RUO

HHSC3 Hematopoietic Stem Cell Expansion Cytokine Packages HHSC RUO

GMP GMP Cytokines GMP

RUO Cytokine RUO

Animal-Free Cytokines RUO

Code Tên sản phẩm Ứng dụng Tiêu chuẩn

AK99- cGMP cell culture proteins & supplements clinical GMP

AK89- cGMP cryopreservation clinical GMP

AK98- cGMP cytokines & growth factors clinical GMP

AK5230 CleanSolutions™ – Spray
bacteria, mycoplasma, 

fungi and viruses

Biệt hóa

SINH HỌC TẾ BÀO
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Code Sản phẩm Ứng dụng Tiêu chuẩn

Clone 
C126

ihcDirect® Calponin Kit Anti-
Human Calponin 

Phát hiện calponin trong ung thư vú, ung thư đại tràng, giúp 
phân biệt các tổn thương xơ cứng lành tính của vú với ung thư 

biểu mô. 
IVD

Clone 
R226

ihcDirect® Cytokeratin 5 Kit Anti-
Human Cytokeratin 5 

Phát hiện CK5 biểu hiện trong biểu mô tế bào vảy, biểu mô cơ, 
trung mô và tế bào nền của tuyến tiền liệt. Ứng dụng trong ung thư

vú, tế bào vảy,…

IVD

Clone 
R284

ihcDirect® Cytokeratin 7 Kit Anti-
Human Cytokeratin 7 

Phát hiện CK 7 trong biểu mô:
+ ung thư biểu mô, vú,…

+ Khối u carcinoid
+ Khối u tế bào Merkel của da. 

IVD

Clone 
C94

ihcDirect® Cytokeratin 8/18 Kit 
Anti-Human Cytokeratin 8/18 

Phát ghiện CK 8/18 ở hầu hết các biểu mô đơn giản và các tuyến. 
Ứng dụng ung thư biểu mô nhiều cơ quan

IVD

Có kết quả IHC trong 10 phút với 
mẫu đông lạnh

Phân biệt viêm với ung 
thư tốt hơn nhuộm H&E

Lợi về quy trình (tiết kiệm 40-60 phút) khi sử 
dụng mẫu đúc nến và máy nhuộm tự động

Có thể thực hiện ở nhiệt độ 
phòng lên tới 30 oC

Yêu cầu không gian phòng thí nghiệm 
cơ bản và không cần thiết bị đặc biệt

Kháng thể sơ cấp liên hợp/ kit IHC cho phân tích mô bệnh học các loại ung thư

Phân tích tế bào

SINH HỌC TẾ BÀO
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Code Sản phẩm Ứng dụng
Tiêu

chuẩn

Clone R246
ihcDirect® GFAP Kit Anti-

Human GFAP 
Phát hiện GFAP trong một số loại tế bào của hệ thần kinh, hỗ trợ xác 

định u tế bào astrocytomas và u màng não thất
IVD

Clone A103
ihcDirect® Mart-1 Kit 
Anti-Human Mart-1 

Phát hiện Melan A chiếm hơn 85% bệnh ung thư da. IVD

Clone C125
ihcDirect® Podoplanin Kit 
Anti-Human Podoplanin

Phát hiện Podoplanin, biểu hiện trong u trung biểu mô, u nguyên 
bào mạch máu, u tinh bào và một số ung thư biểu mô tế bào vảy 

miệng, ung thư vú.
IVD

Clone SMMS-
1

ihcDirect® SMMS-1 Kit 
Anti-Human Smooth 

Muscle Myosin Heavy 
Chain 

Phát hiện SMMS-1 trong nhiều bệnh ung thư tử cung, trực tràng, 
phân biệt tổn thương xơ cứng lành tính vú và ung thư biểu mô tại 

chỗ với ung thư biểu mô tuyến vú
IVD

Kit IHC DAB 1:1 (K50002)
Thuốc nhuộm nhiễm sắc thể DAB sử dụng
trong xét nghiệm ihcDirect
✓ pHRP gắn với kháng thể xúc tác DAB tạo
các kết tủa màu nâu
✓ Hỗ trợ quan sát bẳng mắt thường
✓ Dung dịch pha sẵn, dễ sử dụng
✓ Nhanh chóng dưới 10 phút.

