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Hakkımızda
sektör deneyimimizin bize öğrettiği bir şey vardı: ÖNCE İNSAN.
Bu kendimizin, iş arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin insan
olduğunu, her bir insanın yüce bir varlık olduğunu ve her birinin
çok değerli olduğunu sürekli hatırlamaktı.
İş arkadaşlarımıza doğru olmayan ya da inanmadığımız şeyler
söylemedik. Ne yapabileceğimizi ve ne yapamayacağımızı
bütünüyle ifade etmeye çalıştık. Yurt dışından temsilcisi
olduğumuz firmalara, yurt içinde iş ortağımız olan firmalara
da aynı şekilde yaklaştık. Sonuçta doğru ve dürüst bir hizmet
anlayışı ortaya çıktı. İşte bu da müşterilerimize olan faydamız
oldu. İnsanın ön planda olduğu bir şirket iklimi ve kültürü
yaratmak ve bunu müşterilerimize en doğru hizmet şeklinde
yansıtmak sürekli çabamızdır.
Yaşam bilimleri alanında çalışan laboratuvarlara kaliteli ve
yeni teknolojinin eseri ürünleri en hızlı ve en doğru fiyatla
sağlamaya çalışıyoruz. Tüm antikorlar, western blot sarfları,
görüntüleme cihazları, otomatik western blot hibridizasyon
cihazı, mikroakışkan pompalar, moleküler biyoloji sarfları
bunlardan bazılarıdır. Gerek cihazlar gerek sarflar için satış
sonrası ürün ve uygulama desteği olmazsa olmazımızdır. İyi

temsilciliklerimiz

2012 yılında kurulduğumuzda, hem hayat hem de 15 yılı aşkın

bir referansın ancak satış sonrası hizmetle oluşabileceğini
biliyoruz.
Ülkemizin ilerlemesinin ancak araştırmaya vereceği mümkün
olduğunun ve başka bir seçenek olmadığının farkındayız.
Bunun için tüm hayallerimizi enerjimize katarak rekabetçi bir
araştırma gücüne destek olma sözü veriyoruz.
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LEAF™ : Low Endotoxin, Azide Free
Bioactive Antibodies

ANTİKORLAR

BioLegend, immünfenotiplendirme ve flow sitometri
alanında dünya çapında bir üreticidir. Bunlardan bazıları:

sayesinde in vivo ve in vitro
fonksiyon deneyleri sonucu çok
değerli cevaplara ulaşılabilmektedir.
İşte bu tür deneylerde kullanılmak
üzere BioLegend 0,2 µm filtre
sterilizasyonlu
Low
Endotoxin,
Azide-Free
(LEAF™)
antikor
formülasyonları üretmektedir. Bu
ürünlerde endotoksin ve sodyum
azid etkileri ortadan kaldırılmıştır.
Çok daha hassas aplikasyonlar için
Ultra-LEAF™ pürifiye antikorlar da üretilmektedir. Bu
antikorlarda 0.01 EU (Endotoxin Units)/µg ‘ın altında
protein garanti edilmektedir..

Hücre Biyolojisi Antikorları
BioLegend’ın hücre biyolojisi antikorları hücre
metabolizması, genetik, hücre yapıları ya da alt hücre
kompartmanları, hücresel iletişim ya da sinyal gönderimi
ve hücre döngüsü çalışmaları içindir. Ayrıca western
blot, immünofloresan mikroskop, flow sitometri, protein
saflaştırma, hücre takibi ve daha fazlası için de antikorlar
mevcuttur.

• %95 saflıkta,
• Tekrar edilebilirliği ve aktivitesi valide edilmiş,
• Biyolojik olarak aktif ve rakip ürünlerle kıyaslanmış,
• Bioyolojik sistemlerle uyumlu olabilmesi için endotoxin
testi yapılmış,
• Stabilite testi yapılmış,
• Fiyat avantajı olan ürünlerdir.

BIOLEGEND ELISA

BioLegend araştırıcılara yüksek kaliteli ve maliyeti düşük
ürünler sağlamaktdır. 85’in üzerinde insan ve 60’ın
üzerinde fare ELISA kit ve setleri sunulmaktdır.

