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THÀNH PHẦN
Dung dịch pha loãng kháng huyết thanh (sẵn dùng)
Kháng huyết thanh yếu tố von Willebrand (dung dịch
gốc)
Kháng thể Ig G – PER (dung dịch gốc)
Dung môi TTF1 / TTF2 (sẵn dùng)
TTF1 (dung dịch gốc)
TTF2 (dung dịch gốc)

PN 4747
1 lọ, 65 mL
1 lọ, 0.7 mL
1 lọ, 50 µL
1 lọ, 40 mL
2 lọ, 0.5 mL mỗi lọ
2 lọ, 0.5 mL mỗi lọ

LƯU Ý: Cần có hai bộ kit 5 von WILLEBRAND MULTIMERS VISUALIZATION KITS để sử dụng đủ cho một bộ
HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS.
1.1. DUNG DỊCH PHA LOÃNG KHÁNG HUYẾT THANH
Chuẩn bị
Chất pha loãng kháng huyết thanh đã sẵn sàng để sử dụng. Nó chứa: dung dịch đệm pH 7.2 ± 0.5; phụ gia không gây hại
ở nồng độ sử dụng, cần thiết cho hiệu suất tối ưu.
Sử dụng
Dùng cho việc pha loãng kháng huyết thanh von Willebrand và kháng thể Ig G - peroxydase, ngay trước khi sử dụng.
Lưu trữ, ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Lưu trữ dung dịch pha loãng kháng huyết thanh trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Nó ổn định cho đến ngày hết hạn được ghi
trên gói kit hoặc nhãn lọ.
Chất pha loãng kháng huyết thanh phải không có kết tủa.
LƯU Ý: Trong quá trình bảo quản, chất pha loãng kháng huyết thanh có thể chuyển sang màu vàng mà không có bất kỳ
ảnh hưởng xấu nào đến hiệu suất của nó.
1.2. KHÁNG HUYẾT THANH YẾU TỐ von WILLEBRAND
Chuẩn bị
Lọ kháng huyết thanh chứa huyết thanh miễn dịch yếu tố von Willebrand toàn phần từ động vật hữu nhũ.
HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS: Chuẩn bị dung dịch kháng huyết thanh làm việc ngay trước khi sử
dụng. Pha loãng kháng huyết thanh bằng chất pha loãng: 60 µL kháng huyết thanh và 2.5 mL dung dịch pha loãng. Trộn
đều.
HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS: Chuẩn bị dung dịch kháng huyết thanh làm việc ngay trước khi
sử dụng. Pha loãng kháng huyết thanh bằng chất pha loãng: 135 µL kháng huyết thanh và 5.0 mL dung dịch pha loãng.
Trộn đều.
Sử dụng
Dùng cho miễn dịch cố định của các đa phân yếu tố von Willebrand sau khi điện di.
Lưu trữ, ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Lưu trữ kháng huyết thanh trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Nó ổn định cho đến ngày hết hạn được ghi trên gói kit hoặc nhãn
lọ. Kháng huyết thanh phải không có kết tủa. Hủy bỏ kháng huyết thanh nếu có bất kỳ thay đổi bề ngoài nào, ví dụ, vẩn
đục do nhiễm vi khuẩn được quan sát.
1.3. KHÁNG THỂ Ig G - PER
Chuẩn bị
Lọ kháng thể Ig G - PER chứa kháng thể đơn dòng Ig G của động vật hữu nhũ, kết hợp với peroxidase.
HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS: Chuẩn bị dung dịch kháng thể làm việc ngay trước khi sử dụng.
Pha loãng kháng thể với chất pha loãng: 2 µL kháng thể và 4 mL dung dịch pha loãng. Trộn đều.
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HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS: Chuẩn bị dung dịch kháng thể làm việc ngay trước khi sử dụng.
Pha loãng kháng thể với chất pha loãng: 4 µL kháng thể và 8 mL dung dịch pha loãng. Trộn đều.
QUAN TRỌNG: Để sử dụng kháng thể Ig G - PER, hãy sử dụng pipet có đầu đủ mỏng để không bị kẹt trong lỗ mở của
lọ.
Sử dụng
Dùng để miễn dịch cố định và quan sát peroxidase của các đa phân yếu tố von Willebrand.
Lưu trữ, ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Bảo quản kháng thể Ig G - PER trong tủ lạnh (2 đến 8 °C) và tránh ánh sáng. Nó ổn định cho đến ngày hết hạn được ghi
trên gói kit hoặc nhãn lọ. Kháng thể phải không có kết tủa. Hủy bỏ kháng thể nếu có bất kỳ thay đổi bề ngoài nào, ví dụ,
vẩn đục do nhiễm vi khuẩn được quan sát.
LƯU Ý: Kháng huyết thanh và kháng thể có nguồn gốc từ các loài động vật khác nhau. Không trộn hai lọ khác nhau và
LUÔN LUÔN thay đổi đầu pipet khi hút từng thuốc thử.
1.4. DUNG MÔI TTF1 / TTF2
Chuẩn bị
Dung môi TTF1 / TTF2 đã sẵn sàng để sử dụng. Nó chứa các thành phần, không gây hại ở nồng độ được sử dụng, cần
thiết cho hiệu suất tối ưu.
Sử dụng
Dùng cho chuẩn bị dung dịch quan sát trực quan, như được mô tả trong đoạn sau (TTF1 và TTF2).
Lưu trữ, ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Dung môi TTF1 / TTF2 có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) hoặc làm lạnh (2 đến 8 °C). Nó ổn định
cho đến ngày hết hạn được ghi trên gói kit hoặc nhãn lọ. Dung môi TTF1 / TTF2 phải không có kết tủa.
1.5. TTF1 VÀ TTF2
Chuẩn bị
- Đặt lọ TTF1 và TTF2 ở nhiệt độ phòng trong 30 phút trước khi sử dụng.
- Đồng nhất kỹ bằng cách khuấy từng lọ trước khi chuẩn bị dung dịch quan sát trực quan TTF.
- HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS: Ngay trước khi sử dụng, chuẩn bị dung dịch quan sát trực quan
TTF làm việc. Thêm các thuốc thử theo thứ tự sau để tránh mọi nguy cơ kết tủa: 3 mL dung môi TTF1 / TTF2, 75 μL
TTF1, 75 μL TTF2 và 3 μL hydro peroxide (H2O2) 30%.
- HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS: Ngay trước khi sử dụng, chuẩn bị dung dịch quan sát trực quan
TTF làm việc. Thêm các thuốc thử theo thứ tự sau để tránh mọi nguy cơ kết tủa: 6 mL dung môi TTF1 / TTF2, 150 μL
TTF1, 150 μL TTF2 và 6 μL hydro peroxide (H2O2) 30%.
Sử dụng
Dùng để quan sát trực quan protein được miễn dịch cố định thông qua kháng thể có gắn peroxidase.
Lưu trữ, ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Lưu trữ lọ TTF1 và TTF2 chuẩn trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Chúng ổn định cho đến ngày hết hạn được ghi trên gói kit
hoặc nhãn lọ. Các dung dịch TTF1 và TTF2 phải không có kết tủa.
QUAN TRỌNG: Sau khi bảo quản ở 2 - 8 °C, dung dịch gốc TTF1 và TTF2 ở dạng rắn nhưng chúng dễ dàng tái hòa
tan ở nhiệt độ phòng. Các lọ TTF1 và TTF2 phải được đặt ở nhiệt độ phòng trong 30 phút trước khi sử dụng. Đồng hóa
kỹ bằng cách khuấy từng lọ trước khi chuẩn bị dung dịch quan sát trực quan TTF làm việc.
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