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TraceBead™ Kít tách chiết DNA bộ gen vi khuẩn bằng 
hạt từ  
Tinh sạch DNA bộ gen từ dịch nuôi cấy vi khuẩn, khuẩn lạc, mẫu bệnh phẩm (bao gồm lao) 
trong huyết thanh, huyết tương hoặc dịch cơ thể khác (nước tiểu, dịch hầu họng, dịch sinh 
dục), mẫu máu toàn phần. 
 

Mã sản phẩm: TB0222 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TraceBead™ Kít tách chiết DNA bộ gene vi khuẩn bằng hạt từ ứng dụng nguyên lý tách chiết hạt 
từ với mục tiêu thu hồi và tinh sạch DNA bộ gen vi khuẩn và tác nhân gây bệnh một cách nhanh 
chóng và hiệu quả cao từ nhiều loại mẫu như máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước 
bọt, dịch mũi, dịch hầu họng, nước tiểu, dịch sinh dục, mẫu khuẩn lạc, mẫu bệnh phẩm nhiễm vi 
khuẩn (bao gồm mẫu lao). 

Vật liệu di truyền sau khi tinh sạch bằng TraceBead™ Kít tách chiết DNA bộ gen vi khuẩn bằng hạt 
từ có thể được sử dụng trực tiếp trong PCR/RT-PCR, real-time PCR/RT-PCR và các ứng dụng khác. 

 

 

 

 

 

 

 

  Bán tự động/tự động 

  Tinh sạch  

 Thu hồi cao 

  Ổn định 

 ISO 13485 



                                                                                                  

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học LABone 
Số 228/13/3 Nguyễn Thị Lắng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Hotline:  0919 990 267   Email: info@labone.vn   Website: https:/labnova.vn/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật 
Công nghệ Hạt từ - phủ silicon dioxide 

Thời gian thao tác 
30 ‒ 45 phút, tùy vào dòng máy 
tách chiết 

Thể tích mẫu 50 – 300 µL 

Thể tích rửa giải 100 µL 

Nucleic acid đích gDNA vi khuẩn 

Ứng dụng PCR/RT-PCR, real-time 
PCR/real-time RT-PCR 

Bảo quản 
Proteinase K: 2 – 8oC. Các 
hóa chất khác: Nhiệt độ 
phòng 

Hạn sử dụng 12 tháng 

Thành phần  
Lysis Buffer Nhiệt độ phòng 

Wash Buffer 1  Nhiệt độ phòng 

Wash Buffer 2  Nhiệt độ phòng 

Wash Buffer 3 (dung dịch cô đặc)  Nhiệt độ phòng 

Bead Suspension Buffer Nhiệt độ phòng 

Elution Buffer  Nhiệt độ phòng 

Proteinase K  2 - 8oC 

Lysozyme ‒ 20oC 

Magnetic Beads Nhiệt độ phòng 

Tip comb Nhiệt độ phòng 

Deep well 96 Nhiệt độ phòng 

E.coli M P. mirabilis 

DNA bộ gen từ dịch nuôi vi khuẩn 

5000bp 

1500bp 

500bp 

Kết quả tách chiết DNA bộ gen từ 
dịch nuôi vi khuẩn. 

1 mL dịch nuôi cấy vi khuẩn 
Proteus mirabilis, và Escherichia 
coli qua đêm trong môi trường 
tăng sinh BHI được ly tâm và tách 
chiết bằng TraceBead™ Kít tách 
chiết DNA bộ gen vi khuẩn bằng 
hạt từ trên máy tách chiết TAN 
Bead, model SLA-E13200 

Lưu ý 
 Bổ sung 80 mL ethanol 96 - 100% vào chai dung dịch  Wash Buffer 3 trước khi dùng. 
 Một số loại mẫu cần tiền xử lý trước khi đưa vào khay tách chiết: Xem chi tiết trong HDSD. 

 

 Nồng độ 
(ng/µL) 

260/280 

P. mirabilis 435 1.76 
E. coli 455 1.77 

 


