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 محتویات کیت

 شرایط نگهداری )میلی لیتر( مقدار شماره کاتالوگ محتویات

 دمای اتاق L102050 50 (RI) لیزبطری حاوی بافر 

 دمای اتاق W103050 50 x 2 (RIIبطری حاوی بافر شستشو )

 دمای اتاق E104010 10 (REB)بافر رهاساز  بطری حاوی

 دمای اتاق 14RMB( M107005 4.5(نانوذرات مغناطیسی 

 شرایط نگهداری محتویات کیت

شود. پس از دریافت محصول، همه بافرها در جای خشک و خنک شرایط ارسال توسط شرکت روناش تکنولوژی پارس چک می

 نگهداری شود. 

 .ها جلوگیری شودها را محکم ببندید تا از تبخیر و تغییر غلظت محلولپس از هر بار استفاده درب بطری

از شماره سری ساخت و  در صورت رعایت شرایط نگهداری ذکر شده، کیت تا پایان تاریخ انقضا ذکر شده ماندگار است. برای اطالع

 شود. توجه تاریخ انقضای کیت به برچسب روی جعبه کیت

 دستی مواد و وسایل مورد نیاز مکمل جهت استخراج 

 (70اتانول )% -

 سمپلر  -

 سرسمپلرهای فیلتردار سترون )استریل( عاری از نوکلئازها -

 سترون میکرولیتری 2000و  500های میکروتیوب -

 دستکش  -

  ورتکس -

   آون -

 ماژیک  -

 رک مغناطیسی -

 اتوماتیک و نیمه اتوماتیکمواد و وسایل مورد نیاز مکمل جهت استخراج  

 (70اتانول )% -

 سمپلر  -

 سرسمپلرهای فیلتردار سترون )استریل( عاری از نوکلئازها -

 سترون میکرولیتری 500های میکروتیوب -
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 دستکش  -

 خانه  96پلیت -

  استریپ )شانه( -

 برچسب آلومینیومی -

 ماژیک  -

 ویروسی RNA مغناطیسی مزایای استفاده از کیت استخراج

 با کیفیت باال RNA ج استخرا -

 افزایش سرعت و کاهش زمان برای هر استخراج -

 مناسب برای افراد کم تجربه -

 نکات عمومی مهم

های ضدعفونی کننده حاوی سفید کننده ها در محلولد، از ریختن آننهای کائوتروپیک هستحاوی نمکهای استخراج بافر -

 شود.خودداری 

ها بالقوه مثبت و به منظور پیشگیری از آلودگی به ویروس از وسایل و لباس حفاظتی مناسب استفاده کرده و کلیه نمونه -

 گرفته شود.زا در نظر بیماری

، بهتر است از سرسمپلرهای فیلتردار استفاده و پس از هر بار نظری مورد هابرای جلوگیری از آلودگی محتویات کیت به نمونه -

 شود. تعویضاستفاده، سرسمپلر 

 20% کامال تمیز کرده، سپس به مدت  70میز را با پنبه آغشته به الکل  همواره قبل و بعد از انجام آزمایش سطح زیر هود/ -

 قرار گیرد.پرتو فرابنفش  تحتدقیقه 

  شود.نگهداری جدا  ها و محتویات کیتز محلولهای مثبت انمونه -

 های مورد نیازسازی مواد و محلولآماده

 ثابت شود. C 56˚ آن برروی  دمایتا  کرده آون روشن -

 محلول بید مغناطیسی را قبل از استفاده خوب ورتکس نمایید. -

رقیق  4/1با نسبت  را یک محلول ضدعفونی کننده حاوی سفید کننده )وایتکس( و سرسمپلرها، هادورریز نمونه ه منظورب -

 . داده شودکرده و زیر هود قرار 
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 هاویژگی

 توضیحات اطالعات

 بیدهای مغناطیسیتکنولوژی  نوع تکنولوژی

 نمونه ویروسی نوع نمونه

 مایعات بدن، سرم، پالسما و ... منبع نمونه

 میکرولیتر 200 مقدار نمونه اولیه

 دستی شیوه کار

 RNA بیومولکول استخراج شده

 متفاوت بر اساس نمونه ورودی غلظت استخراج شده

  به روش دستی RNAمراحل استخراج 

 د:نباشد؛ مواد به ترتیب زیر اضافه شومی میکرولیتر 200از نمونه  مد نظر که مقدار آن  RNAبرای استخراج 

 .کنیدرا به هر ویال اضافه  RMB14از  میکرولیتر 30و  RI از میکرولیتر 500، از نمونه میکرولیتر 200 میزان .1

برای ویال بعدی  را و این عمل زده،محلول آن را خوب بهم  ،دقت داشته باشید که قبل از اضافه کردن بید مغناطیسی به ویال

