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Flexibilní modulární systém pro přípravu nukleových kyselin
Maxwell® RSC, Maxwell® RSC 48  MaxPrep™ Liquid Handler (PROMEGA)

Maxwell® RSC 48
Přístroj Maxwell® RSC 48 je kompaktní 
automatizovaná platforma pro purifikaci 
nukleových kyselin, která zpracovává 
současně až 48 vzorků. Použitím 
předplněných kazet Maxwell® RSC přináší 
přístroj Maxwell RSC 48 konzistetní 
a spolehlivou purifikaci DNA nebo RNA 
z různých typů vzorků a vyšší výkon. Intuitivní 
grafické rozhraní usnadňuje používání 
přístroje. Integrovaný systém "vision" 
s rozsáhlým indikátorem LED snižuje potenciál 
chyby uživatele tím, že ověří správné umístění 
kazety. Pokud se vyskytne nějaký problém, 
systém vás informuje. Integrovaná čtečka 
čárového kódu usnadňuje sledování vzorků. 

Výhody:
 l Zpracuje 1–48 vzorků již za 30 minut
 l Pro downstream aplikace zajišťuje 

konzistentní a spolehlivé výsledky
 l Intuitivní grafické uživatelské rozhraní 

umožňuje rychlé a snadné zpracování  
vzorků

 l Omyluvzdorný detekční systém vision
 l Umožňuje okamžitou kvantifikaci vzorků 

pomocí fluorometru QuantusTM

 l Integrace s MaxPrep Handler platformou

Maxprep™ Liquid Handler
Modulární řešení purifikace nukleových kyselin 
vám umožňují přizpůsobit laboratorní pracovní 
postupy tak, jak se mění vaše potřeby. 
Můžete kombinovat liquid handler Maxprep™ 
s přístroji Maxwell® RSC a RSC 48 pro 
automatizovanou purifikaci vzorků. 
 
Maxprep™ Liquid Handler je dodáván se všemi 
předem načtenými metodami. Snadno použitelné 
rozhraní softwaru znamená, že každý ve vaší 
laboratoři bude moci rychle začít pracovat 
pomocí předprogramovaných protokolů bez 
nutnosti tvorby složitých protokolů.

Maxprep™ Liquid Handler se snadno integruje 
do vašeho laboratorního pracovního postupu 

s přednastavenými metodami pro zpracování 
vzorků pro extrakci nukleových kyselin pomocí 
přístroje Maxwell® RSC nebo RSC 48 a pro 
přípravu vzorků pro následné aplikace, jako 
jsou např. PCR.

Po purifikaci nukleových kyselin pomocí 
Maxwell® RSC použijte přednastavenou 
metodu post-extrakce na přístroji Maxprep™ 
pro kvantifikaci nukleových kyselin, přidávání 
barviva, normalizaci, přenos eluátů a nastavení 
amplifikační reakce.

Nabízíme online demonstraci celého 
modulárního systému s možností aplikačních 
dotazů a zaměření se na uživatelem vybrané 
aspekty a metody.

AUTOMATIZACE

Kat. číslo Popis

AS8500 Maxwell® RSC 48 Instrument

Kat. číslo Popis

AS9200 Maxprep™ Liquid Handler with RSC 48 Carriers

AS9201 Maxprep™ Liquid Handler with RSC 48 Carriers with UV lamp

AS9100 Maxprep™ Liquid Handler with RSC Carriers

AS9101 Maxprep™ Liquid Handler with RSC Carriers with UV lamp

Nabízíme 

online 

demonstraci 

celého modulárního 

systému s možností 

aplikačních 

dotazů

EXTRAKCE POST-EXTRAKCE

MaxPrep™ Liquid Handler zjednodušuje 
přípravu vzorků pro následné aplikace pomocí 
naprogramovaných post-extrakčních metod 
(kvantifikace, normalizace, přenos eluátů  
a PCR setup).

 l Přidání barvičky pro kvantifikaci

 l  Normalizace vzorků, přenos eluátů

 l PCR, qPCR, RT-PCR set-up

PŘÍPRAVA VZORKŮ

Je předprogramovaný pro práci s Maxwell® 
RSC purifikačními kity. MaxPrep™ Liquid 
Handler zjednodušuje a automatizuje 
předpřípravu vzorků a Maxwell kazet.

 l Přidávání reagencií

 l Inkubace

 l Přidávání elučního pufru

 l Umístění planžet

S přednaplněnými kazetami 
a naprogramovanými metodami nabízejí 
přístroje Maxwell® RSC a Maxwell® RSC 
48 spolehlivou a konzistentní purifikaci 
nukleových kyselin s flexibilitou pro zpracování 
pouze takového množství vzorků, jaké je třeba. 

 l Maxwell® RSC (1-16 vzorků)

 l Maxwell® RSC 48 (1-48 vzorků)



Podavač destiček pro automatizaci měření v mikrodestičkách
StakMax Microplate Handling System (MOLECULAR DEVICES)

AUTOMATIZACE

Rychlost, kvalita a široké portfolio 
Syntéza DNA a RNA (METABION)

Již více než 10 let na českém trhu nabízíme 
produkty společnosti Metabion. Předností 
je zejména vysoká kvalita syntetizovaných 
produktů a široké produktové i aplikační 
portfolio. DNA i RNA jsou k dispozici 
i v různých formátech od jednotlivých 
zkumavek po mikrodestičky.

K dispozici jsou:
 l DNA oliga a sondy
 l RNA oliga a sondy
 l Fluorescenční a nefluorescenční 

modifikace DNA a RNA
 l ZNA (Zip Nucleid Acids) oliga a sondy

 l nGS oliga
 l dvouřetězcové DNA a RNA
 l DNA (až 220 nt) a RNA (až 140 nt) longmery
 l Large scale DNA a RNA oliga
 l  RNAi, siRNA, RNA pro CRISPR-Cas aplikace

Produkty nabízíme v různých variantách 
čistoty (odsolení, OPC či HPLC), skupenství 
(lyofilizát či roztok) a formátu dodání 
(zkumavka, mikrodestička).

