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EXTRACTME DNA SWAB & SEMEN KIT

Zawartość zestawu:

SSL Buffer, Proteinase K (lyophilized), Proteinase Buffer, DTT, SSB
Buffer, SSW1 Buffer, SSW2 Buffer, Elution Buffer, DNA Purification
Columns, Collection Tubes

LOT:

635673

Data ważności:

01.2021

Temp. przechowywania:

Proteinase K: + 4°C; DTT: -20°C
SSL Buffer, Proteinase Buffer, SSB Buffer, SSW1 Buffer, SSW2 Buffer,
Elution

Buffer,

DNA

Purification

Columns,

Collection

Tubes:

temperatura pokojowa
Temp. transportu:

temperatura pokojowa

Opis:

Zestaw EXTRACTME DNA SWAB & SEMEN KIT przeznaczony jest do
szybkiej i wydajnej izolacji genomowego DNA o wysokiej czystości z
ludzkich oraz zwierzęcych wymazów z błon śluzowych (m.in. z policzka,
nosa, gardła, pochwy) oraz nasienia. Protokół izolacji i składy buforów
zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia zarówno wysokiej
wydajności, jak i czystości izolowanego DNA. Produkt przeznaczony jest
wyłącznie do użytku w celach badawczych.

KONTROLA JAKOŚCI
Każda partia produkcyjna (LOT) zestawu EXTRACTME DNA SWAB KIT testowana jest według
opracowanych procedur. Wydajność oraz czystosć wyizolowanego DNA analizowane są metodami
spektrofotometrzycznymi oraz elektroforetycznymi.
Jakość potwierdzona przez:

Justyna Leibner-Ciszak

Data: 6.12.2017

Ten dokumnet został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA PRODUKTU
Ten produkt BLIRT S.A. został opracowany wyłącznie w celach badawczych. Produkt ten nie nadaje się do stosowania terapeutycznego u
ludzi i zwierząt lub do diagnostyki.

WARUNKI GWARANCJII
BLIRT S.A. gwarantuje odpowiednią jakość przed upływem daty ważności zgodną ze specyfikacją podaną w certyfikacie analizy pod
warunkiem, że produkt był przechowywany w oryginalnym opakowaniu w odpowiednich warunkach.
W przypadku reklamacji produktu w okresie gwarancyjnym uznanych przez BLIRT S.A. spółka zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany
produktu. BLIRT S.A. nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji, wykluczając przy tym udzielanie jakichkolwiek innych gwarancji
pośrednich lub bezpośrednich, związanych z przydatnością, sposobem i celowością użycia, wartoścą handlową oraz warunkami
przetrzymywania, lub innymi czynnikami mogącymi mieć powiązanie w odniesieniu do produktów BLIRT S.A.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
BLIRT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, moralne lub inne szkody,
które mogą wyniknąć z korzystania lub niemożności korzystania z produktu.
Kupując produkt firmy BLIRT S.A., kupujący przystaje na warunki gwarancyjne z których jednoznacznie wynika iż jedyną podstawą do
reklamacji i darmowej wymiany produktu jest stwierdzona wada produktu, która negatywnie wpływa na jego funkcjonalność niezgodną
ze specyfikacją.

www.blirt.eu

