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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

TracePureTM Kít tách chiết DNA plasmid 

Mục đích: Sử dụng cho tách chiết Plasmid DNA từ sinh khối vi khuẩn bằng phương pháp cột silica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sản phẩm Quy cách 

TP0222.050 50 phản ứng 

TP0222.100 100 phản ứng 

TP0222.250 250 phản ứng 

 
    Quy trình thực hiện 

 

 

Lưu ý khi sử dụng: 

▪ Vi khuẩn nên được nuôi cấy từ 12 đến 18 giờ trong môi 

trường lỏng. Ly tâm 0,5 – 4 mL dịch nuôi cấy vi khuẩn ở tốc 

độ 10.000 x g trong 3 phút và loại bỏ dịch nuôi cấy để thu 

nhận sinh khối vi khuẩn. 

▪ Trong trường hợp tách plasmid từ các dòng vi khuẩn EndA+, 

cần dùng thêm dung dịch Wash Buffer 1 (không được cung 

cấp trong bộ kit). Khi cần sử dụng, đặt riêng Wash Buffer 1 

(Mã sản phẩm: 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, sau đó bảo quản ở nhiệt độ 

2 – 8°C. 

Thành phần bộ kit 

Thành phần  Bảo quản 

Buffer S1 

Nhiệt độ phòng 

 (15 – 25oC) 

Buffer L2 

Buffer N3* 

Wash Buffer W2 (dung dịch gốc) 

RNase A (10 mg/mL)** 2 – 8oC 

Elution Buffer 

Nhiệt độ phòng 
Cột Lọc đặt trong Ống Thu thể tích 
2 mL 

Ống Thu thể tích 1.5 mL 

 
*Chứa muối chaotropic có thể gây kích ứng da. Cần mang găng tay trong quá trình 
thao tác. Không sử dụng chất tẩy rửa với các vật liệu sau khi tách chiết. 
** Có thể được vận chuyển ở nhiệt độ thường. Sau đó, nên giữ ở nhiệt độ 2 – 8oC. 

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. 

 