Standardní produkty můžete objednat 
prostřednictvím našeho on-line formuláře. 
V případě ostatních nás prosím kontaktujte.

SYNTÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN

StakMax Microplate Handling System
Chystáte se na absorbaci, fluorescenci nebo 
luminiscenci v mikrodestičkách? Plánujete 
měřit i více destiček denně? Pokud ano, potom 
právě pro vás představujeme uživatelsky 
jednoduché a velice pohodlné řešení.
 
Podavač mikrodestiček StakMax 
v kombinaci s jakýmkoli readerem od 
Molecular Devices přináší možnost změřit až 
padesát 96- nebo 384-jamkových destiček 
bez nutnosti kontroly přístroje a manuální 
výměny destiček. Reader po ukončení 
měření vysune mikrodestičku a StakMax ji 

automaticky odebere a vloží do 
readeru následující destičku.

Hlavní výhodou systému podavač 
– reader od Molecular Devices je 
jednoduchost. Není totiž nutný extra 
software pro podavač. Vše, podavač i reader, 
je ovládáno pomocí jediného softwaru SoftMax 
Pro. Navíc je možné nastavit a zautomatizovat 
různé testy najednou, na rozdíl od 
konkurenčních systémů, které umožňují 
několikanásobné měření pouze jediného testu.

Pro více informací nás kontaktujte

Odhalte skryté 
nebezpečí 
v buněčné 
kultuře 
a získejte 15% 
slevu na kity  
pro detekci 
Mycoplasmy
MycoAlertTM kity s 15% 
slevou (LONZA)

Pohodlná a rychlá metoda:
 l Jednoduše přidejte dvě reagencie do 

supernatantu kultivačního média
 l Proveďte dvě měření luminiscence
 l Výsledky za méně než 20 minut
 l Jednoduchá interpretace výsledků

Univerzální metoda:
 l Detekuje všechny běžné řády třídy 

Mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, 
Entomoplasma a Spiroplasma, kromě 
Ureaplasma)

 l Vhodný pro kyvetové či destičkové 
luminometry nebo jiné multi-mode readery

Tato nabídka je platná od 1. 10. 2019  
do 14. 12. 2019. 

Na objednávce uveďte kód NUFE2019

BIOLUMINISCENCE

Představujeme společnost 
JPT Peptide Technologies
Syntéza peptidů

East Port Praha se snaží mj. i „zacelit díry“ 
v portfoliu. Nově jsme navázali spolupráci 
se společností JPT Peptide Technologies, 
která přináší řešení v oblasti 
syntézy peptidů. Tato společnost 
zasahuje do mnoha oblastí vědy. 
Z hlediska proteomiky nabízí JPT 
syntézu referenčních i „custom“ 
peptidů a peptidových standardů 
pro hmotnostní spektrometrii, peptidy 
s post-translační či jinou vnitřní modifikací 
apod. S více než patnáctiletou zkušeností 
v oblasti chemie a imunologie peptidů se 

dále společnost zabývá syntézou peptidů 
a peptidových mixů (tzv. peptide pools) pro 
hledání humorálních a buněčných epitopů. 

Dále pak produkcí klinicky relevantních 
peptidů pro rozvoj buněčné a genové 
terapie, pro posílení virové transdukce 
a pro výzkum a vývoj protilátek nebo 
vakcín. V neposlední řadě společnost 
zasahuje do oblasti enzymologie, 

konkrétně enzymového profilování kináz, 
proteáz, fosfatáz či acetyltransferáz.

Pro více informací nás kontaktujte.

NOVINKY

Podavač 

i reader je 

ovládán pomocí 

jediného softwaru 

SoftMax Pro



Luciferázové reportérové eseje  
Luciferázové detekční systémy (PROMEGA)

Luciferázové detekční systémy od Promegy 
jsou vyvinuty a optimalizovány pro rozličné 
aplikace využívající savčí buňky. Všechny 
obsahují kompatibilní substráty a pufry, 
v případě lytických testů i lyzační roztoky.

Naše luciferázové detekční systémy jsou 
většinou tzv. homogenního (add-mix-
measure) formátu. V případě tohoto formátu 
se detekční reagencie přidává přímo do 
buněčného média. Inkubační čas mezi 
přidáním reagencie a detekcí světelného 
signálu závisí na konkrétním poločasu 
rozpadu luminiscenčního signálu. 

V případě esejí Flash typu je vzorek měřen 
bezprostředně po přidání detekční reagencie, 
jelikož je poločas rozpadu v řádu minut. 
Naopak v případě esejí Glow typu je poločas 
rozpadu prodloužen na několik hodin, což 

je velká výhoda pro případné použití v HT 
aplikacích. 

Flash typ eseje většinou nabízí mírně vyšší 
citlivost v porovnání s esejemi Glow typu. Na 
druhou stranu jsou limitovány z hlediska HT 
aplikací a reproducibility. Z toho důvodu jsou 
eseje Glow typu doporučeny pro aplikace, kde 
je HT a reproducibilita zásadní.

Klasické reporter gene eseje obecně využívají 
lytických detekčních reagencií. V lytických 
esejích je luciferázová aktivita detekována 
v určitém konkrétním čase (endpoint 
measurement). Jsou k dispozici s jedním 
reportérem (single assays), nebo se dvěma 
reportéry v rámci jediného vzorku (dual assays).

Oproti tomu live-cell substráty se používají pro 
kinetická měření v živých buňkách.