IHC Slide Manager  và Small Slide Warmer 
(M81050, M81500-110)

Thiết bị hỗ trợ quản lý thao tác lam kính
✓ Xét nghiệm hóa mô miễn dịch IHC/ICC, FISH
✓ Nhuộm IHC tăng cường nhiệt
✓ Nhuộm đông lạnh và cố định formalin, mô đúc parafin
✓ Quản lý tối đa 9 slide
✓ Bồn chứa tới 300ml dung dịch
✓ Bồn nhôm đúc được sơn điện di chống ăn mòn
✓ Kích thước: 265 x 153 x 31mm

Các sản phẩm khác

Kháng thể sơ cấp liên hợp/ kit IHC cho phân tích mô bệnh học các loại ung thư

Phân tích tế bào
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Kháng thể

Kháng thể 

đa dòng

Kháng thể 

đơn dòng

Kháng thể 

đơn dòng

tái tổ hợp

Kháng thể đơn dòng tái tổ 
hợp có xác thực tính đặc 

hiệu bằng các dòng 
knockout

Lĩnh vực 
nghiên cứu

Sản phẩm chủ chốt

Kháng thể sơ cấp không liên 
hợp (cần thêm kháng thể 

thứ cấp)

Kháng thể sơ cấp liên 
hợp (gắn tín hiệu: Alexa 

Fluor Dye, FITC, PE, 
PerCP, APC, HRP, Biotin)

Khoa học
thần kinh

Vimentin [EPR3776] (Ab92547)

NeuN [EPR12763] (ab177487)

Neu AF488 
(ab190195)

Di truyền
ngoại gen

Nrf2 [EP18008Y] (ab62352)

Smad3 (phospho S423+S425) 
[EP823Y] (ab52903)

CDKN2A/p16INK4a 
AF488 (ab199756)

Miễn dịch
ung thư

PD-L1 [28-8] (ab205921)

CD4 [EPR6855] (ab133616)

PD-L1 AF647
(ab209960)

Đích biến đổi
(phosphoryl 

hóa)

Alpha-synuclein (phospho S129) 
[EP1536Y] (ab51253)

Smad3 (phospho S423+S425) 
[EP823Y] (ab52903)

PD-L1 AF647
(ab209960)

Giảm thời gian còn 90 phút so với ELISA thông thường
Độ nhạy, độ đặc hiệu và tính lặp lại cao với kháng thể cao cấp

IHC/ICC, WB, ELISA, Flow cytometry

Add sample and 
antibody cocktail

Wash + Add TMB substrate Add stop solution + Read

90 minutes

1h 10 min

CONJUGATE

SECONDARY
ANTIBODY

PRIMARY ANTIBODY

TARGET

TARGET

CONJUGATE

PRIMARY ANTIBODY

ELISA

Phân tích tế bào
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Phân tích tế bào

Sản phẩm Vai trò Sản phẩm tiêu biểu Tiêu chuẩn

Protein
Đối chứng dương cho 

WB, ELISA,....
Protein hoạt động

Recombinant human TNF alpha protein (ab9642) 

Recombinant human Neuritin protein (ab69755)

Native Human IgE protein  (Azide free) (ab65866)

RUO

Peptides Block kháng thể RUO

Chất hóa 
sinh

Tác dụng dược lý và 
truyền tín hiệu tế bào

Trans-Retinoic Acid biệt hóaTBG (ab120728) 

PMA (ab120297)

Lonomycin Ca2+ salt kích thích phát triển các dòng tế bào B
(ab120116)

Dexamethasone tăng cường biệt hóa tạo xương của các dòng 
tế bào (ab120743)

RUO

Kit thí
nghiệm 
hóa sinh

Phân tích quá trình 
chuyển hóa, hoạt động 

của tế bào
RUO

Dòng tế 
bào 

knockout

Hỗ trợ nghiên cứu 
sản phẩm của gen

Các dòng tế bào kiểu dại và knockout như Hela, A549,... RUO

Gel, chất
nhuộm 
protein

Điện di SDS PAGE, 
Wesstern blot

InstantBlue® Coomassie Protein Stain (ab119211) 

TEO-Tricine Precast Gels - RunBlue™ (4-20%, 12-well, 8x10cm) 
(ab119209)

RUO

Kit liên 
hợp

Gắn các phân tử đích 
với các công cụ phát 
hiện như vàng, HRP, 
kháng thể barcode 

GOLD antibody concentration kit

10nm Gold Nanoparticles (10 OD)

Streptavidin Gold Conjugate (10nm, 10OD)

Antibody Barcoding kit - 5' Series - A001-A010 - Lightning-Link®

APC/Cy7® Conjugation Kit - Lightning-Link®

RUO

Một giải pháp truyền thống dành cho lưu trữ nhiều loại tế bào khác nha.

Code Tên sản phẩm Thể tích Ứng dụng Tiêu chuẩn

05-714 DMSO 250ml Mammal cells RUO

35-015 FBS 50 – 500ml Mammal cells RUO

Các sản phẩm khác

Lưu trữ tế bào
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BỘ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC 

TẠO RA TỪ NHỮNG 

CHUYÊN GIA PHÔI HỌC 

GIÀU KINH NGHIỆM

Khi phôi được nuôi cấy bên ngoài tử cung, điều kiện in vivo phải được tái tạo để thúc đẩy phôi phát triển. Một môi
trường nuôi cấy tối ưu là rất quan trọng để hỗ trợ hiệu suất tổng thể của phòng lab và cần thiết để giảm thiểu căng
thẳng (stress) cho giao tử và phôi.
Vào những năm 1990, Genea (tiền thân là Sydney IVF) đã phát triển bộ môi trường ba bước - chuyển tiếp đầu tiên trên
thế giới.

