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Seri CAT 

NO. 

Description CAT NO. Qty. Price  

(Toman) 

1 Waters  Special water products 

AW1001 

AW1001 

Distilled Water 

 

AW1001 5 L  7,000 

AW1003 20 L  30,000 

 

 با کیفیت بسیار عالی.  TDS=0و  EC=0آب مقطر،  

 

AW3001 

AW2001 

LiChroSolv. Water 

Liquide Chromatography Grede  

 

AW3001 1L  55,000 

AW3002 2.5 L 
 

120,000 

 

  TDS=0و  EC=0براساس استاندارد آب اروپا.  HPLCآب فوق خالص،  برای مصارف کروماتوگرافی،  کروماتوگرافی  مایع و 

TOC<5,  .با کیفیت بسیار عالی 

 

 AW4001 
Nucleo Water 

RNase-DNase free Water 

AW4001 10 mL  25,000 

AW4002 50 mL  85,000 

 

برای استفاده در کلیه فرایند های مربوط به استخراج، تخلیص و    آب فاقد هر گونه فعالیت تخریب نوکلئیک اسیدها 

 و ....  PCR ،qPCRنگهداری و آنالیز نوکلئیک اسیدها، فرایندهای 
 

 AW5001 
DEPC Water 

DEPC-treated Water  

(No RNase in the all RNA progress) 

AW5001 5 mL  25,000 

AW5002 10 mL  42,000 



 

  

برای استفاده در کلیه فرایند های مربوط به   RNA، فاقد هر گونه فعالیت تخریب مولکول    DEPC آب تیمار یافته با 

 .  RNAاستخراج، تخلیص و نگهداری 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

2 Buffers  
 

 AF1001 
PBS 10X buffer 

Isotonic Phosphate Buffer 

AF1001 100 mL  90,000 

AF1002 500  mL  370,000 

 ( برای استفاده در کلیه فرایندهای کشت و نگهداری سلول در محیط ایزوتونیک.  10Xبافر فسفات سالین استریل )

 

 

 AF2001 
TAE 10X buffer 

Nucleic Acid Electrophoresis 

AF2001 100  mL  75,000 

AF2002 500  mL  250,000 

 

 ( نوکلئیک اسیدها )تانک الکتروفورز، ژل آگاروز و ....( 10Xافقی  استریل ) بافر الکتروفورز 
 

 AF2201 
TAE 50X buffer 

Nucleic Acid Electrophoresis 

AF2201 50 mL  180,000 

AF2202 100 mL  300,000 

 

 آگاروز و ....()تانک الکتروفورز، ژل   دهایاس ک ی( نوکلئ50X) لیاستر  یبافر الکتروفورز افق

 

 AF3001 
TBE 10X buffer 

Nucleic Acid Electrophoresis 

AF3001 50 mL  180,000 

AF3002 100 mL  300,000 

 

 ( نوکلئیک اسیدها )تانک الکتروفورز، ژل آگاروز و ....( 10Xبافر الکتروفورز افقی  استریل )
 

 AF4001 
TE buffer 

Nucleic Acid Buffer 

AF3001 5 mL  25,000 

AF3002 50 mL  110,000 

   دهایاس ک ینوکلئ  برای نگه داری لیاستر  یبافر الکتروفورز افق



 

 

 

 

 

 

 

  

3 Chemicals   مواد شیمیایی  سری  

 AO2001 
Agarose 

Nucleic Acid Electrophoresis 
AC2001 50 gr 

 
550,000 

 با خلوص باال جهت تهیه ژل الکتروفورز نوکلئیک اسیدها  پودر آگاروز 

 

4 Cell Paad® 
General & Special purpose 

disinfectants 

 AA1001 Cell Paad
®

 

Hand Disinfectant 

AA1001 
Spray  

(500 mL) 

 
38,000 

AA1002 10 L  420,000 

AA1003 20 L  770,000 

 

 دست، فرموالسیون مالیم و سازگار با پوستمحلول ضدعفونی کننده  

 

 AA1001 Cell Paad
®

 