BIOLUMINISCENCE

Produkt
Luciferázový 
reportérový gen

Glo/Flash1 Formát eseje Substrát
Poločas 
rozpadu

Stabilita 
signálu

Intenzita 
signálu

Kat. číslo

Single Reporter Systems (lytic; endpoint measurement)

Nano-Glo® Luciferase 
Assay System

NanoLuc:
Nluc, secNluc2 Glo Homogenous Furimazine ≥ 2 h 4+ 6+ N1110

Luciferase Assay
System

Firefly:
luc, luc+, luc2

Flash1 Requires
cell lysate

Beetle luciferin ~ 5-10 min 1+ 5+ E1483

Bright-Glo™ Luciferase
Assay System

Firefly:
luc, luc+, luc2

Glo Homogenous Beetle luciferin ~ 30 min 2+ 4+ E2610

ONE-Glo™ Luciferase
Assay System

Firefly:
luc, luc+, luc2

Glo Homogenous 5’ - Fluoroluciferin ≥ 45 min 2+ 3+ E6110

ONE-Glo™ EX
Luciferase Assay System

Firefly:
luc, luc+, luc2

Glo Homogenous 5’ - Fluoroluciferin ≥ 2h 4+ 2+ E8110

Steady-Glo® Luciferase
Assay System

Firefly:
luc, luc+, luc2

Glo Homogenous Beetle luciferin > 5 h 5+ 1+ E2510

Renilla Luciferase
Assay System

Renilla:
Rluc, hRluc

Flash1 Requires
cell lysate

Coelenterazine ~ 5-10 min 1+ 4+ E2810

Renilla-Glo™
Luciferase Assay System

Renilla:
Rluc, hRluc

Glo Homogenous Coelenterazine-h > 60 min 3+ 2+ E2710

Dual Reporter Systems (lytic; endpoint measurement)

Nano-Glo® Dual-Luciferase®

Reporter Assay System
NanoLuc®/Firefly Glo Homogenous

Furimazine/
Beetle luciferin

Nluc: ~ 2h,
Fluc: ~ 2 h

4+ 6+/3+ N1610

Dual-Luciferase®

Reporter Assay System
Firefly/Renilla Flash1 Requires

cell lysate
Beetle luciferin/
Coelenterazine

FLuc: ~ 8 min,
RLuc: ~ 8 min

1+ 4+/4+ E1910

Dual-Glo® Luciferase
Assay System

Firefly/Renilla Glo Homogenous
Beetle luciferin/
Coelenterazine

Fluc: ~ 2 h,
Rluc: ~ 2 h

4+ 2+/2+ E2920

Live Cell Substrates (kinetics; single point measurement)

Nano-Glo® Live Cell
Assay System

NanoLuc®;
NanoBiT® Glo Add-only Furimazine ~ 2 h 4+ 6+ N2011

NanoBRET™
Nano-Glo® Detection System

NanoLuc®;
NanoBRET™

Glo Add-only Furimazine ~ 2 h 4+ 6+ N1661

VivoGlo™ Luciferin,
In Vivo Grade

Firefly
luc, luc+, luc2

ND Add-only
Potassium salt
D-luciferin

ND ND ND P1041

Luciferin-EF™
Endotoxin-Free Luciferin Na

Firefly
luc, luc+, luc2

ND Add-only Luciferin ND ND ND E6551

ViviRen™ 
Live Cell Substrate

Renilla
Rluc, hRluc

Flash1 Add-only
Modified
Coelenterazine

8-15 min 1+ 4+ E6491

EnduRen™ 
Live Cell Substrate

Renilla
Rluc, hRluc

Glo Add-only
Modified
Coelenterazine

> 24h 6+ 2+ E6481

1 Flash eseje vyžadují přístroj s automatickými injektory
2 Detekce sekretované NanoLuc® (secNluc) v supernatantu umožňuje kinetická měření

Přehled luciferázových detekčních esejí:

Srovnání stability a intenzity signálů 
jednotlivých detekčních systémů: 

Time
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NanoGlo® (> 2 h)

100 x brighter

One-Glo™ (45-55 min)

Steady-Glo™ (~ 5 h)

Luciferase Assay

Reagent (10-15 min)

Bright-Glo™ (25-30 min)



Vyzkoušejte některý z našich 
multimode readerů Glomax 
Glomax Demo tour 2019 (PROMEGA)

Uvažujete o koupi nového 
mikrodestičkového luminometru, fluorometru 
či absorbančního readeru? Vyzkoušejte 
nezávazně některý z našich readerů 
Glomax a můžete mít vše v rámci jednoho 
přístroje. Akce je naplánovaná na říjen 
2019, konkrétní termíny budou stanoveny 
individuálně. Nabízíme možnost krátkého 
dema obsahujícího představení přístroje 
(hardware), seznámení se softwarem 
a aplikačními možnostmi. Předpokládaná 
časová náročnost je cca 2 hodiny.  
Můžeme se domluvit i na delším zapůjčení 
s možností otestování přístroje  
na vlastních vzorcích. V případě zájmu nás kontaktujte!

PROMO AKCE

Využijte  
slevu 20 % na 
kombinaci buněk 
a speciálních 
médií  
Primární a kmenové buňky 
+ média (LONZA)

 l Primární buňky a média Clonetics™ 
– přes 150 lidských a živočišných 
buněčných typů

 l Špičková kultivační média a růstové 
faktory optimalizované pro širokou škálu 
primárních buněk

 l Kmenové buňky a média pro jejich 
růst a diferenciaci

Při objednání kombinace primárních 
buněk a média získáte slevu 20 % na 
kompletní objednávku.

Kompletní seznam produktů v akci a více 
informací najdete na www.eastport.cz

Akce platí od 1. 10. 2019 do  
14. 12. 2019. Nelze ji kombinovat 
s jinými slevami.

