
 

 

 ؟ هیشَد ّا ّشیٌِ اـشایش تاعث شوا دستگاُ در ایي اس استفادُ آیا دّیذ؟ تَضیح لطفا  Rox در هَرد رًگ

ساسی ایي رًگ جْت ًزهاالیش کزدى ًوًَِ شوا استفادُ هیشَد کِ تاعث حذؾ خطای کارتز در سهاى آهادُ 

ًوًَِ ّا هیشَد ّوچٌیي صحت عولکزد دستگاُ در هذت سهاى ٍاکٌش را ًشاى هیذّذ . ّیچ ّشیٌِ ای ًذارد 

درصذ هستزهیکس ّای هَجَد در تاسار ایي رًگ را تِ حالت پیش ـزض در درٍى کیت خَد دارا  09تالػ تز 

 را هفیذ خصَصیت ایي هیتَاًیذ اـشار ًزم در     None هیثاشٌذ ًکتِ قاتل تَجِ ایٌکِ شوا تااًتخاب گشیٌِ

    ًواییذ حذؾ

 

 تعذاد کاًال ّا تَضیح دّیذ؟ ٍ   NFQ در هَرد خاصیت

 تِ ٍ است اًجام قاتل ـیلتز دٍ تا    در هَرد تعذاد ـیلتز ّا در حالیکِ اکثز پزٍتکلْای       

 ایي هتاسفاًِ ٍلی( سال در تار 3 تا 2 کذام ّز ایزاى در تحقیقاتی هزکش دٍ) هیشَد استفادُ ـیلتز 3 اس ًذرت

  دستگاُ یک اس هزاکش تزداشت اٍقات گاّی ٍ است شذُ هثذل تجاری  یک هَرد کاهالً تِ هَضَع

 ٍ حذاقل تا دستگاّْایی  ABI  در عَض دقت ٍ کیفیت تاال تعذاد ـیلتزّاست الثتِ در ایي هَرد ًیش 

 ًوایذ هی تَلیذ ـیلتز تعذاد حذاکثز

 

 تَاًایی. ـلَرساًت کَاًچز 3 "یک خاصیت اًحصاری هیثاشذ کِ تاعث هیشَد شوا تِ جای استفادُ اس

زایط ش در کِ را ّایی کَاًچز هیتَاى تزتیة تذیي تاشذ داشتِ پزٍب در را ـلَرساًت ؼیز ّای کَاًچز اس استفادُ

     عادی قاتلیت استفادُ تعٌَاى ریپَرتز ًذارًذ تعٌَاى ریپَرتز استفادُ ًوَد ٍ کاًالْا را اـشایش داد



 

 

  
 

 

 

 

 را تَضیح دّیذ ؟ ٍ   Peltier لطفا تفاٍت تیي سیستن

اس ًیوِ  Peltierتاشذ. سیستوْای  هی Annealing , Denaturation  ٍExtensionکِ خَد شاهل سِ هزحلِ ٍ ًاحیِ دهائی  PCRتزای هزحلِ  -1

ا تزای ّادی ّا تزای تاال ٍ پائیي تزدى دهای هزاحل سِ گاًِ هذکَر استفادُ هی ًوایٌذ کِ عالٍُ تز شیة دهائی هٌاسة هی تَاًذ دهای دریاـتی ر

ایي اختالؾ دها تَسیلِ  Light Cyclerیستوْای هذت سهاى پزٍتکل هَرد ًظز تذٍى کاّش ٍ یا اـشایش در خَد حفظ ًوایذ در صَرتی کِ در س

 تا سِ هشکل اساسی هَاجِ هی تاشذ: Peltierَّای ـشزدُ ٍ داغ صَرت هی گیزد کِ تا ٍجَد شیة در حذ هذارّای 

 

 گذارد . الؿ ـ دهای هحیط تز رٍی دهای َّای ـشزدُ ٍ داغ تَلیذ شذُ تَسط دستگاُ تاثیز هی

 

در هذتی کِ تزاساس پزٍتکل تزای ّزکذام اس  تاشذ. تِ تیاى دیگزارت در هذت سهاى پزٍتکل اًتخاتی ًویدارای اهکاى حفظ درجِ حزب ـ 

 رٍد.ّا تذلیل تؽییز در دهای َّای ـشزدُ تاال ٍ پائیي هیگاًِ ٍجَد دارد دهای ًوًَِهزاحل سِ

 



 

 

داخل آًْا تا هشکل هَاجِ است کِ ایي  Master Mixَّا عایق هی تاشذ ٍ در هَرد اًتقال حزارت تِ دیَارُ خارجی تیَپْا ٍ هحتَیات  ج ـ 

تِ دلیل   Real Timeشَد تاعث عذم کارکزد دستگاُ ٍ ـقذاى هٌحٌی ّایهشکل سهاًی کِ اس تیَپْایی تا دیَارُ ضخین تز استفادُ هی

  زدد.گهی PCRاًجام ًشذى 

 ؟ دّیذ تَضیح را   Control Date   ٍ Expiration Dateلطفا تفاٍت تیي

ٍ ًگْذاری هَاد تحت شزایط کوپاًی هیتَاى کیتْای هستزهیکس را     Control Date در صَرت اتوام سهاى

 .ًیش استفادُ کزد   Expiration Date  تعذ اس گذشتي

  

 

 تخش هی تاشذ؟تزای ایجاد تخش هلکَالر احتیاج تِ چٌذ 

  احتیاج تِ سِ تخش هی تاشذکِ اس سایز تخش ّای دیگز هجشا تاشذ

 تخش آهادُ ساسی ٍ استخزاج



 

 

 PCR  تخش

 تخش آشکار ساسی

     هیکٌذدر صَرت استفادُ اس دستگاُ ریل تاین تعلت عذم ًیاس تِ تخش آشکار ساسی دٍ تخش کفایت 

 
 
 


