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NÄYTTEENOTTO,
DNA & RNA ERISTYS

SWABS



RapiDri-kuivauspussit:
Näytteenottotikkuja on saatavilla myös RapiDri-kuivauspussien 
kanssa (SKU: RD-01 Näytteenottotikku & pussi, 200 kpl).

Kun näytteenottotikku laitetaan tähän pussiin, näyte säilyy 
kuivauspussissa vähintään 3 kk. 

Pitkäaikaiseen säilytykseen näytteet siirretään -20 °C, ja voidaan 
säilyttää siihen asti, kunnes DNA eristetään. DNA:n eristyskitit on 
listattu esitteen kääntöpuolelle.

SWABS
Isohelixin näytteenottotikut (swab) on hyvä vaihtoehto poskisolujen 
keräämiseen, mutta toimii hyvin myös iholle ja eri pinnoille. 

Näytteenottotikku 5 ml:n putkella:
• Näytepää katkaistaan putkeen ja korkki suljetaan
• Yksittäispakattu swab ja 5 ml:n putki korkilla 
• SKU: SK-1S, 100 kpl

• Saatavilla myös pelkkiä yksittäispakattuja näytteenottotikkuja 
(SK-3S) sekä kahden tikun pakkauksissa (SK-4S)

SK-1S näytteenottotikut on saatavilla myös silicageeli-kapseleiden 
(Dri-Capsule, SGC-50) kanssa. Dri-Capsuleiden avulla näytteet 
säilyvät 3+ vuotta huoneenlämmössä. 

Helppokäyttöinen ja nestevapaa vaihtoehto BuccalFixille!

Näytteenottotikku 2 ml:n putkella:
• Näytepää irrotetaan putkeen ja korkki suljetaan
• Yksittäispakattu swab ja 2 ml:n putki erikoiskorkilla 
• SKU: SK-2S, 100 kpl

Mini näytteenottotikut pienille eläimille:
• MS Mini DNA Isohelix Swab (MS-01)
• Mahtuu pieniin putkiin, helposti automatisoitavissa
• Soveltuu genotyyppaukseen
• Sopii eläinlääkärikäyttöön, pienille nisäkkäille, hiirille, kaloille



BuccalFix-säilytysliuos stabiloi DNA:n pitkäksi aikaa!

• Soveltuu DNA:n pitkäaikaiseen säilytykseen ja kuljetukseen huoneenlämmössä
• Voidaan käyttää useiden DNA:n eristyskittien kanssa
• Saatavilla käyttövalmiina 2 ml:n putkissa sekä bulkkina (25 ml)

BFX-50 BuccalFix Tubes Sarstedt 2ml Screw Cap Tubes 
Pre-Filled with 0.5ml BuccalFix Stabilization Buffer, 50 kpl

BFX-25 BuccalFix Bulk, 25 ml (50 swab-näytteelle)

Sylkinäytteet

Isohelix GENEFIX™ saliva DNA collection 
device & stabilization buffer

Sylkinäytteenottoon saatavilla suosittu CE-IVD 
merkitty tuote, jossa DNA näyte säilyy viisi 
vuotta huoneenlämmössä. 

Isohelix GENEFIX™ saliva DNA microbiome 
collection device

Soveltuu suun mikrobiomin keräämiseen ja 
säilyttämiseen huoneenlämmössä 12 kuukaut-
ta.

Ulostenäytteet

Mikrobiomi DNA:lle optimoitu ulostenäytteiden stabilointipuskuri 
StoolFix™ on saatavilla valmiina 2 ml:n putkissa (STF-50)

Stabiloitu näyte säilyy useamman kuukauden huoneenlämmössä. 
Helppo menetelmä, joka soveltuu mm. kotona tapahtuvaan
näytteenottoon.

Sopii hienosti SK-näytteenottotikkujen kanssa käytettäväksi.



DNA/RNA-eristyskitit poskipyyhkäisynäytteille
(Buccal Swabs)

• BuccalFix Plus - BuccalFix:ssa säilötyille näytteille
• BuccalPrep Plus - sopii kaikille buccal swab -näytteille
• Xtreme - soveltuu sylki- ja swabnäytteille, käytetään puhdistuspylväitä
• Buccal-Mag - magneettibiidi-menetelmä
• Xtreme-RNA - RNA:n eristykseen

DNA-eristyskitit myös sylkinäytteille!

PCR-valmista DNA:ta alle 20 minuutissa!

Buccalyse (BEK-50): PCR-valmista DNA:ta alle 20 minuutissa yhdessä putkessa. 
Vain 15 min 70C ja 2 min 95C!

DNA

Isohelix™ DNA Isolation Kitit ovat helppokäyttöisiä
ja DNA:n saanto on erinomainen. Eristyskittejä on eri 
tarkoituksiin, valitse sinulle sopivin! RNA