Multi-Surface Disinfectant 

AA1001 
Spray  

(500 mL) 

 
40,000 

AA1002 10 L  450,000 

AA1003 20 L  780,000 

 

 محلول ضدعفونی کننده  سطوح، فرموالسیون مالیم و سازگار با محیط زیست 

 AA1001 Cell Paad
®

 

Laboratory Disinfectant 

AA1001 
Spray  

(750 mL) 

 
30,000 

AA1002 10 L  280,000 

AA1003 20 L  500,000 

 

محلول ضدعفونی کننده فضا و ابزارها و دستگاه های آزمایشگاهی همچون هود المینار، انکوباتور و ... با پایداری اثر باال و  

 فاقد الکل. 

 AA2001 
Nucleo Paad 

Laboratory RNase Inhibitor 
AA2001 

Spray  

(500 mL) 

 
75,000 

محلول از بین برنده کلیه عملکردهای نوکلئازی در فضا و  دستگاه های آزمایشگاهی همچون هود المینار و ... با پایداری اثر  

 باال و فاقد الکل. 
 



 

 

 

 

 

  

5 Tissue Fix 
Tissue stabilizer Products 

 

 AD3001 

Tissue Fix (F) 

Tissue/Cell  

Formaldehyde fixation Reagent  

AD3001 50  mL  130 ,000 

AD3002 100 mL  220 ,000 

AD3003 500 mL  730 ,000 

 

 محلول فیکس و تثبیت بافت و سلول برای نگهداری، برش گیری و رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی و ... برپایه فرمالدهید. 
 

 AD4001 

Tissue Fix (PF) 

Tissue/Cell  

Para-Formaldehyde tissue fixation  

Reagent 

AD4001 25 mL 
 

260,000 

AD4002 50 mL 
 

450,000 

- محلول فیکس و تثبیت بافت و سلول برای نگهداری، برش گیری و رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی و ... برپایه ترکیب پارا 

 فرمالدهید. 
 

6 

Blood 

LYSIS 

Buffer 

  

 AB4001 
RBC lyse 

Red blood cell lysis Buffer 

AB4001 25 mL  70,000 

AB4002 50 mL  130,000 

 

 گلبول های قرمز در نمونه خون که در نهایت این فرایند سلول های هسته دار خون باقی  میمانند. محلول لیز 

 



 

 

 

 

 

7 
DNA (Genomic DNA) 

Extraction 

Extraction 
& genomic profile purification 

 AG1001 
DENA zol 

DNA extraction reagent 

AG1001   25 mL  200,000 

AG1002   50 mL  380,000 

AG1003   100 mL  650,000 

 ژنومی   DNAمحلول استخراج 

 برپایه محلول دنازول   

 از سلول، خون، قارچ و جلبک.  
 

 AG2001 
DENA zol- X 

Reagent base DNA purification kit 

AG2001 25 Prep  340,000 

AG2002 50 Prep  680,000 

AG2003 100  Prep  960,000 

 

 ژنومی    DNAکیت استخراج 

 Kبرپایه محلول دنازول /پروتئیناز  

 از سلول، خون و بافت گیاهی و جانوری، قارچ و جلبک.  

 کیت شامل کلیه حالل های مورد نیاز برای این فرایند با درجه خلوص مولکولی می باشد )کلروفرم، ایزوپروپانول، اتانول و ....( 
 

 AG3001 
DENA Pure 

  Mini Spin column DNA purification kit 

AG3001 25 Prep  480,000 

AG3002 50  Prep  890,000 

AG3003 100  Prep  1,460,000 

 ژنومی    DNAکیت استخراج 

   Kبافر / پروتئیناز    - برپایه  استفاده از ستون 

 از سلول، خون و بافت گیاهی و جانوری، قارچ و جلبک.  