Code
Tên sản phẩm – Môi trường chuẩn bị

giao tử
Thể tích Ứng dụng Tiêu chuẩn

ORB-50
Môi trường thu nhận noãn
(Oocyte Retrieva l Buffer)

50 ml Tách noãn Clinical

SWG-01
Bộ môi trường lọc rửa tinh trùng

(Sperm Wash Gradient Set)
50 ml Tách tinh trùng (45P,90P) Clinical

SPM-50
Môi trường nuôi cấy tinh trùng

(Sperm Medium)
50 ml

Rửa và huyền phù
tinh trùng

Clinical

SPB-50
Môi trường lọc rửa tinh trùng

(Sperm Buffer)
50 ml

Rửa và huyền phù
tinh trùng

Clinical

Code Tên sản phẩm – Môi trường nuôi cấy Thể tích Ứng dụng Tiêu chuẩn

FEM-50 Môi trường thụ tinh 50 ml Tối ưu hóa tỷ lệ thụ tinh Clinical

CLM-50 Môi trường nuôi cấy phôi phân chia 50 ml Nuôi cấy ngày 1 – 2/3 Clinical

BLM-50 Môi trường nuôi cấy phôi nang 50 ml Nuôi cấy ngày 2/3 – 5/6 Clinical

ONE-50 Môi trường Geri ® 50 ml Nuôi cấy liên tục, đơn bước Clinical

Code Tên sản phẩm – Thủy tinh hóa và rã đông Thể tích Ứng dụng Tiêu chuẩn

VIT-01 Bộ môi trường thủy tinh hóa 10-20ml Thủy tinh hóa phôi/ noãn Clinical

WRM-01 Bộ môi trường rã đông 10-20ml Rã đông phôi/noãn Clinical

GAVI-MED-20 Hộp môi trường Gavi 320 μL Thủy tinh hóa bằng Gavi Clinical

VBS-20 VitBase 20ml Duy trì ổn định noãn, phôi Clinical

✓ Chứa Albumin huyết thanh người (HSA)
– chống độc tố phôi, nguồn Protein, ngăn
phôi bám dính dụng cụ.

✓ Bổ sung L-carnitine, vitamin B9, B12, C
chất chống oxi hóa, tăng chất lượng phôi.

✓ Môi trường sẵn sàng để sử dụng hỗ trợ
chuẩn hóa quy trình.

✓ Chứng nhận CE và chấp thuận của FDA

Công nghệ hỗ trợ sinh sản (IVF)
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Lấy trứng

Trứng

Rửa trứng

Chuẩn bị 
nuôi cấy

Tinh trùng

Chuẩn bị 
tinh trùng

Ngày 0

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5

Sperm Wash 45% và 90%
Sperm Buffer/ Sperm Medium

Môi trường thụ tinh
(Fertilisation Medium)

Môi trường phôi phân chia
(Cleavage Medium)

Môi trường nuôi cấy phôi nang
(Blastocyst Medium)

Môi trường thu nhận trứng
(Blastocyst Medium)

Chuyển phôi 
vào tử cung người mẹ

Bộ môi trường thủy tinh hóa
(Vitrification set)

Bộ môi trường thủy 
tinh hóa rã đông 
(Warming set)

Phần mềm phân tích phôi sử
dụng trí tuệ nhân tạo giúp chọn
lựa phôi hiệu quả

Môi trường đơn bước hỗ
trợ nuôi cấy phôi liên tục
đến giai đoạn phôi nang

Tủ nuôi cấy Geri+ có hệ thống timelapse, kính
hiển vi độ phân giải cao 2K, giúp nuôi cấy phôi
ổn định và theo dõi điều kiện real-time. Mỗi
tủ có 6 buồng nuôi riêng biệt được kiểm soát
độc lập, giảm stress cho phôi khi mở nắp.

Kết hợp toàn diện cho quá trình nuôi và phân tích phôi hiệu quả

Công nghệ hỗ trợ sinh sản (IVF)
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Axit Hypo-clorơ

– hợp chất sản

xuất bởi hệ thống

miễn dịch của

con người – cũng

là thành phần

chính của dòng

sản phẩm dung

dịch khử trùng

Khử trùng trong 30 giây và tiệt trùng cơ học trong 5 phút

Không kích ứng da và mắt, an toàn cho người sử dụng

Không để lại cặn, hóa chất trên bề mặt sau khử trùng

Còn có tác dụng khử trùng vết thương

Kiểm tra MEA (Mouse embryo assay) đảm bảo an toàn của sản phẩm 

• Tăng khả năng hấp thụ chất

hữu cơ dễ bay hơi VOC và

các chất gây ô nhiễm không

khí khác

• Khử trùng và lọc khí tốt hơn

• Màng lọc chịu áp lực tốt,

các lỗ lọc không bị dãn dưới

áp lực cao

Vai trò

• Chiều dài thân tới 16 cm, chứa

được nhiều than hoạt tính từ dừa.