PROMO AKCE

20% 
SLEVA

Představujeme kompaktní luminometr
LucettaTM 2 Luminometr (LONZA)

 l Malý a snadno přenosný
 l Vhodný pro měření chemiluminiscence 

a bioluminiscence ve zkumavce  
 l Vysoká citlivost a linearita
 l Přednastaven speciální mód pro detekci 

mykoplazmat pomocí MycoAlertTM kitů 
společnosti Lonza

 l Vhodný i pro studium buněčné proliferace, 
reporter gene a cytotoxicity assay

BIOLUMINISCENCE

GloMax® luminometry a multimode readery   
Detekce luminiscence a fluorescence pro farmaceutický  
výzkum (PROMEGA)

 l  Intuitivní ovládání přístroje prostřednictvím tabletu
 l  Vysoká citlivost, dynamický rozsah a nízký crosstalk
 l  Integrované luciferázové eseje a buněčné eseje Promegy, ale přesto otevřený systém
 l  Integrované řešení GloMax® – přístroje, reagencie i podpora od jednoho dodavatele

BIOLUMINISCENCE

Kat. číslo Popis

AAL-1002 LucettaTM 2 Luminometer

GloMax® - model luminiscence fluorescence VIS absorbance UV-VIS absorbance BRET a FRET

GloMax® Navigator (GM2000/2010) ✔

GloMax® Explorer (GM3510) ✔ ✔ upgrade upgrade upgrade

GloMax® Explorer (GM3500) ✔ ✔ ✔ upgrade upgrade

GloMax® Discover (GM3000) ✔ ✔ ✔ ✔



Strukturní proteomika 
Charakterizace proteinů – historicky nejspolehlivější  
trypsin na trhu! (PROMEGA)

Společnost Promega se již několik desítek let 
věnuje produkci proteáz pro charakterizaci 
proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie 
a díky tomu si vybudovala přední místo v tomto 
oboru. Historicky nejúspěšnější je Promega 
v oblasti syntézy, vývoje a prodeje trypsinů. 
Nejznámějším trypsinem na trhu je Sequencing 
Grade Modified (SGM) Trypsin. Jedná se 
o prasečí trypsin speciálně modifikovaný pro 
zvýšení stability a specifity štěpení. Lysinová 
residua SGM Trypsinu jsou methylována, čímž 
se zabrání autoproteolýze trypsinu. Navíc 
je SGM Trypsin ošetřen TPCK proti aktivitě 
chymotrypsinu a purifikován pomocí afinitní 
chromatografie pro zvýšení čistoty.

Dalším trypsinem je tzv. Trypsin Gold, 
který vznikl modifikací SGM Trypsinu. 

Oproti SGM Trypsinu je každý lot 
Trypsin Gold kvalifikován hmotnostní 
spektrometrií. Tento trypsin se dodává 
také ve formě směsi s endoproteinázou 
Lys-C – tzv. Trypsin/Lys-C Mix. Lys-C 
zvyšuje účinnost štěpení za lysinem a tím 
se zvyšuje přesnost kvantifikace proteinu 
pomocí MS a také reprodukovatelnost 
měření.

Velice úspěšným Promega produktem pro 
MS je také ProteaseMAX Surfactant, Trypsin 
Enhnancer. Tento detergent, na rozdíl od 
mnoha jiných (SDS, Urea apod.), neinterferuje 
s MS analýzou.  ProteaseMAX Surfactant 
zpřístupňuje pro trypsin nepřístupná 
hydrofobní místa na proteinu a zvyšuje tak 
účinnost a rychlost štěpení.

PROTEOMIKA

Kat. číslo Popis

V5280 Trypsin Gold, Mass Spectrometry Grade, 100 µq

V5071 Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade, 20 µq

V5071 Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade, 100 µq

V5071 Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade, 5 x 20 µq

V5071 Sequencing Grade Modified Trypsin, 5 x 20 µq

V5071 Sequencing Grade Modified Trypsin, 100 µq

V5071 ProteaseMAX Surfactant, Trypsin Enhancer, 1 mg

V5071 ProteaseMAX Surfactant, Trypsin Enhancer, 5 x 1 mg

Doplňte mrazáky 
za výhodnější 
ceny 
Sleva 20 % pro objednávky 
5 a více kusů téhož 
produktu (PROMEGA)

Akce platí pro všechny produkty 
Promega s výjimkou GI produktů 
a přístrojů. Využít této výhody můžete  
od 15. září do konce listopadu 2019.

Sleva bude uplatněna po uvedení 
promo kódu PROM119. Akci nelze 
kombinovat s jinými slevami.

PROMO AKCE

Manipulace 
se vzorky 
s maximální 
přesností
Pipety a příslušenství 
– SARTORIUS Liquid 
Handling (BIOHIT)

Sartorius dodává širokou nabídku 
pipet: manuální jedno- i multikanálové 
pipety Proline, Proline PLUS, mLINE, 
Tacta s fixním i nastavitelným 
objemem, jedno-, čtyř- a osmikanálové 
elektronické pipety s nastavitelným 
objemem eLINE, Picus, elektronické 
dispenzery, mechanické steppery 
a lahvové dávkovače a také širokou 
nabídku příslušenství: špičky s filtrem 
i bez, sypané i v krabičkách, sterilní 
i nesterilní, stojánky otočné i lineární.

LIQUID HANDLING

Prozkoumejte rozšířenou nabídku buněk
Krevní a imunitní buňky (LONZA)

 l Více dárcovských zařízení 
 l Pestrý fond dárců
 l  Dárci jsou podrobeni screeningu  
na celkový zdravotní stav 
a testují se na přítomnost virů 
HIV-1, Hep BaC 

 l  Buňky špičkové kvality, vysoce 
charakterizované

 l  Kryokonzervované buňky 
připravené k odeslání

 l  Čerstvě izolované buňky na 
objednávku

 l  Doporučená média pro 
kuktivaci: X-VIVOTM (Lonza)

Typy tkání, z nichž jsou buňky 
získávané

 l Kostní dřeň
 l Periferní krev (získaná aferezí)
 l Mobilizovaná krev
 l Celková krev
 l Pupečníková krev

NOVINKY



Otestujte kondici vašich buněk     
Viabilita a cytotoxicita v 3D kulturách (PROMEGA)

Studium 
dynamiky 
protein-protein 
interakcí 
v živých buňkách  
Technologie NanoBiT 
a NanoBRET (PROMEGA)

CellTiter-Glo® Assay je již dlouhou dobu 
nejcitlivějším mikrodetičkovým testem 
viability na trhu se schopností detekovat již 
10 živých buněk v klasické buněčné kultuře. 
Navíc má tato metoda bezkonkurenční 
lineární rozsah 10 – 50 000 buněk.