BioLegend is ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 Certified

Toll-Free Tel: (US & Canada): 1.877.BIOLEGEND (246.5343)
Tel: 858.768.5800

İnsan / Fare / Sıçan İmmünolojisi
Dünyada bugün 320’nin üzerinde CD belirteci
bulunmaktadır. Bazı immün hücreleri CD belirteç
kombinasyonlarına göre karakterize edilir. Biolegend
bu alanda çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. CD
belirteçleri ile ilgili olarak adhesyon molekülleri, B
hücreleri, bazofiller,kostimülatör moleküller, sitokin ve
kemokin reseptörleri, dentritik hücreler, eizonofiller,
doğuştan gelen bağışıklık, kokteyl ve paneller, MHC
antijenleri, miyeloid türevli supresör hücreleri (MDSC),
monosit/makrofaj, multirenkli reaktifler, nötrofiller, kök
hücreler, NK/NKT hücreleri, T hücre reseptörleri (TCR),
T regüle eden hücreler (Treg),Th1/Th2, Th17, bakülovirus
ve diğerleri.
Flow Sitometri Kitleri
BioLegend antikor kokteylleri, FOXP3 flow kitleri,
insan hattı kokteylleri, insan Th17 flow kiti, fare hattı
kokteylleri, fare regülatör B hücre flow kiti ve Treg flow
kitleri üretmektedir.

LEGENDScreen™ Antikor Panelleri
BioLegend’ın LEGENDScreen™ ürünleri liyofilizedir.
World-Class Quality | Superior Customer Support | Outstanding Value
İstenen hücrelerin yüzey moleküllerini taramak
için florofor işaretli antikorlar 96 well formatında
sağlanmaktadır.

biolegend.com

02-0008-00

Neden LEGENDScreen™?
• Tarama başına geniş sayıda tür seçme imkanı
İnsan hücre tarama kiti 332 tür ve buna ek olarak 10
izotip kontrolü içermektedir. Fare hücre tarama kiti
252 hücre yüzeyi belirteci ve ek olarak 11 izotip kontrol
içermektedir.
• Antikorlar liyofilizedir ve oda ısısında taşınmaktadır.
• Hızlı ve kolay bir çalışma protokolu vardır.
• Güvenilir sonuç vermesi için konjüge antikorlar titre
edilmiştir.
• İçinde boyama tamponu, fiksasyon tamponu ve plaka
kapatıcılarla tam bir kittir.

Direct-Blot™
Western Blot’ta en yaygın uygulama, aranan proteini
detekt etmek için ikincil antikor kullanmaktır. Bu sinyalin
artımı için gerekmektedir. Ancak çalışılan hedef protein
bol miktarda ise ikincil antikor kullanmadan, Horse Radish
Peroxidase (HRP) işaretli primer antikorla da sonuç
alınabilir. BioLegend direct blot antikorları üretmektedir.

REKOMBİNANT PROTEİNLER

BioLegend’ın
büyüyen
portföyünde
kemokinler,
interlökinler, TNF süper aile üyeleri, büyüme faktörleri,
enzimler ve adhesyon molekülleri gibi rekombinantlar da
Proteins
for Bioassay:
yerRecombinant
almaktadır. Biolegend’ın
rekombinant
proteinleri:

NEUROSCIENCE

BioLegend
sinir
bilimi
araştırmaları için kaliteli
ve düşük maliyetli ürünler
sunmaktadır.

LEGENDplex™

Boncuk Tabanlı İmmunoassay (Bead Based Immunoassay)

Cytokines, Chemokines, Growth Factors, and Enzymes

BioLegend’ın LEGENDplex™ Çoklu Analit Flow Assay
Kiti boncuk tabanlı immunoassay kitidir. Sandviç ELISA
yönteminin prensibine dayanır. Standart bir flow
sitometri ile çalışılabilir. Assayler kullanıma hazırdır.

Sekonder Reaktifler
Sekonder reaktif gerekitiren tüm çalışmalar için Biolegend
pek çok ürün sunmaktadır:
LEAF™ – Low Endotoxin Azide
Free
ELISA ve flow sitometri
araştırıcılar
için
yararlı
bir araçtır. Bu yöntemler

Özdellikleri
- Herhangi bir flow sitometriye uygundur.
- Veri analiz yazılımı ürünle birlikte gelir ve ücretsizdir.
- Mükemmel performans gösterir.
- Uygun fiyatlıdır.