• Than hoạt tính từ dừa có diện tích

bề mặt lớn gấp 20 lần so với than

hoạt tính từ than.

• Màng lọc Ultra HEPA với kích

thước lỗ lọc siêu bé 0,10 um

• Diện tích màng lọc lớn

• Phương pháp ghép bộ lọc HEPA

bằng máy hàn quay (spin welding

machine)

Đặc điểm

Chuỗi dung dịch khử trùng EMBRYO SAFE được thiết kế để 

sử dụng trong phòng IVF

EMBRYO SHIELD INLINE FILTER – Hệ thống lọc khí dẫn vào tủ nuôi phôi

Incubator DisinfectantHand Disinfectant Surface Disinfectant

Công nghệ hỗ trợ sinh sản (IVF)
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Hệ thống phân lập khối Tế bào gốc SVF hoàn toàn tự động
Cellunit được phát triển bởi CG Bio Co., Ltd với thiết kế nhằm tự
động hóa và tối ưu hóa việc chiết tách và cô đặc các tế bào gốc
và tế bào tiền thân dẫn xuất từ mô mỡ ADRCs tự thân (Adipose
Derived Stem and Regenerative Cells). Hệ thống được thiết kế
với máy ly tâm nhỏ gọn bên trong và bảng điều khiển cảm ứng
bên ngoài, sử dụng cùng với bộ Kit tiệt trùng sử dụng 1 lần an
toàn cho mỗi bệnh nhân.

Liệu pháp tế bào tự thân

Liệu pháp tiểu cầu tự thân

Tropocell PRP là kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) theo Gradient cùng với hợp chất Gel đặc biệt hỗ trợ việc
ly tách hiệu quả hơn, thu nhận hoàn toàn tế bào tiểu cầu mà không bị lẫn các tế bào hồng cầu – nhân tố gây viêm đau.

Tropocell PRF là kit tách chiết Fibrin giàu tiểu cầu (PRF) với thiết kế đặc biệt giúp thu nhận khối fibrin giàu tiểu cầu một
cách dễ hàng hơn.
Các dòng sản phẩm của Tropocell đều được thiết kế trong hệ thống ống kính có áp lực âm, dễ dàng sử dụng và hạn
chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn, an toàn cho người sử dụng

ỨNG DỤNG
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Thông tin kỹ thuật:
RPM tối đa: 2,200 RPM 
Thể tích mô mỡ : 50~100 cc
Thời gian vận hành: 45~52 phút
Thể tích cô đặc: 30 - 60 ml (giới hạn sai số ±10%) 



ĐỘNG VẬT 
THÍ NGHIỆM



Outbred

Inbred

Mice có kích thước,
trọng lượng cơ thể bé hơn Rats

Chủng outbred được dùng cho dự án nghiên cứu cần ĐVTN có sức sống tốt, giá cả kinh tế và việc xem 
xét kiểu gen cụ thể không quá quan trọng. Chủng outbred thường được sử dụng trong thử nghiệm 

sinh học hoặc nghiên cứu sơ bộ trước khi sử dụng chủng inbred. 

Chủng inbred là kết quả  giao phối giữa anh chị em trong 20 thế hệ liên tiếp trở lên nên có sự giống 
nhau về mặt di truyền. Các chủng cụ thể được phát triển cho tỉ lệ ung thư cao, kiểu hành vi độc đáo, 

đáp ứng miễn dịch cụ thể, dễ bị bệnh tự phát và một số đặc điểm khác. 

Tên dòng chuột Đặc điểm cơ bản

NU/NU Nude Mice Nghiên cứu sinh học ung thư và xenograft

BALB/c Nude Mice Nghiên cứu sinh học ung thư và xenograft

Fox Chase SCID® Mice Nghiên cứu sinh học ung thư và xenograft

Fox Chase SCID® Beige Mouse Nghiên cứu sinh học ung thư và xenograft

NOD SCID Mouse Nghiên cứu sinh học ung thư và xenograft

Hybred
F1 Hybred là thế hệ đầu tiên lai giữa hai chủng inbred. Hybred có nhiều đặc điểm hữu ích của các 
chủng inbred, nhưng cũng có xu hướng mạnh mẽ hơn và ít nhạy cảm hơn với các điều kiện môi 

trường bất lợi. 

