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TÜRKÇE  KULLANMA TALİMATI 
 

İNSAN  BİSPHENOL A (BPA)  ELIZA KİT 
 

KATALOG NO. SG-00017 

(96T) 

 SADECE  ARAŞTIRMA  AMAÇLI KULLANIM  İÇİNDİR.    TANI  TEDAVİ  AMAÇLI   DEĞİLDİR. 
 
  
 
KULLANIM AMACI 

İnsan BPA konsantrasyonlarının niceliksel tespiti için. 

Analiz aralığı: 150ng/L-4000 ng/L 

Hassasiyet：50 ng/L 

Paket boyutu: 96 Test/Kutu 

Saklama: 2-8℃. 

Geçerlilik: altı ay (2-8℃) 

 

TAHLİL BİLEŞENLERİ: 

Deney plakası (12 x 8 kaplı Mikro kuyucuklar)  1 

Standart: 4500ng / L  1 x 0.5 mi 

Standart Seyreltici  1 x 1.5 mi 

HRP-Konjuge Reaktif   1 x 6 mi 

Numune Seyreltici  1 x 6 mi 

Kromojen Çözeltisi A 1 x 6 mi 

Kromojen Çözelti B 1 x 6 mi 

Durdurma Çözelti  1 x 6 mi 

Yıkama Çözeltisi   1 × 20ml × 30 kat 

Kullanım kılavuzu  1 

Yapışkan bant  2 



 

 
 

 
  

    Address：      Sinogeneclon  Co., Ltd    28 cangxing Road, Xihu District,    Hangzhou City,310013,P.R.China  
    Email :           info@sinogeneclon.com             tech@sinogeneclon.com 
    Tel:                 +86  571 88072606 

2- Page 

 

 

 

ÜRÜN PRENSİBİ: 
 
Kit, numunedeki BPA'nın niceliksel seviyesi için, saflaştırılmış insan BPA antikorunu mikrotitrasyon plakasını kaplamak, 
katı faz antikoru yapmak, daha sonra kuyularda BPA eklemek, BPA antikorunu etiketli HRP ile birleştirerek antikor-
antijen-enzim antikoru oluşturmak için uygundur Kompleks yıkama işleminden sonra kompleks TMB substrat solüsyonu 
ekleyin, TMB substratı HRP enzim katalizörlüğünde mavi renge dönüşür, reaksiyon bir durdurma solüsyonu eklenerek 
sonlandırılır ve renk değişimi 450 nm dalga boyunda ölçülür. Numunelerdeki BPA konsantrasyonu daha sonra O.D. 
standart eğriye dönüştürülmüştür. Gerekli olan fakat temin edilmeyen malzemeler. 
 
NUMUNE GEREKSİNİMLERİ: 
 
1. Oda sıcaklığında 10-20 dakika seramik koagülasyon, 2000 - 3000 rpm'de 20 dakika süreyle santrifüj. Yağış ortaya 
çıkarsa süpernatantı çıkarın, tekrar santrifüjleyin. Hemen test edin veya numuneler ve -20 ° C veya -80 ° C'de numuneler 
saklayın. Dondurma-çözme döngülerini tekrar tekrar kullanmaktan kaçının. 
2. Plazma kullanımı antikoagülan olarak EDTA veya sitrat plazmaya uygundur, 20 dakika süreyle 2000-3000 rpm hızında 
santrifüj uygulanır. Süpernatantı alın, eğer yağış ortaya çıkarsa, tekrar santrifüjleyin. Hemen test edin veya numuneler ve 
-20 ° C veya -80 ° C'de numuneler saklayın. Dondurma-çözme döngülerini tekrar tekrar kullanmaktan kaçının. Çözeltiyi 
denemeden önce numuneyi tekrar santrifüjleyin 
İnsan Bisfenol A (BPA) ELISA kiti 
 3.Üçelik-toplayın steril bir kap koyun, 20 dakika boyunca 2000-3000 rpm hızında santrifüjleyin. Yağış ortaya çıkarsa 
süpernatantı çıkarın, tekrar santrifüjleyin. Hidrotoraks ve beyin omurilik sıvısının ona uygulanması. Hemen test edin veya 
numuneler ve -20 ° C veya -80 ° C'de numuneler saklayın. 