 .کنیدنیز تکرار 

 .کنیددقیقه ورتکس  1ها را بسته و به مدت در ویال .2

 .کنیدانکوبه  C 56˚دمای در دقیقه  20ها را به مدت ویال .3

 پس داخل رک مغناطیسی چیده و پس از چند ثانیه محلول لیز شده. سکنیددقیقه ورتکس  1ها را خارج کرده و به مدت ویال .4

 .بریزیدرا جدا کرده و دور 

 1و به مدت ، کرده مغناطیسی جداسازی شده اضافههای حاوی بید به هر یک از ویال  RIIز محلول میکرولیتر ا 500مقدار  .5

 .کنیددقیقه ورتکس 

 .بریزیدها را دوباره در داخل رک مغناطیسی قرار داده و پس از چند ثانیه محلول شستشوی جدا شده از بید را دور ویال .6

عمل خشک کردن بیش  کنید کهها خشک شود )دقت انکوبه کنید تا نمونه C 56˚ در دمایدقیقه  2-1ها را به مدت تمام ویال .7

 از حد انجام نشود.(.

. سپس با دمای کنیددقیقه ورتکس  1اضافه کرده و به خوبی به مدت  REBمحلول  میکرولیتر 100ها مقداربه هر کدام از ویال .8

˚C70  (.کنیدها را ورتکس دقیقه یکبار ویال 5دقیقه انکوبه کنید ) هر  20به مدت 

های دیگر منتقل را به ویال RNAحاوی  REBل رک مغناطیسی قرار داده و پس از چند ثانیه محلول ها را دوباره در داخویال .9

 د.کنی

نگهداری  -C 20˚و برای استفاده بلند مدت در دمای  C 4˚استخراج شده را برای استفاده کوتاه مدت در دمای  RNAهای نمونه .10

 .کنید

 

 

 



  

4 
 

 

 خانه به روش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک 96در پلیت  RNAمراحل استخراج همزمان چند نمونه 

بیدهای مغناطیسی را قبل از استفاده خوب ورتکس کرده و در هنگام اضافه کردن بیدهای مغناطیسی به هر نمونه به دیسپرس بودن 

 مناسب آن دقت شود.

 د:نشو اضافهبه ترتیب موارد زیر د موا؛ باشدمیکرولیتر می 200از نمونه که به مقدار  RNA برای استخراج 

در هر چاهک از قبل پر شده(  RIمیکرولیتر  500)  RIحاوی  )پلیت لیز/اتصال(را به هر چاهک  RMB14میکرولیتر از  30 .1

 .کنیدبا استفاده از شانه محتویات هر چاهک را کامال ترکیب  ،اضافه

 .کنیداضافه  پلیت لیز/اتصال چاهکبه هر  را (VTMاز نمونه )پالسما/ سرم/ میکرولیتر  200میزان  .2

 د.کنیمخلوط  را اتصال پلیت لیز/محتویات ثانیه  30با باال و پایین کردن آن به مدت  ه،تایی را داخل پلیت قرار داد 96شانه  .3

 .کنیدانکوبه  C 56˚دقیقه در دمای  20را به مدت  اتصال پلیت لیز/ .4

 د.بزنیرا بهم  اتصال پلیت لیز/دقیقه محتویات  1با استفاده از شانه به مدت  .5

و مجموع شانه و هد مغناطیسی را به آرامی  کنیدای را داخل شانه شاخه 96یک هد مغناطیسی  ،شانه را باال آورده سپس .6

 د.نآوری شوهد مغناطیسی جمعوارد تا بیدهای مغناطیسی طی این فرایند توسط مجموع شانه و  اتصال پلیت لیز/داخل 

پلیت ) RIIبیدهای مغناطیسی جمع آوری شده توسط مجموع شانه و هد مغناطیسی را از پلیت لیز/ اتصال به پلیت حاوی  .7

ست( انتقال دهید و در ادامه هد مغناطیسی را از داخل از قبل پرشده ا RIIمیکرولیتر  500هر چاهک حاویشست و شو که 

)توجه  هیددقیقه شستشو د 1، به مدت RIIمحلول تایی بیدهای مغناطیسی را در  96شانه خارج و با باال و پایین کردن شانه 

 .(نکنیدنگهداری دقیقه در بافر شستشو  2تر از که بیدهای مغناطیسی را بیش کنید

 2الی  1 یدهای مغناطیسی را از پلیت شستشو خارج کرده و مجموع شانه و هد مغناطیسی را به مدتی هفتم بمشابه مرحله .8

دقیقه در خارج از پلیت شستشو نگه دارید تا بیدهای مغناطیسی خشک شوند )خشک شدن بیدها را تا زمانی که بر روی 