فری، بافرهای لیز سلولی، اتصال به ستون ، شستشو وبافر رهایش از ستون به همراه آنزیم  پروتئیناز  -کیت شامل ستون ها و ویال های نوکلئاز 

K    .می باشد 
 

 AG4001 

Blood-DENA Pure 

Mini Spin column DNA purification kit 

From Blood 

AG4001 25 Prep  520,000 

AG4002 50  Prep  950,000 

AG4003 100  Prep  1,580,000 

 ژنومی  DNAکیت استخراج 

   Kبرپایه  استفاده از ستون و  بافر / پروتئیناز  

 از سلول های خون   

 می باشد.  Kلیز، اتصال به ستون ، شستشو و رهایش از ستون و آنزیم  پروتئیناز  فری، بافرهای -کیت شامل ستون و ویال های نوکلئاز 



 

 

 

 

 

 

  

 

8 
DNA Fragments 

purification 

 
 

 AU1001 

PCR pure 

Mini Spin column PCR product 

purification kit 

AU1001 25 Prep  390,000 

AU1002 50 Prep  650,000 

AU1003 100 Prep  1,150,000 

 

  PCRاز سایر اجزای میکس   PCRسنتز شده در محصول   DNAکیت استخراج و تخلیص قطعات  

 برپایه  استفاده از ستون و  بافر  

 فری، بافرهای لیز، اتصال به ستون ، شستشو وبافر رهایش از ستون می باشد.  -کیت شامل ستون ها و ویال های نوکلئاز 
 

 AU2001 

Gel pure 

Mini Spin column From Agarose 

Gel purification kit 

AU2001 25 Prep  390,000 

AU2002 50 Prep  650,000 

AU2003 100 Prep  1,150,000 

 

 از ژل آگاروز    DNAکیت استخراج و تخلیص قطعات  

 برپایه  استفاده از ستون و  بافر  

 فری، بافرهای لیز، اتصال به ستون ، شستشو وبافر رهایش از ستون می باشد.  -کیت شامل ستون ها و ویال های نوکلئاز 
 

 AU3001 

Plasmi Pure 

Mini Spin column Plasmid 

purification kit 

AU3001 25 Prep  390,000 

AU3002 50 Prep  650,000 

AU3001 100 Prep  1150,000 

 

 کیت استخراج و تخلیص پالسمید/ وکتور   

 برپایه  استفاده از ستون و  بافر  

 فری، بافرهای لیز، اتصال به ستون ، شستشو وبافر رهایش از ستون می باشد.  -کیت شامل ستون ها و ویال های نوکلئاز 
 



 

 

 

 

 

9 
RNA Extraction & 

purification 

 استخراج   سری محصوالت
 RNA  تخلیص پروفایلو 

 AR1001 

RENA zol 

(Trizol) 

RNA extraction reagent 

AR1001   25 mL  280,000 

AR1002   50 mL  450,000 

AR1003   100 mL  810,000 

 تریزول 

   RNAاستخراج  محلول

 ( زولی رنازول )محلول تر  هیبرپا

 قارچ و جلبک.  ، یو جانور یاهیاز سلول، خون و بافت گ 

 

 AR2001 

RENA zol- X 

Reagent base RNA   

extraction/purification kit  

AR2001 25 Prep  410,000 

AR2002 50 Prep  780,000 

AR2003 100  Prep  1,350,000 

 

  RNAاستخراج  تیک

 برپایه رنازول )محلول تریزول( 

 از سلول، خون و بافت گیاهی و جانوری، قارچ و جلبک.  

 کیت شامل کلیه حالل های مورد نیاز برای این فرایند با درجه خلوص مولکولی می باشد )کلروفرم، ایزوپروپانول، اتانول و ....( 
 

 AR3001 
RENA Pure 

  Mini Spin column RNA purification kit 

AR3001 25 Prep  480,000 

AR3002 50  Prep  830,000 

AR3003 100  Prep  1520,000 

 

  RNAاستخراج  تیک

 استفاده از ستون و  بافر    ه یبرپا 

 از سلول، خون و بافت گیاهی و جانوری، قارچ و جلبک  

 .  از ستون باشد  شی اتصال به ستون ، شستشو وبافر رها ز، یل ی بافرها ، یفر-نوکلئاز  ی ها الیشامل ستون ها و و تیک