4.Cell kültür süpernatantı-salgı bileşenlerini tespit edin 2000-3000 rpm hızında 20 dakika süreyle santrifüjle parçacıkları 
çıkarın. Süpernatantı alın hücrelerin kompozisyonunu tespit edin, hücre süspansiyonunu PBS (PH7.2-7.4) ile seyreltin, 
Hücre konsantrasyonu 1 milyon / ml'ye ulaştı, donma-çözülme döngüleri, hasar hücreleri ve hızla 20 dakika süreyle hücre 
içi bileşenlerin, santrifüje bırakılarak tekrarlandı 2000-3000 dev / dak. Süpernatantı çıkarın, yağış olursa tekrar tekrar 
Santrifüjleyin. Hemen test edin veya numuneler ve -20 ° C veya -80 ° C'de numuneler saklayın. Dondurma-çözme 
döngülerinden kaçının 

5. Doku örnekleri - Numuneler kesildikten sonra ağırlığı kontrol edin, Sıvı azot ile hızlı bir şekilde dondurulmuş Pipet 
PBS (PH7.2-7.4), eritildikten sonra 2-8 ℃'de numuneler tutun, el ile homojenize edilmiş Pipet PBS (PH7.4) veya 
Taşlayıcılar, 2000-3000 devir / dakika hızında 20 dakika santrifüje tabi tutma. Süpernatantı çıkarın. Hemen test edin veya 
numuneler ve -20 ° C veya -80 ° C'de numuneler saklayın. Dondurma-çözme döngülerini tekrar tekrar kullanmaktan 
kaçının. Deney öncesinde çözülmeden sonra numuneyi tekrar santrifüjleyin. 

NOT: 

1. Numune toplama işleminden sonra mümkün olan en kısa sürede ayıklayın ve ekstraksiyon işleminden sonra mümkün 
olan en kısa sürede test edilmelidir. Değilse, numuneler biyoaktivite ve kontaminasyon kaybını önlemek için -20 ° C'de 
(≤ 1 ay) veya -80 ° C'de (≤ 2 ay) saklanmalıdır. 

2. NaN3 içeren numuneyi bulamazsınız, çünkü NaN3 HRP'yi inhibe eder. 

 

 



 

 
 

 
  

    Address：      Sinogeneclon  Co., Ltd    28 cangxing Road, Xihu District,    Hangzhou City,310013,P.R.China  
    Email :           info@sinogeneclon.com             tech@sinogeneclon.com 
    Tel:                 +86  571 88072606 

3- Page 

1: REAKTİF HAZIRLIĞI 

1: Yıkama Tamponu (1x) - Kristaller konsantrede oluşmuşsa, oda sıcaklığına kadar ılıtıp kristaller tamamen çözülene 
kadar hafifçe karıştırın. 600 ml Yıkama Tamponu (1 x) hazırlamak için 20 ml Yıkama Tamponu Konsantresi (30 x), 
deiyonize veya damıtılmış suya seyreltin. 

2: STANDART 

Standardı sulandırın: Her bir tüp içinde 50μl standart seyreltme pipetleyin. Beşinci tüp içinde standart 100μl (4500 ng / L) 
pipetleyin. Ve beşinci beş tüpe dörde dörde 100μl atın. Dördüncü tüpten üçüncü tüpe 50μl pipetleyin ve aşağıdaki gibi 
seyreltme serisi üretin. Seyreltilmemiş Standart, yüksek standart olarak (4500 ng / L) hizmet eder. Numune Seyreltici, 
sıfır standart (boş kuyu) (0 ng / L)  

 

DENEY PROSEDÜRÜ: 

1. Adım : Önceki reçetelerde belirtilen şekilde, tüm reaktifleri, çalışma standartlarını, Boş ve numuneleri hazırlayın. 

2. Adım: Kullanılacak kuyuların sayısını belirlemek için Tayin Yerleşim Tablosu'na bakın ve kalan kuyuları ve kurutucu 
kese içine geri koyun ve ziploc'u kapatın, kullanılmayan kuyuları 4 ° C'de saklayın 

Adım 3: Pipet standardı 50μl test standartı iyi, Pipet Numune seyreltme 40μl test numunesine iyice, sonra test numunesi 
10μl ekleyin (numune son seyreltme 5 kattır), kuyucuklara Pipet numunesi, kuyu duvarına dokunmayın mümkün ve 
nazikçe karıştırın. 

Adım 4: Kuluçka: Sağlanan yapışkan şerit ile kaplayın, 37 ° C'de 30 dakika inkübe edin. 