V poslední době jsou klasické kultury čím dál 
více nahrazovány fyziologicky relevantnějšími 
3D kulturami a proto Promega vyvinula test 
viability speciálně pro použití na tento typ 
kultur - CellTiter-Glo® 3D Viability Assay. 
Princip metody je stejný jako u standardní 
CellTiter-Glo® Assay. Měří se množství 
ATP vyprodukované živými buňkami. ATP 
vstupuje do ATP-dependentní reakce, 
kterou katalyzuje Ultra-Glo luciferáza za 
vzniku luminiscence (viz obrázek 1). Buňky 
jsou poté lyzovány za následného měření 
luminiscence. Oproti klasické eseji má 
CellTiter-Glo® 3D Viability Assay zvýšenou 
lytickou kapacitu, což umožňuje vyšší 
efektivitu penetrace do 3D kultur a tím 
pádem má samotný test několikanásobně 
vyšší citlivost. Díky tomu lze tuto esej 
použít s různými 3D kulturami včetně ECM-
independentních, ECM-dependentních 
a syntetických uspořádání.
 
Stejně jako u testů viability i testy 
cytotoxicity mají více variant. Za zmínku 
také stojí test CellToxTM Green Cytotoxicity 

Assay. Na rozdíl od CellTiter-Glo® se jedná 
o fluorescenční, real-time test. Velikou 
výhodou tohoto testu je skutečnost, 
že neinterferuje, tudíž lze test použít 
v kombinaci s mnoha dalšími testy, 
například s výše zmíněným CellTiter-Glo® 
3D Viability Assay. CellToxTM Green test 
obsahuje netoxické barvivo, které interaguje 
s DNA za vzniku fluoroforu. Příznakem 
buněčné smrti je ztáta integrity membrány. 
V tomto momentě barvivo vstupuje do 
buňky a lze měřit fluorescenci v závislosti na 
míře nekrózy buněk (viz obrázek 2).

V posledních letech se Promega věnuje 
rozvoji metod pro studium protein-protein 
interakcí (ppi) NanoBiT a NanoBRET. 
Obě tyto technologie jsou založené na 
NanoLuc luciferáze, což je 19 kDa enzym 
produkující velmi jasnou luminiscenci. 

V případě NanoBiT technologie je 
NanoLuc rozdělena na dvě podjednotky 
– malou (SmBiT, 11 aminokyselin) 
a velkou (LgBiT, 17,6 kDa) podjednotku, 
které jsou speciálně optimalizované tak, 
že LgBiT má vysokou stabilitu a SmBiT 
má minimální afinitu k LgBiT, což výrazně 
snižuje pozadí samotného testu. Pro 
detekci ppi jsou SmBiT a LgBiT fúzovány 
s cílovými proteiny. V momentě, kdy tyto 
proteiny interagují, dochází i ke spojení 
SmBiT a LgBiT a tudíž ke strukturní 
komplementaci NanoLuc luciferázy za 
vzniku luminiscence.

NanoBRET technologie funguje na 
podobném principu. V tomto případě je 
kompletní NanoLuc luciferáza fúzovaná 
s cílovým proteinem 1 a funguje jako 
donor záření pro HaloTag protein, který 
je fúzovaný s cílovým proteinem 2. 
V případě interakce HaloTag absorbuje 
záření vyvolané NanoLuc a emituje 
výsledné záření. V porovnání s běžnými 
BRET a FRET technikami má NanoBRET 
vyšší poměř signál:pozadí a také lepší 
dynamický rozsah. 

Výhodou NanoBRET oproti NanoBiT 
je, že není třeba přímého kontaktu 
k vyvolání signálu a možnost studia 
interakce proteinu i s jinou biomolekulou. 
Naopak NanoBiT je jednodušší metoda 
s vyšším dynamickým rozsahem. Navíc 
NanoBiT značka má menší velikost.

Více informací na eastport@eastport.cz

BUNĚČNÁ BIOLOGIE PROTEOMIKA

Kat. číslo Popis

G9681 CellTiter-Glo 3D Cell Viability Assay, 10 ml

G9682 CellTiter-Glo 3D Cell Viability Assay, 10 x 10 ml

G9683 CellTiter-Glo 3D Cell Viability Assay, 100 ml

G8741 CellTox Green Cytotoxicity Assay, 10 ml

G8742 CellTox Green Cytotoxicity Assay, 50 ml

G8743 CellTox Green Cytotoxicity Assay, 100 ml

G8731 CellTox Green Cytotoxicity Assay, 200 ml (expresní esej)

CellTiter-Glo® 3D Viability Assay princip 

1

2

CellToxTM Green Cytotoxicity Assay princip

Živá buňka
nízká fluorescence

Buňka vykazující toxicitu
vysoká fluorescence



Měření apoptózy v reálném čase 
RealTime-GloTM Annexin V Apoptosis and Necrosis Assay (PROMEGA)

Nový přístup měření apoptózy v čase přináší 
RealTime-GloTM Annexin V Apoptosis and 
Necrosis Assay. Tento test využívá NanoLuc 
luciferázy, respektive její velké (LgBiT) a malé 
(SmBiT) podjednotky. Detekční reagent 
obsahuje Annexin V protein fúzovaný se 
LgBiT nebo SmBiT, a to v ekvimolárním 
množství. Annexin V je fosfatidylserin (PS) 
vážící indikátor apoptózy. PS jsou v případě 
fyziologického stavu buňky umístěny na 
vnitřní straně cytoplazmatická membrány. 
V případě apoptózy jsou PS translokovány 
na vnější stranu a váží Annexin V fúzní 
proteiny, které dovolují komplementaci 

LgBiT a SmBiT za vzniku kompletní NanoLuc 
luciferázy. Lze tedy sledovat míru apoptózy 
v závislosti na velikosti luminiscenčního 
signálu, vyvolaným NanoLuc luciferázou. 
Součástí testu může být také indikátor 
sekundární nekrózy. Jedná se o interkalační 

fluorofor, který během 
sekundární nekrózy 
vstupuje do buňky a váže 
se na DNA za vzniku 
fluorescenčního signálu. Celý 
princip je znázorněn na obrázku.