 

 AR4001 

Blood-RENA Pure 

Mini Spin column RNA purification kit 

From Blood 

AR4001 25 Prep  510,000 

AR4002 50  Prep  960,000 

AR4003 100  Prep  1,590,000 

 

  RNAکیت استخراج 

 برپایه  استفاده از ستون و  بافر   

 از سلول های خون   



 

 

 

 

 

 فری، بافرهای لیز، اتصال به ستون ، شستشو وبافر رهایش از ستون باشد.  -کیت شامل ستون ها و ویال های نوکلئاز 
 

10 RNA Paad ( FIX) 
 تثبیت  سری محصوالت

 RNA درون بافت و سلول 

 AD1001 

RNA PAAD (C) 

for Single  RNA LATER (

cell) 

RNA Later for RNA stabilization in 

the single cell, Bacteria, Fungi & 

Algae. 

AD1001 10 mL  150,000 

AD1002 25 mL  280,000 

AD1003 50 mL  510,000 

AD1004 100 mL  870,000 

AD1005 500 mL  3,800,000 

 

RNA LATER  
 برای ریزارگانیسم ها 

در دمای اتاق، تا یک هفته در یخچال و تا مدت ها در فریزر   ساهت 48درون سلولی تا  RNAتثبیت و پایدار کننده پروفایل  

 درجه.  -80یا  - 20

 سلول، باکتری، قارچ، ریز جلبک ها. 
 

 AD2001 

RNA PAAD (T) 

( RNA LATER) 

RNA Later for RNA stabilization in 

the animal/Plant tissue & cell. 

AD2001 25 mL  200,000 

AD2002 50 mL  370,000 

AD2003 100 mL  550,000 

AD2004 500 mL  2,100,000 

AD2005 1 L  3,800,000 

 

RNA LATER  

 بافت و سلول 

در دمای اتاق، تا یک هفته در یخچال و تا مدت ها در فریزر   ساهت 48درون سلولی تا  RNAتثبیت و پایدار کننده پروفایل  

 درجه.  -80یا  - 20

 سلول و بافت جانوری و گیاهی.  
 

11 cDNA Synthesis 
  سری محصوالت

 cDNAسنتز 

 AH3001 

RNA Revert Kit 

Reverse RNA to First Strand  
cDNA Synthesis Kit 

AH3001 25 Prep  560,000 

AH3002 50 Prep  870,000 



 

  

 

   cDNAکیت سنتز 

 باشد.    RTو رندوم هگزامر ، بافر و آنزیم  dT، پرایمرهای الیگو cDNAکیت شامل میکس سنتز 
 



 

 

 

 

  

12 PCR Master Mix 
  سری محصوالت

 PCRمستر میکس 

 
AC1001 

 
2X PCR master mix 

AC1001 1.25 mL  95,000 

AC1002 5 (1.25 mL )  450,000 

AC1003 
10 (1.25 

mL) 
 

820,000 

AC1004 
100 

(1.25mL) 
 

7,800,000 

2X PCR master mix- No Color 

 
AC2001 

 
2X Blue PCR Master Mix 

AC2001 1.25 mL  95,000 

AC2002 5 (1.25 mL )  450,000 

AC2003 
10 (1.25 

mL) 
 

820,000 

AC2004 
100 

(1.25mL) 
 

7,800,000 

2X  مستر میکسPCR آبی رنگ 

 
AC3001 

 
2X Red PCR Master Mix 

AC3001 1.25 mL  95,000 

AC3002 5 (1.25 mL )  450,000 

AC3003 
10 (1.25 

mL) 
 

820,000 

AC3004 
100 

(1.25mL) 
 

7,800,000 

2X  مستر میکسPCR قرمز رنگ 



 

 

 

 

 

  

13 qPCR  Master Mix 
  محصوالتسری 

 qPCR مستر میکس 

 
AQ1001 

 

Sybr Green 2X qPCR Master Mix 

(No ROX) 

AQ1001 1.25 mL  295,000 

AQ1002 
5 * 

(1.25 mL ) 