 .بیدهای مغناطیسی جمع آوری شده ترک مشاهده شود، طوالنی نکنید(

 100 )هر چاهک حاوی REBتفاده از مجموع شانه و هد مغناطیسی، بیدهای مغناطیسی را به پلیت حاوی محلول با اس  .9

تایی به  96( انتقال داده و بعد از جداسازی هد مغناطیسی، با استفاده از شانه ه اندقبل پر شدکه از  بوده REB میکرولیتر

و در  ،انکوبه C80˚دقیقه در  20. سپس پلیت را به مدت کنیدپخش  REBدقیقه بیدهای مغناطیسی را در محلول  1مدت 

 .پخش کنید REBثانیه با استفاده از شانه بیدهای مغناطیسی را در محلول  30آخر یک بار دیگر به مدت 

تایی  96خارج کرده و شانه  REBی آخر توسط مجموع شانه و هد مغناطیسی از پلیت حاوی بیدهای مغناطیسی در مرحله .10

 .بیاندازیدهای مغناطیسی متصل شده به آن را دور و بید

 C˚شده را ابتدا توسط برچسب آلومینیومی پوشش داده و سپس در دمای  خالص RNAحاوی  REBمحلول موجود در پلیت  .11

 .شودنگهداری  -20

 به صورت اتوماتیکمراحل استخراج همزمان چند نمونه 

 می شود. در روش اتوماتیک، مراحل فوق توسط دستگاه انجام -

 . و با تیم فنی در تماس باشید مراجعه کنید www.aminbic.irبرای مشاهده نحوه استخراج به سایت شرکت به نشانی  -

 

 

http://www.aminbic.ir/
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 رفع مشکالت احتمالی

 رفع مشکل دلیل احتمالی مشکل

در بافر  RNAکم بودن یا عدم وجود 

 رهاسازی

 

در شرایط دمایی  ویروسینگهداری نمونه 

 نامناسب و یا ذوب و انجماد مکرر آن

در شرایط  RNAکه نمونه  شوداطمینان حاصل 

 دمایی مناسب حمل و نگهداری شده است.

 شود.ترجیحا از نمونه تازه استفاده 

 RNA موجب تجزیه  RNAذوب و انجماد نمونه 

ای که بیش از یک بار ذوب و سپس شود. از نمونهمی

 شود.شده است، برای استخراج استفاده نمنجمد 

 

 غلظت پایین ویروس در نمونه مورد استخراج

 شود.برای سواپ: نمونه گیری تکرار 

برای سرم و پالسما: حجم بیشتری از نمونه را تغلیظ 

 .کنیدتکرار  را کنید و مجددا استخراج

RNA  جدا نشده  بید مغناطیسیبه خوبی از

 است.

برای افزایش کارایی رهاسازی، حتما پس از اضافه 

قرار   C 80˚کردن بافر رهاسازی محلول را در دمای 

 د.بزنیدقیقه یکبار به خوبی هم  5داده و هر 

 رهاسازی با حجم زیاد بافر رهاسازی

،  استفاده از مقادیر کم بافر رهاسازی RNAبرای 

 شود.( توصیه میمیکرولیتر 50)مثال 

یا بیشتر از  میکرولیتر 50استفاده از حجم کمتر از 

 شود.بافر رهاسازی توصیه نمی میکرولیتر 100

 RNA .تخریب شده است 

 شود.فرآوری و استخراج نمونه به سرعت انجام 

اضافه  RNase Inhibitorدر صورت نیاز، به نمونه 

 شود.

 RNaseها و بافرها به آنزیم دقت کنید که محلول

آلوده نشوند و تا آنجا که ممکن است در محیط عاری 

 شود.کار RNase از 

RNA  از کارایی مناسبی در

های آنزیمی بعدی برخوردار واکنش

 نیست.

در بافر  RNAکم بودن یا عدم وجود 

 رهاسازی

در بافر  RNAکم بودن یا عدم وجود  "به بخش 

 مراجعه شود. "رهاسازی

مرحله وارد شدن بافر شستشو در 

رهاسازی نهایی به دلیل خشک نشدن 

 خوب بید مغناطیسی

 دقت داشته باشید که پس از شستشو با بافر 

RI I  و جدا کردن بید مغناطیسی، به منظور

 دقیقه 5دمای محیط ها در خشک شدن نمونه

 منتظر بمانید.

 (PCR)کاهش حساسیت واکنش تکثیر 

RNA های مختلف در استخراج شده را در حجم

ترین حجم را واکنش تکثیر استفاده کنید تا مناسب

 بیابید.
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 RIمشاهده رسوب در بافر 
رسوب ممکن است به دلیل نگهداری در دمای 

 پایین یا نگهداری طوالنی مدت ایجاد شود.