BUNĚČNÁ BIOLOGIE 

Kat. číslo Popis

JA1011 RealTime-Glo Annexin V Apoptosis and Necrosis Assay, 100 testů

JA1012 RealTime-Glo Annexin V Apoptosis and Necrosis Assay, 1000 testů

JA1000 RealTime-Glo Annexin V Apoptosis Assay, 100 testů

JA1001 RealTime-Glo Annexin V Apoptosis Assay, 1000 testů

• PS se nachází na vnitřní straně CM
• CM není narušená
• Luminiscence negativní
• Fluorescence negativní

• Translokace PS do vnitřní strany CM
• CM není narušená
• Luminiscence pozitivní
• Fluorescence negativní

• PS na obou stranách membrány
• ztráta integrity CM
• Luminiscence pozitivní
• Fluorescence pozitivní

Zdravá buňka

vnitřní strana CM

nucleus nucleus 

vnější strana CM

fluorescenční
barvivo

Časná apoptóza

fluorescenční
barvivo

substrát substrát

Sekundární nekróza

fluorescenční
barvivo

Nový

přístup 

měření 

apoptózy 

v čase

Zvyšte účinnost transfekce a viabilitu transfekovaných buněk   
4D NucleofectorTM System (LONZA)

Technologie NucleofectorTM nabízí vyšší 
účinnost transfekce než jiné nevirové 
transfekční metody (včetně tradiční 
elektroporace) spolu s dalšími významnými 
výhodami:

 l Vysoká účinnost transfekce až  
90 % pro plazmidovou DNA a 99% pro 
oligonukleotidy, jako je siRNA.

 l Vynikající zachování fyziologického  
stavu a životaschopnosti transfekovaných 
buněk.

 l Snadno použitelná technologie s více 
než 650 optimalizovanými protokoly podle 
typu buněk, které vedly k přímému úspěchu 
transfekce.

 l Transfekce širokého spektra substrátů, 
včetně DNA, mRNA, miRNA, siRNA, peptidů 
nebo proteinů (RNP) – CRISPR transfekce

 l Transfekce buněk těžko transfekovatelných, 
včetně primárních buněk, kmenových buněk, 
neuronů a buněčných linií, stejně jako buněk 
adherentních

 l Spolehněte se na osvědčenou a inovativní 
technologii, která se objevila ve více než  
8000 recenzovaných publikacích  
po celém světě

 l Vynikající technická a aplikační podpora 
vysoce kvalifikovaného vědeckého týmu

 l Snadné rozšíření vašeho výzkumu díky 
flexibilním možnostem škálování různých 
NucleofectorTM platforem včetně nízkého, 
středního a vysokého objemu vzorku 
a snadného přenosu podmínek mezi různými 
platformami zařízení.

 l Usnadní řadu aplikací, jako je například 
gene knock-down prostřednictvím RNAi 
nebo CRISPR, produkce indukovaných 
pluripotentních kmenových buněk nebo  
CAR-T buněk.

CRISPR 



Spojení technologií CRISPR/Cas9 
a HiBiT přináší revoluci v oblasti studia 
proteinové dynamiky v buňkách  
Nano-Glo® HiBiT (PROMEGA)

Využití CRISPR/Cas9 technologie přispělo 
k zjednodušení editace genomu. To také 
vede k rozvoji studia signálních mechanismů 
a drah, které jsou zprostředkovány změnami 
v množství daných proteinů. Dynamika 
těchto proteinů je sledována prostřednictvím 
tzv. reportérů, značek, které by, vzhledem 
k zachování fyziologických vlastností proteinu, 
měli být co nejmenší.

V posledních letech vyvinula Promega novou 
značku, ideální pro spojení s CRISPR/Cas9 
technologií – HiBiT značku. HiBiT je malá 
podjednotka NanoLuc luciferázy o velikosti 
1,3 kDa (11 aminokyselin). Je tedy velice malá, 
a tudíž ideální reportér. Ve spojení s CRISPR/
Cas9 technologií funguje HiBiT jako tzv ssODN 

(single-stranded oligonucleotide donor DNA), 
která je za pomocí CRISPR/Cas9 systému 
vpravena do nativní DNA buňky vedle genu 
sledovaného proteinu. Po expresi proteinu 
je nutné přidat detekční systém Nano-
Glo® HiBiT, obsahující velkou podjednotku 
NanoLuc luciferázy – tzv. LgBiT a substrát 
pro tuto kompletní luciferázu. Podjednotka 
LgBiT má k HiBiT značce vysokou afinitu, 
tudíž se téměř okamžitě spojí, vytvoří funkční 
luciferázu a je možné na základě luminiscence 
sledovat koncentraci značeného proteinu. 
Takto lze sledovat proteiny přímo v živé buňce 
nebo získat protein lýzou buňky nebo dále 
charakterizovat protein pomocí Western blotu.

Pro více informací nás kontaktujte. 