 
1,280,000 

AQ1003 
10 * 

(1.25 mL) 

 
2,300,000 

2X کسیمستر م qPCR تایم ( فاقد  -) ریلROX-  تایم-بر اساس نوع و مدل دستگاه ریل 

 
AQ2001 

 

Sybr Green 2X qPCR Master Mix 

(Low ROX) 

AQ2001 1.25 mL  310,000 

AQ2002 
5 * 

(1.25 mL ) 

 
1,300,000 

AQ2003 
10 * 

(1.25 mL) 

 
2,500,000 

2X کسیمستر م qPCR تایم ( کم  -) ریلROX-  تایم-بر اساس نوع و مدل دستگاه ریل 

 
AQ3001 

 

Sybr Green 2X qPCR Master Mix 

(High ROX) 

AQ3001 1.25 mL  310,000 

AQ3002 
5 * 

(1.25 mL ) 

 
1,300,000 

AQ3003 
10 * 

(1.25 mL) 

 
2,500,000 

2X کسیمستر م qPCR تایم (  -) ریلROX تایم-بر اساس نوع و مدل دستگاه ریل  -باال 



 

 

 

 

 

 

  

14 Protein Extraction 
 استخراج   سری محصوالت

 و بررسی پروفایل پروتئین 

 AP1001 
Proteo-Pure 

RIPA -Protein extraction Reagent 
AP1001 25 mL 

 
250,000 

 

 RIPA-محلول استخراج پروتئین 

 از سلول و بافت گیاهی و جانوری، قارچ و جلبک  
 

 AP5001 

Proteo-Page  (N) 

  Acrylamide Natural Page  Reagents 

Kit 

AP5001 12 Gel 

 

540,000 

 

 بدون ترکیبات دناتوره کننده  – کیت تهیه ژل آکریل آمید 

  عملکرد و فعالیت پروتئین و ... با الکتروفورز عمودی برای سنجش  

 کیت شامل محلول ها و بافر های مورد نیاز آماده برای تهیه ژل می باشد. 
 

 AP6001 
Proteo-Page  (S) 

  Acrylamide SDS Page  Reagents Kit 
AP6001 12 Gel 

 
550,000 

 

 (  SDSبا ترکیبات دناتوره کننده )– کیت تهیه ژل آکریل آمید 

 برای سنجش کمیت و کیفیت و .... پروتئین با الکتروفورز عمودی  

 های مورد نیاز آماده برای تهیه ژل می باشد.  کیت شامل محلول ها و بافر
 

 AP7001 

Proteo-Stain 

Acrylamide Gel Fixation, 

Staining/Distaining  Kit 

AP7001 12 Gel   

 

450,000 

 

 کیت تثبیت، رنگ آمیزی و رنگبری ژل آکریل آمید  

 برای ظهور باندهای پروتئین  بر روی  ژل آکریل آمید

 کیت شامل محلول ها و بافر های تثبیت، رنگ آمیزی و رنگبری مورد نیاز آماده برای تهیه ژل می باشد. 
 



 

 

 

 

 

 

15 Protein Assay 
سنجش و کمی  سری محصوالت

 سازی پروفایل پروتئین

 AP2001 
Proteo Assay 

Bradford reagent for Protein assay  
(Ready To Use) 

AP2001 50 mL 
 240,000 

 

 معرف برادفورد  

 آماده برای استفاده 

 برای سنجش و کمی سازی محتوای پروتئین نمونه 
 

 AP3001 

Proteo Assay- X 

Bradford reagent for Protein assay 

kit (5X Concentrate). 

AP3001 50 Prep 

 

375,000 

 

 کیت سنجش پروتئین بر پایه معرف برادفورد  

 برای سنجش و کمی سازی محتوای پروتئین نمونه 

( و محلول رقت سازی  BSAغلیظ شده، استاندارد پروتئین سرم جنین گاوی ) 5Xکیت شامل معرف برادفورد به صورت 

 استاندارد  و نمونه  می باشد.  
 