Immunodeficient Chuột biến đổi gen để làm suy giảm chức năng miễn dịch, phục vụ cho nghiên cứu ung thư. 

Tên dòng chuột Ứng dụng

CD IGS Rats Mô hình đa năng, kiểm tra tính an toàn, hiệu quả, lão hóa, dinh dưỡng, béo phì do chế độ ăn, ung thư

Wistar Rats Mô hình đa năng, nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, kiểm tra tính an toàn, hiệu quả, lão hóa

Lewis Rats Nghiên cứu cấy ghép, viêm/bệnh về khớp cảm ứng, viêm não dị ứng thực nghiệm, tiểu đường STZ MHC Haplotype RT1

CD-1 ICR Mice Mô hình đa năng, kiểm tra tính an toàn, hiệu quả, lão hóa, mô hình giải phẫu, thụ thai giả

Tên dòng chuột Ứng dụng

SHR Rats
Nghiên cứu tăng huyết áp di truyền, thuốc tăng huyết áp, mô hình ADHD, kiểm tra tính an toàn và hiệu quả MHC
Haplotype RT1

WKY Rats Đối chứng cho chuột SHR, mô hình ADHD MHC Haplotype RT1

BALB/c Mice Mô hình đa năng, tạo dòng hybridoma, sản xuất kháng thể đơn dòng, bệnh truyền nhiễm MHC Haplotype H2d

C3H Mice Kiểm tra tính an toàn, hiệu quả, ung thư, rối loạn thần kinh, thoái hóa võng mạc MHC Haplotype H2k

C57BL/6 Mice
Mô hình đa năng, phát triển mô hình béo phì do chế độ ăn, chuyển gen/knockout, thử nghiệm an toàn và hiệu quả,
miễn dịch MHC Haplotype H2b

DBA/2 Mice Kiểm tra tính an toàn và hiệu quả, miễn dịch học, co giật thính giác MHC Haplotype H2d

FVB Mice Ứng dụng nghiên cứu Phát triển mô hình chuyển gen/loại trực tiếp MHC Haplotype H2q

129 Mice
Phát triển mô hình chuyển gen/knockout, số lượng exon không myelin trong rễ vận động thắt lưng.
MHC Haplotype H2b

Tên dòng chuột Ứng dụng

B6C3F1 Mice Kiểm tra tính an toàn và hiệu quả, phát triển mô hình biến đổi gen/knock out, nghiên cứu cấy ghép

B6D2F1 Mice Thử nghiệm an toàn và hiệu quả, phát triển mô hình biến đổi gen/loại bỏ, nghiên cứu cấy ghép, nghiên cứu hành vi

CD2F1 Thử nghiệm an toàn và hiệu quả, nghiên cứu cấy ghép, kháng thể đơn dòng

CB6F1 Mice Nghiên cứu cấy ghép, kháng thể đơn dòng

ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM
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Môi trường bảo quản,
vận chuyển mẫu

Que, swab, ống đựng
cho thu thập mẫu

Các ngành sản xuất chính 
xác, sợi quang, điện tử,...

Pháp y, 
di truyền

Vi sinh
Môi 

trường

Thu thập bệnh phẩm,
chẩn đoán

Y tế

Swab cho làm sạch 
chính xác

Sản phẩm tiêu biểu Đặc điểm - Ứng dụng

25-3316-H Tăm bông lấy mẫu không có khớp bẻ:
• Khả năng hấp thụ và rửa giải mẫu tốt, độ tinh khiết cao
• Xét nghiệm chẩn đoán nhanh, thu thập mẫu mũi họng, tế bào niệu đạo, chứng cứ pháp y
• Lẫy mẫu vi sinh vật, vi khuẩn

25-806 1PD BT Bộ lấy mẫu khô gồm tăm bông và ống đựng:
• Thu tế bào cho kiểm tra DNA, thu mẫu bệnh phẩm họng
• Sàng lọc phụ khoa 
• Kiểm tra bề mặt công nghiệp

UT-300 Môi trường vận chuyển mẫu:
• Dành cho việc thu thập và bảo quản Virus - Chlamydia - Mycoplasma và Ureaplasma
• Chứa các chất chống vi sinh vật để giảm nhiễm vi khuẩn và nấm
• Chứa hạt thủy tinh để giải phóng và phân tán mẫu vào môi trường trong quá trình vortex
• Được sử dụng trong xét nghiệm phát hiện kháng nguyên, PCR và xét nghiệm nhanh 

UT-316 Bộ kit lấy - vận chuyển mẫu hoàn thiện so với UT-300 bao gồm cả bông tăm và ống đựng môi trường

LA-117 Bộ kit thu thập và vận chuyển vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí và không điển hình. 
• Được sử dụng trong nuôi cấy vi khuẩn, xét nghiệm nhanh, nhuộm gram và xét nghiệm phân tử
• Thiết kế kit tiên tiến dễ sử dụng và đáng tin cậy
• Thiết kế nắp, ống đựng và que lấy mẫu phù hợp với vùng lấy mẫu vòm họng