Adım 5: Sıvı konfigüre edin: Yıkama solüsyonunu damıtılmış su ile 30 kat sulandırın. 

Adım 6: Yıkama: Yapışkan şeridi ortaya çıkarın, sıvı, pipet yıkama tamponunu her kuyuya atın, yine 30 s süre sonra 
boşaltın, 5 kez tekrarlayın. 

Adım 7: Enzim ekleyin: Pipet HRP-Konjuge reaktifi 50μl'lik kuyuya boşaltın, ancak her kuyuya boşaltın. 

8. Adım: Kuluçka: 4 ile çalıştırma 

Adım 9: Yıkama: 6. ile çalışma 6. Adım: Renk: Pipet Kromojen Çözeltisi 50ul ve Kromojen Çözeltisi B her göze 50ul, 
ışık korumayı önler 

37 ° C'de 15 dakika süreyle. 

Adım 11: Reaksiyonu durdurun: Pipet Solüsyonu her oyuğa 50μl bırakın, reaksiyonu durdurun (mavi renk sarıya 
dönüşür). Adım 12: Hesaplayın: sıfır olarak boşluk alın. 15 dakika içinde pipet Stop Çözeltisinden sonra 450nm'de 
absorbansı okuyun. 
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SONUÇLARIN HESAPLANMASI: 

Standart konsantrasyonu yatay olarak, dikey için OD değerini alın, standart eğrisi grafik kağıda çizin, Numune eğrisine 
göre numunedeki OD değerine göre ilgili konsantrasyonu, çoklu seyreltme ile çarpımına göre bulun veya düz çizgiyi 
hesaplayın standart konsantrasyon ve OD değeri ile standart eğrisinin regrasyon denklemi, denklemdeki numune OD 
değeri, seyreltme faktörü ile çarpılan numune konsantrasyonunu hesaplamak, sonuç örnek gerçek konsantrasyonudur. 

GRAFİKSEL GÖSTERİM: 

 

 

SON: 

Oniki ay [belirli bir tarih için dış kutuya bakınız] 

DEPOLAMA KOŞULLARI: 

Açılmamış kit, [2-8 ℃] 

Açılmış kit, [2-8 ℃] 'de 1 aya kadar depolanabilir. Yakınlarda kullanılmayacaksa, standart -20 ℃'de muhafaza 
edilmelidir. 

Dikkat: 

   Oda sıcaklığında 15-30 dakika dengelenmesi gereken buzdolabından çıkarılan kit, açıldıktan sonra kaplanmış 
ELISA plakaları tükenmediyse, plaka kapalı poşet içinde saklanmalıdır. 

  Yıkama tamponu Kristalizasyon ayrımına uğrar, çözülmesi için suda ısıtılır. 

  Her adımda pipetle örnek pipetleyin ve deney hatasından kaçınmak için doğruluğunu sık sık düzeltin. 5 dakika 
içinde pipet örneği, numune sayısı büyükse, çok kanallı pipet kullanmayı öneririz. 

   Test malzemesi konsantrasyonu aşırı yüksekse (numune OD ilk standarttan daha iyidir) lütfen numuneyi (n kat) 
sulandırınız. 

   Yapışkan Şerit, çapraz kirlenmeyi önlemek için tek kullanımlık harcı kısıtlar. 

   Alt tabaka, ışığın korunması için kaçınmalıdır. 

   Lütfen kullanıcı talimatına kesinlikle başvurun, test sonucunun belirlenmesi microtiter plate okuyucuyu 
standart olarak almalıdır. 
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   Numunelerin hazırlanması ve tüm reaktifler, enfektif materyal işlemine atıfta bulunmalıdır. 

● Reaktifleri diğer partilerden olanlar ile karıştırmayın. 

YIKAMA YÖNTEMİ: Manuel yıkama yöntemi: kalan plakadaki sıvıları sallamak; test yatağına biraz sirk kâğıt koyun 
ve tabakları ters çevirin. En az 0.35 ml seyreltme sonrası yıkama solüsyonunu kuyucuğa enjekte edin ve 1 ila 2 dakika 
kadar marine edin. Bu işlemi gereksinimlerinize göre tekrarlayın. 

OTOMATİK YIKAMA YÖNTEMİ: otomatik çamaşır makinesi varsa, yalnızca işlevinde ve performansıyla aşina 
olduğunuzda testte kullanılmalıdır. 

  

  