CRISPR 

Kat. číslo Popis

N3030 Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System, 10 ml

N3040 Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System, 100 ml

N3050 Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System, 10 x 100 ml

N2420 Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System, 10 ml

N2421 Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System, 100 ml

N2422 Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System, 10 x 100 ml

N2410 Nano-Glo® HiBiT Blotting System, 100 ml

N2011 Nano-Glo® Live Cell Assay System, 100 testů

N2012 Nano-Glo® Live Cell Assay System, 1000 testů

N2013 Nano-Glo® Live Cell Assay System, 10 000 testů

N3010 HiBiT Control Protein, 100 μl (20 μM)

HiBiT Fusion Vectors

N2361 pBiT3.1-N [CMV/HiBiT/Blast] Vector, 20 μg

N2371 pBiT3.1-C [CMV/HiBiT/Blast] Vector, 20 μg

N2381 pBiT3.1-secN [CMV/HiBiT/Blast] Vector, 20 μg

N2401 pFN38K HiBiT CMV-neo Flexi® Vector, 20 μg

N2391 pFC37K HiBiT CMV-neo Flexi® Vector, 20 μg

N2411 pFN39K secHiBiT CMV-neo Flexi® Vector, 20 μg

Autophagy LC3 HiBiT Reporter Assay System

GA1050 U2OS Autophagy LC3 HiBiT Reporter Cell Line and Detection System, 1 Kit

GA1040 HEK293 Autophagy LC3 HiBiT Reporter Cell Line and Detection System, 1 Kit

GA2550 Autophagy LC3 HiBiT Reporter Vector and Detection System, 1 Kit

nebo

Přidání Nano-Glo® HiBiT 
„Lytic“ nebo „Extracelular“ 

reagentu

Detekce luminiscence
4 – 10 min

LgBiT

SDS-PAGE buněčných lyzátů 
obsahujících protein označený HiBiT značkou

Přidání Nano-Glo® 
HiBiT Blotti

Gel Membrane

Přenos na
membránu

GOI

HiBiT

Transmembránový protein

nebo

Expresní plazmid
RNP complex

crRNA

tracrRNACas9

GOI
HiBiT

Donor DNA
HiBiT

homologická raménka

nebo

Nucleus

Membrane

LgBiT

Image

Cytozolický protein
nebo

Sekretovaný protein

Kvalita pro 
Vaše gely
Agaróza SeaKem LE 
(LONZA) 

Agaróza SeaKem LE je ideální pro 
přípravu gelů pro analýzu nukleových 
kyselin gelovou elektroforézou nebo 
blotování (100bp-23kb). Je pro ni 
charakteristické vysoké rozlišení 
separovaných fragmentů nukleových 
kyselin a konzistence jednotlivých šarží. 
Tato agaróza pro molekulární biologii je 
DNase a RNase free a vytvořené gely 
mají nízké barevné pozadí vzhledem 
k použitým barvám jako EthBr, SYBR® 
Green nebo GelStar™. Vzhledem 
k nízké endoelektroosmóze má DNA 
vysokou elektroforetickou mobilitu. 
Tato agaróza je také doporučena pro 
elektroforézu proteinů při aplikacích jako 
Ouchterlonyho a radiální imunodifuze (RID). 

PROMO AKCE

Skvělá cena 

5000 Kč

Kat. číslo Popis

50004 Agaróza SeaKem LE, 500 g

Podzimní akce 
TRADE IN  
Vyměňte svůj starý reader 
za nový (MOLECULAR 
DEVICES)

Máte starý nebo 
nefunkční reader na 
mikrodestičky a chtěli 
byste nový? Teď je 
ideální chvíle! Molecular 
Devices vyhlásili podzimní 
akci TRADEin, kdy výměnou za Váš 
starý, třeba i nefunkční reader dostanete 
25% slevu na nový. Tím získáte slevu 
a zároveň se zbavíte povinnosti likvidace 
starého readeru.

PROMO AKCE

25% 
SLEVA



Analýza endotoxinů a mnoho dalších testů   
SpectraMax iD readery (MOLECULAR DEVICES)

Finální krok analýzy endotoxinů – měření 
závislosti fluorescence na koncentraci 
endotoxinu – umožňují mikrodestičkové 
readery Molecular Devices. Nejnovějšími 
readery na trhu jsou SpectraMax iD3 
a iD5. Tyto přístroje jsou schopny měřit 
kromě zmíněné fluorescence i absorbanci 
a luminiscenci. SpectraMax iD5 dále měří také 
time-resolved fluorescenci a fluorescenční 
polarizaci, navíc se jedná o tzv. hybridní 
systém – kromě monochromátorů lze na výběr 
vlnové délky použít citlivější filtry. Oba přístroje 
lze upgradovat o injektory nebo také o detekci 
western blotů, což je unikátní vlastnost 
SpectraMax readerů.

SpectraMax iD přístroje přinášejí nejmodernější 
technologie v oblasti mikrodestičkových 
readerů. Velký dotykový displaj umožňuje 
rychlé nastavení protokolů a prohlížení 
výsledků bez nutnosti připojení přístroje 
k počítači. Pro podrobnější analýzu lze 
přístroj připojit k softwaru SoftMax Pro, 
přenést data pomocí flash disku nebo nově 
také připojit přístroj k místní síti a posílat 
protokoly a výsledky do vzdáleného počítače. 
Součástí dodávky jsou také tzv. Near-field 
communication (NFC) čipy, které umožňují 
načtení vlastních protokolů a výsledků pouhým 
přiložením čipu k readeru.

DETEKCE ENDOTOXINŮ

Vyzkoušejte rekombinantní test pro detekci endotoxinů    
PyroGeneTM Recombinant Factor C Endpoint Fluorescent Assay (LONZA)

DETEKCE ENDOTOXINŮ

Kat. číslo Popis

50-658U PyroGeneTM Recombinant Factor C Endpoint Fluorescent Assay

Kat. číslo Popis

ID3-STD SpectraMax iD3

ID3-INJ SpectraMax iD3 s injektory

ID5-STD SpectraMax iD5

ID5-INJ SpctraMax iD5 s injektory

Kromě nezávislosti na přírodních 
zdrojích přináší rekombinantní metoda 
PyroGene ještě řadu dalších zlepšení:

 l Nevykazuje reaktivitu s interferujícími 
glukany a tím eliminuje falešně pozitivní 
výsledky

 l Nižší variabilita šarží

 l Je naprosto rovnocenný konvenčním 
kvantitativním metodám, pracuje 
dokonce s vyšší přesností a lepšími 
parametry v daném rozmezí citlivosti 
(0.005 – 5 EU/ml)

Nejprodávanější 

přístroj roku 2019



Doprava i na 
suchém ledu je 
u nás zdarma
Naše společnost klade velký důraz na 
rychlost, kvalitu a spolehlivost transportu 
produktů až na stůl vašich laboratoří. 
Samozřejmostí je odpovídající skladování 
produktů v našich meziskladech a zajištění 
předepsaných teplot v průběhu doručování. 
East Port navíc již více než 20 let neúčtuje 
žádné poplatky za dopravu, suchý led 
a další chladící média. Nic na tom nemění 
ani hodnota objednaného zboží či lokace 
zákazníka. Cena zboží v našich cenících je 
tedy vždy konečná, bez skrytých poplatků.