Dòng sản phẩm Đặc điểm

Microscope Slides 
(non-color) 

Lam kính thường 

StarFrost® -
Microscope Slides 

(color-frosted) 

• Chịu được áp suất, pH, chất hóa học, nhiệt độ cao
• Đánh dấu được bằng các marker khác nhau
• Tạo sức căng bề mặt kỵ nước hoặc bề mặt ưa nước cho phết mẫu
• Tăng tính bám dính để sử dụng trong nhuộm hóa mô miễn dịch

Diagnostic Slides
• Sơn PTFE kỵ nước hoặc siêu kỵ nước giúp tránh nhiễm chéo
• Có phủ các loại chất kết dính, siêu kết dính và Polycat

Standardized 
Diagnostic Slides

• Slide có vòng, thích hợp cho sử dụng ly tâm
• Được chia thành 2 vùng, phân biệt mẫu bệnh/đối chứng
• Có phủ các loại chất kết dính khác nhau

Cover glass
• Kíchh thước tiêu chuẩn 
• Kích thước, đặc tính đặc biệt cho máy coverslippong machine, 

buồng đếm huyết cầu

Buồng đếm Nhiều code phù hợp với các hệ thống khác nhau

VẬT TƯ, MÔI TRƯỜNG THU THẬP VÀ VẬN CHUYỂN MẪU

LAM KÍNH, LAMEN

Vật tư tiêu hao

VẬT TƯ TIÊU HAO
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• Đầu tip có lọc và không lọc, thể tích đa dạng từ 0,1- 1000 ul
• Nhựa tiêu chuẩn dùng cho y tế, có thể khử trùng ở 122oC trong 15 phút
• Các lô đều được kiểm tra và chứng nhận không nhiễm Nuclease, Proteinase và nội độc tố 

• Nhựa siêu trong suốt giúp quan sát màu, và các hạt trong dung dịch tốt
• Thể tích đa dạng: 0,5- 1,5-1,75 – 2 ml

Ống nuôi cấy đáy nón và đáy tròn phù hợp với
nhiều mục đích của phòng thí nghiệm, đặc biệt
với ống dành cho máy Flow cytometry.

Ống polypropylene có thể trữ đông -80oC và
khử trùng 122oC, ống Polystyrene không khử
trùng. Nắp cắm phù hợp nuôi kỵ khí và nắp 2
nấc có thể dùng nuôi kỵ khí hoặc hiếu khí.

ĐẦU TIP PIPET

ỐNG LY TÂM 1.5 ML- 2 ML NẮP ĐẬY VÀ NẮP XOÁY

ỐNG NUÔI CẤY

Pestles cho ống Microcentrifuge 
Dùng để tái huyền phù khối tế bào vi khuẩn, 
kết tủa của nucleic acid hoặc protein và các
khối viên của các chất khác trong dung dịch.

NẮP ỐNG 

PLUG-TYPE:
• Dạng ống
• Không dành

cho các hoạt
động hiếu khí

DUAL-POSITION
• Dành cho hoạt động

hiếu khí.
• Plug bên trong
• 2 pha niêm phong

cho phép mẫu sục
khí hoặc kín khí, 
chống rò rỉ.

Vật tư tiêu hao

VẬT TƯ TIÊU HAO
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• Bảo vệ mẫu khi vận chuyển bằng đá khô
• Giữ pH ổn định
• Chống sự xâm nhập của CO2

• Có vạch chia mức rõ rang.
• Nhựa chất lượng cao dùng cho y tế khiến ống ly tậm chịu lực tới 233% so với các ống khác.
• Nắp phẳng có vòng đệm, chống rò rỉ và bay hơi.

Cho biết chính xác điều kiện nhiệt độ của mẫu từ -196°C đến 140°C mà không cần rã đông.

• Cung cấp giải pháp cho ngân hàng sinh học và trữ đông
• Ống ColdPoint cho biết chính xác nhiệt độ của từng mẫu từ -

196oC đến 140oC mà không cần rã đông
• Đi kèm ống cần có phần mềm và máy đọc ống

ỐNG LY TÂM 15 ML, 50 ML

ỐNG VẬN CHUYỂN MẪU

ỐNG TRỮ ĐÔNG VỚI CHIP THÔNG MINH

SuperClear® PerformR®vs

Vật tư tiêu hao

VẬT TƯ TIÊU HAO
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Ống PCR nắp phẳng và nắp phồng

• Ống, strip và đĩa PCR Labcon tương thích với nhiều máy PCR phổ
biến như AB, Eppendorf Thermo, Biorad

