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TracePure™ Kít tách chiết DNA plasmid 

Tinh sạch plasmid DNA từ dịch nuôi cấy E. coli quy mô phòng thí nghiệm 
 

Mã sản phẩm: TP0222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TracePure™ Kít tách chiết DNA plasmid hỗ trợ tách plasmid DNA từ sinh khối vi khuẩn E. coli một 

cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, và hiệu suất cao. Ứng dụng công nghệ màng silica tích hợp 

trong cột lọc (Spin Column), hiệu suất thu nhận tối đa có thể đạt đến 25 µg plasmid DNA. 

Plasmid DNA sau khi tinh sạch có thể được sử dụng trực tiếp trong phản ứng enzyme cắt giới hạn, 

PCR, sequencing hoặc các ứng dụng khác mà không cần xử lý thêm. 

Thành phần bộ kit  

Buffer S1 15 mL 

Buffer L2 15 mL 

Buffer N3 20 mL 

Wash Buffer 2 (dung dịch gốc)  15 mL 

Elution Buffer 5 mL 

RNAse A (10 mg/mL) 0.15 mL 

Cột Lọc đặt trong Ống Thu thể tích 2 mL 50 cái 

Ống Thu thể tích 1.5 mL 50 cái 

Ống Thu thể tích 1.5 mL 50 cái 

 

Thông tin kỹ thuật 

Công nghệ 
Cột Lọc Chứa Màng Silica gắn Kèm 
Ống Thu 

Phương pháp 
thực hiện 

Ly tâm 

Số lượng 50 test, 100 test, 150 test 

Thể tích dịch 
nuôi cấy plasmid 
high-copy 

1,5 – 5 mL 

Thể tích dịch 
nuôi cấy plasmid 
low-copy 

1,5 – 10 mL 

Thể tích rửa giải 30 – 100 µL 

Nucleic acid 
đích 

Plasmid DNA 

Ứng dụng 
PCR, Cloning, Sequencing, 
Enzyme cắt giới hạn, đánh dấu 
Nucleic acid… 

Bảo quản 
RNAse A: 2 – 8oC. Các hóa chất 
khác: Nhiệt độ phòng 

Hạn sử dụng 12 tháng 

  Nhanh chóng 

  Tinh sạch  

 Thu hồi cao 

  Ổn định 

 ISO 13485 

Lưu ý: 

▪ Nếu tách plasmid từ các dòng vi khuẩn EndA+, cần dùng thêm dung dịch 

Wash Buffer 1 (không được cung cấp trong bộ kit), mã sản phẩm đặt 

hàng: RGWB003. Ngoài ra, bỏ qua bước rửa 1. 

▪ Đảm bảo rằng Wash Buffer 2 đã được bổ sung ethanol. 

▪ Thêm dung dịch RNase A (0.15 mL) vào 15 mL dung dịch Buffer S1 trước 

khi sử dụng. Bảo quản hỗn hợp ở nhiệt độ 2 – 8°C. 



                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TracePure™ Kít tách chiết  

DNA plasmid 

Quy trình tóm tắt 

 

 

Thêm 250 μL Buffer L2 để ly giải mẫu 
Đảo nhẹ ống 6 lần. Ủ 5 phút. 

Thêm 350 μL Buffer N3 để trung hòa. 
Đảo nhẹ ống 6 lần. Ủ 2 phút ở 4oC. 

 

Plasmid pAKTaq được tinh sạch bằng 
TracePureTM Kít tách chiết DNA Plasmid 
1. Từ 1,5mL dịch nuôi cấy 

2. 4 µL mẫu nạp gel (50 µL rửa giải) 

1      2      3     4     M 

pAKTaq 7 kb 

Plasmid DNA được tinh sạch bằng 
TracePure™ Kít tách chiết DNA plasmid và 
được giải trình tự. Trên 800 nucleotides có 
thể đọc được với tín hiệu rõ. 