 و اطمینان حاصل ه،داقرار د C 56˚بافر را در دمای 

 که رسوب به طور کامل حل شده است. شود

 هاآلودگی متقاطع بین نمونه موارد عمومی

ها یا آلوده ممکن است ناشی از آلودگی بین نمونه

 شدن محتویات کیت باشد.

مجددا استخراج را با نمونه جدید تکرار کنید و در 

این کار را با کیت جدید  ،صورت مرتفع نشدن مشکل

 .کنیدتکرار 

ها های کیت و در استفاده از آنسازی محلولدر آماده

 .کنیددقت کنید و هر بار نوک سمپلر را تعویض 

 های بکارگیری محصولمحدودیت

 های استخراج تاریخ گذشته استفاده نشود و حتما به تاریخ انقضای ثبت شده روی جعبه توجه شود.از کیت

 اطالعات ایمنی  و شناسایی خطرات

های ایمنی و بهداشتی در رابطه با این ویروس زا به عنوان نمونه مورد آزمایش، باید تمام پروتکلاستفاده از ویروس بیماریبه دلیل 

 رعایت شود.

 ترکیب/مادهاطالعات مربوط به هر 

 (RI) زیبافر ل

 مایع و بخارات آن آتش گیر هستند. مایع آتش زا: -

 در صورت تماس با چشم سبب حساسیت شدید چشمی میشود. تحریک چشمی: -

 در صورت تماس با پوست سبب تحریک و ایجاد حساسیت و خارش پوستی میشود. تحریک پوستی: -

 مایع سمی بوده و خوردن آن سبب مصمومیت می گردد.  سمی بودن: -

 (RIIبافر شستشو )

 مایع و بخارات آن آتش گیر هستند. مایع آتش زا: -

 در صورت تماس با چشم سبب حساسیت شدید چشمی/آسیب به چشم میشود. ی:تحریک چشم -

 در صورت تماس با پوست سبب تحریک و ایجاد حساسیت و خارش پوستی میشود. تحریک پوستی: -

 مایع کامال سمی بوده و خوردن آن سبب آسیب داخلی می گردد.  سمی بودن: -

 (REB)بافر رهاساز 

 است.هیچ گونه خطری شناسایی نشده  -
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 های اولیهاقدامات کمک

 شسته شود.بالفاصله با آب فراوان   تماس با پوست: -

 . هوای تازه استشمام شود استنشاق:  -

 شسته شود.ها بالفاصله با آب فراوان، همچنین زیر پلک تماس چشمی: -

 به دکتر مراجعه و محتویات بلعیده شده از معده تخلیه گردد. شسته شود.دهان با آب فراوان  بلع: -

 اقدامات احتیاطی شخصی

  از تهویه مناسب اطمینان حاصل کنید. و همیشه از وسایل حفاظت شخصی توصیه شده، استفاده کنید 

 اقدامات احتیاطی محیطی 

  شود.اثر پاک شود. با اسفنج یا پارچه مرطوب یا مواد جاذب بی جلوگیری فاضالب بهمحصول  از وروددر صورت ریختن بافرها، 

و  شست دقیقه 5. پس از شودقبل از ریختن پسماند در فاضالب، ابتدا بر روی تمام پسماند، مایع ظرفشویی ریخته و خوب مخلوط 

 .شود دورریخته شو با آب فراوان، جهت اطمینان کامل با مقداری وایتکس شسته وو  و پس از شست شو داده

 کنترل کیفیت

برای اطمینان از ثابت بودن و یکنواختی کیفیت محصول، از جهت یک سری خصوصیات از  RNAهر سری ساخت کیت استخراج 

 گیرد.پیش تعیین شده مورد آزمایش قرار می

 هانشانه

 ها در هر کیتتعداد تست

 شرایط نگهداری

 شناسه فرآورده

 سری ساخت

 تاریخ انقضا

 تاریخ تولید

 شرکت سازنده

 دستورالعمل

 In vitroهای تشخیصی استفاده در تست
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 پشتیبانی فنی

 تماس بگیرید.  09365650563یا شماره  extraction@aminbic.ir در صورت نیاز به پشتیبانی فنی لطفا با 

اعالم عدم رضایت "اگر کیفیت هر یک از خدمات/ محصوالت ما مطابق درخواست شما نبود؛ با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و یا فرم 

توانید ید. شما میبیابید، آن را تکمیل کرده و برای ما ارسال نمائ www.aminbic.irرا در سایت شرکت به نشانی  "از کارکرد محصول

 با گرفتن شماره پیگیری مربوط، تا دریافت نتیجه نهایی، روند بررسی را پیگیری نمائید. 

 دفتر مرکزی

 402تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس شمالی دانشگاه تهران، انستیتو الکتروشیمی، طبقه سوم، واحد واحد تولید: 
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