4

5
BioLegend is ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 Certified

Azure™ cSeries
A new way to see the light.

Cytognos, Euroflow protokollerine göre ve CE-IVD üretim yapabilen sayılı antikor üreticisi şirketlerden bir tanesidir. Geniş
antikor panelinin yanı sıra sadece kendi ürettiği kitlerle ufuk açan çalışmalara yön vermektedir. Tek tüpte 12 antikora
bakabilen kitleri bu ürünlerin başında gelir.

Lazer Infrared ile Western Blotlama
Azure cSerisi ile kızılötesi boyalar sinyal kararlılığı ve
düşük arka plan verir. Azure cSerisi 700nm ve 800nm’de
Infrared Lazer Teknolojisi ile hassas, kolay ve çok renkli
bir çözüm sunar.

CYTOGNOS-EUROFLOW™ PRODUCT LINE

EuroFlow™ Reagents

Screening tubes:
•
LST
•
ALOT
•
PCST
•
SST
•
MM-MRD
•
BCP-ALL
•
PID(Primary
Immunodeficiences
Validated antibodies
Validated combinations

Infinicyt™ Software

c600 | c500 | c400 | c300

St John’s Laboratory, İngiltere merkezli, antikor uzmanı
olan bir şirkettir. Beş yıl önce kurulmuş olup amacı
tekrarlanabilirliği yüksek ve şeffaf satış politikasına
sahip ürünleri sağlamaktır. Ürün yelpazesi geniş olup
epigenetik, kanser, immunoloji gibi alanlara hitap
etmektedir.

Cy2/Cy3/Cy5 ile Çok Yönlü Boyama ile Deteksiyon
Azure cSerisi Cy ve Alexa Fluor Boyaları gibi Floresan
Boyalar ile 460nm, 526nm ve 628nm’de çoklu boyama
ile Western Blot Deteksiyonu sağlar.
302/365nm çift dalga boylu UV, 470nm mavi ışık ile
beyaz ışık görüntüleme sağlar.

Specialized Technical Support
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Kemilüminesans Western Blotlamada Pikogram
Seviyesinde Protein Deteksiyonu
Azure cSerisi doğru ve hızlı kemilüminesans deteksiyonu
sağlar, aynı zamanda kantitatif deteksiyon için hassasiyet,
dinamik aralık ve doğrusallık verir. Her seferinde aynı
kalitede görüntüye sahip olursunuz.

En son eklenen 300’den fazla valide antikor ile yoluna
devam eden şirket 2017 yılı sonunda bu sayıyı 500’ün
üzerine çıkarmayı hedeflemektedir.
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Advansta,
protein
çalışmalarına
yoğunlaşmış
ve tamamen protein elektroforezi, western blot
uygulamalarına yönelik sarflar üreten bir firmadır. Kendi
deyimiyle “butik” üretici olan Advansta’nın özel ürünleri
ile zamandan, paradan ve emekten tasarruf sağlayıp en
hassas sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Western Blot Strip-It Buffer
Bu tampon, kemiluminesan Western Blotlardan antikoru
uzaklaştırmak için kullanılır.
• Değerli örneklerin korunmasını sağlar, aynı membran
üzerinde birden fazla blot yapmaya olanak tanır,
• Hızlı protokolü sayesinde 25 dakikada sonuç verir,
• Sert reaktiflerle ya da yüksek sıcaklılarla antikorları
muamele etmeden işlem yapma olanığı verir,
• Süreden kazandırır,
• Esnektir, hem nitroselüloz hem de PVDF membranla
çalışmaya uygundur.

Transfer membranları

BLOTCYCLER

Western blot için nitroselüloz ve PVDF membranları

Western Blot sonrası yapılan bloklama, antikor
inkübasyonu ve yıkama aşamalarını otomatik yapan
bir cihazdır ve çalışma sonrası antikorunuzu geri
toplamaktadır. Cihaza kendi protokolünüzü tanımladıktan
sonra, tüm işlemler boyunca başında durmanıza gerek
kalmaksızın çalışmanızı yapabilirsiniz.