• Nhựa polypropylene mới 100% được kiểm tra chất lượng mỗi lô
đảm bảo không nhiễm Nuclease, ATP, Endotoxin

• Có thể khử trùng 122oC, 15 phút, và trữ đông -80oC

Đĩa PCR

Strip và nắp ống PCR 
0,1 ml cho máy

Qiagen RotoGene

• Có thể khử trùng 122oC, 15 phút, và trữ đông -80oC
• Đa dạng mẫu, kiểu dáng, màu sắc

Giá đỡ ống 15ml, 50 ml

Giá đỡ mở rộng -xoay

Hộp trữ đông mẫu

Giá đỡ ống 1,5 – 2 ml

ỐNG/STRIP PCR

GIÁ ĐỠ, HỘP GIỮ ỐNG LƯU MẪU

Deep well

Vật tư tiêu hao

VẬT TƯ TIÊU HAO
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Vật tư tiêu hao

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO PHÒNG VI SINH – THỰC PHẨM

Đĩa petri Dụng cụ lấy mẫu Túi dập mẫu

• Thủy tinh borosilicate type I, class A, độ dãn nở nhiệt thấp, đạt tiêu chuẩn ASTM, ISO 9001.

• Không chứa thành phần vật liệu có nguồn gốc từ động vật.

• Có thể khử trùng 121oC, 15 psi, 15 phút

Dụng cụ 
chứa

Dụng cụ
bảo quản

Dụng cụ 
lọc, tách 

chiết

Dụng cụ
đo lường

Thực phẩm, đồ uống

Môi trường

Công nghiệp dược phẩm

Công nghiệp sữa

• Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 14001.

• Tuân thủ chỉ thị châu Âu, không có kim loại nặng
(94/62/EC), tương thích thực phẩm
(1935/2004/CE và 10/2011/CE).

• Đạt mức độ đảm bảo vô trùng (SAL).

• Tuân thủ CE và FDA Hoa Kỳ

Chai, lọ chứa mẫu Pipet, Pipet pasteur Bao hấp tiệt trùng

DỤNG CỤ THỦY TINH

VẬT TƯ TIÊU HAO
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MicroPipette HTL được cải tiến so với các loại truyền thống:
✓ Gọn nhẹ, hình dáng tay cầm giảm áp lực lên cổ tay (RSI)
✓ Cần gạt độc đáo, giảm lực đẩy 30% so với pipette truyền thống
✓ Hệ đếm 4 số chính xác và dễ quan sát
✓ Theo tiêu chuẩn GLP
✓ Khóa thể tích và nhãn màu dễ phân biệt.
✓ Tiệt trùng bằng Nhiệt và tia UV
✓ Phù hợp với hầu hết các loại đầu tip.

Pipett controller HTL - SWIFTPET PRO

• Bộ gồm đế sạc, Pipette controller với Pin 3 Ni-MH
• Phù hợp pipette thủy tinh và nhựa 0,5-100 ml

✓ Tay cầm thiết kế dễ dàng sử dụng

✓ Đế sạc thích hợp giá để pipette

✓ Màn hình LCD báo mức pin sạc

✓ Các nút bấm thiết kế thông minh, dễ
dàng sử dụng chỉ với ngón tay cái.

✓ Bộ lọc PTFE ngăn giọt bắn vào thiết bị

5480 5449 5479 19483

Plexi 4-position stand Multiple stand Plexi 1-position stand Pipette hanger

Thiết bị khoa học cơ bản

THIẾT BỊ KHOA HỌC
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125 mm

122 mm

122 mm

Kích thước, khối lượng nhỏ gọn
Khoảng phát hiện: 5x104 – 107

tế bào/ml
Kích thước phát hiện: 4–70 um
Thời gian đếm: < 3s
Độ phóng đại: 200x
Camera: 5 MP CMOS

Đặc tính nổi bật

Nhanh

Công nghệ dựa vào Cloud bản quyền

Chính xác

Tiết kiệm chi phí

Thời gian cho 1 lần đếm chỉ khoảng 3 
giây

Giúp lưu trữ và truy cập dữ liệu dễ dàng, 
và được nâng cấp liên tục

Máy chạy theo thuật toán nên có độ 
chính xác cao, thống nhất giữa các lần 
thao tác và người thực hiện khác nhau
Cho phép tới 8 ảnh trong 1 lần đếm

Không cần sử dụng vật tư tiêu hao, sử 
dụng buồng đếm hồng cầu 0,1 mm

MÁY ĐẾM TẾ BÀO CORNING CELL COUNTER

Thiết bị khoa học cơ bản

THIẾT BỊ KHOA HỌC
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AccuBlock™ Digital Dry Baths
Bể ổn nhiệt khô được thiết kế với màn hình kép hỗ trợ theo dõi thời gian
và nhiệt độ đồng thời, cổng USB cho phép truy suất dữ liệu. Máy được
thiết kế với hệ thống bể đơn, bể đôi và hệ thống 4 bể tích hợp ứng dụng
rộng rãi đa dạng trong sinh học phân tử, mô học, y học lâm sàng, môi
trường và trong phòng thí nghiệm công nghiệp.