 AP4001 
Proteo Assay 

BCA reagent for Protein assay  
(Ready To Use) 

AP4001 50 mL 
 

250,000 

 

 BCAمعرف 

 آماده برای استفاده 

 برای سنجش و کمی سازی محتوای پروتئین نمونه 
 

 AP5001 
Proteo Assay- X 

BCA reagent for Protein assay kit 
(5X Concentrate). 

AP5001 50 Prep 
 

390,000 

 

  BCAکیت سنجش پروتئین بر پایه معرف 

 برای سنجش و کمی سازی محتوای پروتئین نمونه 

( و محلول رقت سازی  BSAغلیظ شده، استاندارد پروتئین سرم جنین گاوی ) 5Xبه صورت  BCAکیت شامل معرف 

 استاندارد  و نمونه  می باشد.  
 

 AP8001 
Proteo Assay- STD 

BSA Standard for Protein assay 
AP8001 

2.5 mL 

(1mg/mL) 

 
200,000 



 

  

 

 (BSA)استاندارد سنجش پروتئین 

 کمی سازی محتوای پروتئین نمونه برای رسم منحنی استاندارد سنجش و 

 ( و محلول رقت سازی استاندارد  و نمونه  می باشد.  BSAکیت شامل استاندارد پروتئین سرم جنین گاوی )
 



 

 

 

 

 

  

16 Enzymes  آنزیمی سری محصوالت 

 AE 1001 Proteinase K AE 1001 
1mL 

(20 mg/ml) 

 
170,000 

 
   Kآنزیم پروتئیناز  

 در محلول لیز سلولی DNAایستفاده در فراینده های استخراج برای 

 AE 2001 DNA-free Taq DNA polymerase 

AE 2001 
500 units 

(5U/µl) 
 

145,000 

AE 2002 
1000 units 

(5U/µl) 
 

260,000 

AE 2003 
5000 units 

(5U/µl) 
 1,200 

,000 

 
 آنزیم تگ پلیمراز  

 PCRبرای استفاده در 

 AE 3001 Pfu DNA polymerase 

AE 3001 
500 units 

(5U/µl) 
 

650,000 

AE 3002 
1000 units 

(5U/µl) 
 

1,200,000 

AE 3003 
5000 units 

(5U/µl) 
 

5,350,000 

 PCRآنزیم تگ پلیمراز با قابلیت ویرایش اشتباهات سنتز قطعات نوکلئیک اسید در فرایند 

 همپون سنتز قطعات ژنی با اهداف خاص مانند سکانسینگ و ....PCR برای استفاده موارد دقیق 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Immuno 

Assay 

 آنتی بادی سری محصوالت 

 BI 1001 IL-1b  96 Prep  2,500,000 

 
 اینترلوکین انسانی   

 سنجش به روش االیزا 

 BI 2001 IL-4  96 Prep  2,500,000 

 
 اینترلوکین انسانی   

 سنجش به روش االیزا 

 BI 3001 IL-6  96 Prep  2,500,000 

 
 اینترلوکین انسانی   

 سنجش به روش االیزا 

 BI 4001 IL-8  96 Prep  2,500,000 

 
 انسانی    اینترلوکین

 سنجش به روش االیزا 

 BI 5001 IL-10  96 Prep  2,500,000 

 
 اینترلوکین انسانی   

 سنجش به روش االیزا 

 BI 6001 IL-12p40  96 Prep  2,500,000 

 
 اینترلوکین انسانی   

 سنجش به روش االیزا 

 BF 1001 IFNg  96 Prep  2,500,000 

 
 اینترلوکین انسانی   

 سنجش به روش االیزا 

 BT 1001 TNFα  96 Prep  2,500,000 



 

 

 
 
 

 
 اینترلوکین انسانی   

 سنجش به روش االیزا 

 
Immuno 

Assay 

 آنتی بادی سری محصوالت 

 BP 1001 Annexin V- FITC/PI  50 Prep  2,100,000 

 
 کیت سنجش اپوپتوز 

 و میکروسکوپ فلورسانس  سنجش به روش فلوریمتری، فلوسایتومتری