Veškeré dotazy zodpovíme na naší 
bezplatné lince 800 100 529

termín název akce místo konání druh akce

6. 9. 2019 RNA Club 2019 ÚOCHB AV ČR, Praha konference

9. – 13. 9. 2019
28th International Congress of International Society for Forensic 

Genetics (ISFG),

Kongresové centrum, Praha mezinárodní konference

11.-13. 9. 2019
Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP 

a 52. výroční cytogenetická konference

Kongresové centrum hotelu Parkhotel, Plzeň konference

11.-13. 9. 2019 69. Česko-Slovenské Farmakologické dny 3. lékařská fakulta UK konference

25.-26. 9. 2019 LABOREXPO 2019 Kongresové centrum, Praha veletrh

22.-23. 10. 2019 Cell Based Assays: Methods & Tools to Study Cellular Responses ÚMG AV ČR Praha a Kampus MU Brno vědecký seminář

25.-27. 11. 2019 XV. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology days NH Collection Olomouc Congress konference

28.-29. 11. 2019 23. celostátní konference DNA diagnostiky pavilon E, BVV Veletrhy, Brno konference

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

KDE NÁS MŮŽETE POTKAT

Kompletní portfolio Promega-GI

GENETIC IDENTITY

KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZA

 l Příprava vzorku 
a diferenciální extrakce
Bone DNA Extraction Kit, Custom
Differex™ System
Casework Direct Kit, Custom
5X AmpSolution™ Reagent 
SwabSolution™ Kit 
PunchSolution™ Kit

 l Izolace DNA
DNA IQ™ System

 l Kvantifikace lidské DNA
PowerQuant® System
Plexor® HY System

 l STR amplifikace
PowerPlex® Fusion 6C System
PowerPlex® Fusion System
PowerPlex® ESI/ESX 17 System
PowerPlex® 18D System
PowerPlex® 21 System
PowerPlex® Y23 System

MPS

 l Příprava vzorku
5X AmpSolution™ Reagent 
SwabSolution™ Kit 
PunchSolution™ Kit

 l Izolace DNA
DNA IQ™ System

 l Kvantifikace lidské DNA
PowerQuant® System
Plexor® HY System

 l Amplifikace cílové DNA 
a příprava knihoven DNA
PowerSeq™ Quant MS System
PowerSeq™® CRM Nested 
System, Custom

Vážení čtenáři, ve dnech 25-26. 9. 
2019 se v pražském kongresovém 
centru uskuteční již 9. ročník 
veletrhu Laborexpo. Společnost 
East Port u toho samozřejmě 
nebude chybět. Rádi bychom 
vás pozvali na náš stánek číslo 
7, který najdete v sektoru A. 
Můžete si vygenerovat vstupenku 
zcela zdarma a zapojit se tak 
do slosování o hodnotné ceny. 
Vyhněte se frontám na Laborexpu 
a vygenerujte si svou vstupenku 
nyní, zcela zdarma. Stačí načíst QR 
kód svým mobilním zařízením. 

Více informací na laborexpo.cz

PROMO AKCE

VSTUPENKA

NA LABOREXPO

ZDARMA

ROZŠIŘTE  

SVOU SCHOPNOST 

ŘEŠIT KAŽDÝ PŘÍPAD, 

OD VZORKU PO 

ANALÝZU



Mgr. Ondřej Ptáček, Ph.D.
Aplikační a projektový specialista

molekulární biologie, přístrojová technika, 
klinika a molekulární diagnostika

 ondrej.ptacek@eastport.cz
 602 200 982

Mgr. Patrícia Holubová
Aplikační a projektový specialista

buněčná biologie, detekce endotoxinů, 
biotechnologie, mikrobiologie

 patricia.holubova@eastport.cz
 721 867 038

Ing. Sonja Lachmanová, Ph.D.
Aplikační a produktový specialista

forenzní genetika, paternita, DNA laboratoře, 
STR analýzy

 sonja.lachmanova@eastport.cz
 602 195 587

Ing. Dana Lišková, Ph.D.
Aplikační a produktový specialista

IVF, vybavení IVF laboratoří

 dana.liskova@eastport.cz
 602 570 013

RNDr. Zora Jandová, CSc.
Aplikační specialista

detekce endotoxinů, buněčná biologie

 zora.jandova@eastport.cz
 602 150 726

Ing. Vojtěch Andrle
Aplikační a produktový specialista

molekulární biologie, přístrojová technika, 
proteomika

 vojtech.andrle@eastport.cz
 724 241 350

NÁŠ TÝM

PŘIPRAVUJEME

Vážení zákazníci, v těchto dnech 
usilovně pracujeme na nové verzi 
webových stránek, aby se vám u nás 
lépe nakupovalo. Připravujeme zcela 
nový design stránek a uživatelsky 
přívětivý e-shop, ve kterém najdete vše 
rychle a přehledně. Také se můžete 
těšit na zcela novou sekci seminářů 
a akcí, ve které naleznete přednášky, 
videosemináře, webináře, články, videa 
a mnoho dalších zajímavostí… 
Jako malou ochutnávku přidáváme 
náhled nových webových stránek. 
Doufáme, že se vám stránky  
budou líbit. 

Již brzy na známé adrese  
www.eastport.cz

East Port Praha s.r.o., Možného 10, 161 00 Praha 6, bezplatná linka: 800 100 529, tel.: 235 318 177, fax: 233 312 428, e-mail: eastport@eastport.cz, www.eastport.cz