• Hẹn giờ 1 phút đến 99: 59 phút
• Trọng lượng: 3.2 – 4.4 kg  
• Kích thước bể chứa: 3.05 x 3.60 inches
• Số lượng bể chứa: 1, 2 và 4
• Phạm vi nhiệt độ : +5º to 150ºC 
• Nguồn điện: 120V~ or 230V~, 50/60 Hz

Model 311D and 611D Digital Incubators
Tủ ấm được thiết kế với hệ thống phản hồi SmartChek ™ độc
quyền của Labnet đảm bảo điều chỉnh nhiệt độ chính xác.

311DS Digital Shaking Incubator
Tủ ấm kết hợp hệ thống lắc với các thông số: 
• Thể tích buồng: 2,5 cu. ft.
• Phạm vi nhiệt độ: + 5 ° đến 80 ° C
• Nhiệt độ hiển thị: 0,1 ° C
• Tốc độ /quỹ đạo: 19 mm / 20 - 300 vòng / phút
• Hẹn giờ: 0 - 99 phút
• Trọng lượng: 63,6 kg
• Nguôn điện: 120V hoặc 230V, 50/60 Hz

Thông số kĩ thuật 311D 611D

Thể tích buồng 2,75 cu. Ft 6.0 cu. Ft

Phạm vi nhiệt độ + 5 ° đến 95 °C + 5 ° đến 95 °C

Nhiệt độ hiển thị 0.1 °C 0.1 °C

Trọng lượng 63,6 kg 84 kg

Nguồn điện 120V ~, 60Hz 120V ~, 60Hz

Thiết bị khoa học cơ bản

THIẾT BỊ KHOA HỌC
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• Ly tâm đĩa 96 giếng dành cho ống PCR
• Máy minispin trong thí nghiệm SHPT

MÁY LẮC/VORTEX

MÁY LY TÂM

AccuPlate™ Analog HotPlate
and Magnetic Stirrers

• Khuấy trộn dung dịch sử dụng khuấy từ với tốc độ xoáy
tùy chỉnh, thích hợp thao tác với thể tích lớn

• Ứng dụng: Pha chế môi trường, hóa chất

VX-200 Vortex Mixer

• Trộn dung dịch bằng rung lắc, phù hợp với thể tích nhỏ
• Ứng dụng: Pha trộn trong sinh học phân tử

Orbit™ LS Low Speed Shaker b

• Máy đảo trộn dung dịch có dùng nhiệt hoặc
không dùng nhiệt

• Ứng dụng: Ủ, nhuộm trong kĩ thuật phân
tích protein, WB,….b

• Các hệ thống máy li tâm tốc độ cao
• Ly tâm ở nhiệt độ thường,ly tâm lạnh
• Các dòng máy phù hợp các thể tích ly tâm

khác nhau: 1,5ml; 2ml; 5ml; 15 ml

MÁY SPIN DOWN

Thiết bị khoa học cơ bản

THIẾT BỊ KHOA HỌC
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Thiết bị chuyển gen Vitro & In Vivo
Đạt giải thưởng sáng chế lần thứ 38 tại Tokyo
Được cấp bằng sáng chế và đạt nhiều giải
thưởng khác tại Nhật Bản

NEPA21 tuân thủ đánh
dấu CE và tuân thủ các
tiêu chuẩn UL và CSA

Phôi phôi gà (phôi 1,5 ngày) A, E: các bộ phận cơ thể, B, F: tế bào máu, 
C,G: dây sống, D, H: tấm bên

Chuyển gen vào phôi gà bằng phương pháp điện di

In Vitro: Chuyển gen trực tiếp vào phôi và các mô sống trên chuột, phôi gà và trên hạt
giống cây trồng. Thậm chí có thể thực hiện trên các đối tượng gặp nhiều khó khăn như
các tế bào người: iPS, tế bào miễn dịch,…

In Vivo: Chuyển gen bằng phương pháp điện di vào cơ bắp, da, gan, tinh hoàn, võng
mạc, vùng đồi thị não bộ, tâm thất trên động vật và hạt giống cây trồng.

Thiết bị chuyển gen siêu Electroporator NEPA21

Kích thước 346 (W) X 330 (D) X 113 (H) mm Cân nặng 7,5 kg

Thiết bị khoa học cơ bản

THIẾT BỊ KHOA HỌC
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CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG
VP Hà Nội

SĐT: 024 3624 0099

VP Hồ Chí Minh

SĐT: 028 3931 9197 

----

Hotline  0975.249.018

Email: sales@lifesciences.vn