• Performans – Arka fon oluşturmayacak şekilde kalite
kontrolden geçirilmiştir,
• Uygunluk – Hem rulo hem
de kesilmiş olarak paketler
halindedir,
• Yüksek sinyal/gürültü
oranı – Daha parlak
sonuçlar için düşük sinyal
üretirler,

Size diğer çalışmalarınız için zaman kazandırır.

• Esneklik – Uygulamanıza göre seçebileceğiniz
çeşittedir.
Membran Seçenekleri:
WesternBright PVDF-FL: Floresan deteksiyonu için
WesternBright PVDF-CL: Kemiluminesan deteksiyonu için;
antikor uzaklaştırma ve yeniden problamak için en iyi sonucu

Sysmex - Partec CyFlow® Ploidi Analizörü

verir,

• Haplo-, Diplo-, Triplo- ve Poliploidiler için tarama yapar

Rutin Western blotlar için en iyi sonucu verir:

PVDF membranlar rulo olarak ya da kesilmiş olarak mevcuttur

• Ploidi ve Genom boyutu analizi iki dakikadan daha kısa
sürede tamamlanır

• Amersham™ ECL ya da
Pierce™ ECL’e göre daha
güçlü sinyal üretir,

(7x9 cm, 10x15 cm, or 13x18 cm)

WesternBright ECL HRP substrat

• X-ray ya da jel
dokümantasyon sistemi için
optimize edilmiştir,
• pg protein seviyesine kadar hassasiyet gösterir,
• 6 saat süren uzun sinyal süresi vardır,
• 10 kata kadar daha az antikor kullanmanızı sağlar.
İçeriği:
WesternBright ECL Luminol/enhancer solüsyonu
WesternBright Peroxide Chemiluminescent peroxit solüsyonu

WesternBright NC: Çok amaçlı nitroselüloz membran
Nitroselüloz membranlar rulo olarak ya da kesilmiş olarak
mevcuttur (8x10 cm)

WesternBright ChemiPen
Membranlara yazmak için kullanılan kemiluminesan bir
kalemdir.
• Protein merdivenlerinin daha görünür olması için
kullanılabilir,
• Membranlara tarih ya da isim yazılabilir,
• X-ray ya da dokümantasyon sistemi ile uyumludur.

WesternBright Sirius HRP substrat
En hassas kemiluminesan substrattır.
• Advansta’nın en hassas
HRP substratıdır, düşük
miktardaki proteinler içindir.

• ChemiPen reaktifi bir HRP substartı ile birlikte inkübe
edildiğinde parlar. Bu sayede HRP substarının stabilitesi
test edilebilir.

• Anisoploidiler, Allopoliploidiler ve Anöploidiler tespit
edilebilir.
• Mikroskopik değerlendirmeyle zaman kaybedilmez.
• Her türlü bitki materyali analiz edilebilir: Yapraklar,
fideler, kökler, çiçekler, meyve kabukları, tohumlar vb.

Bitki ve Hayvanlarda Ploidi Düzeyi ve Genom Boyutunun
Otomatik Ölçümü
Yüksek performanslı bir flow sitometridir.
CyFlow® Ploidi Analizörü; bitkiler, hayvanlar ve
mikroorganizmalar için ploidi analizi, yüksek çözünürlüklü
DNA ve genom boyutu analizi amacıyla kullanılan
kompakt bir flow sitometresidir.
Bu modüler sistem, Partec CyStain® reaktifleriyle
birlikte kullanıldığında DAPI veya propidyum iyodür ile
yüksek çözünürlüklü DNA analizi sağlayan bir yeşil lazer
(532 nm) ve/veya bir UV LED (365 nm) ile donatılmıştır.
CyFlow® Ploidi cihazı binlerce tekli çekirdeğin DNA
içeriğini saniyeler veya dakikalar içinde ölçer. Sonuç
15,4” renkli ekran üzerinde doğrudan bir DNA histogramı
olarak görüntülenir. Bu yöntem verimli ve uygunluğu
doğrulanmış bir iş akışıyla kesin sonuçlar sağladığı için
zamandan ve masraftan tasarruf sağlar. Daha yüksek
iş hacmi için, sistemin tek yükte iki adet 96 kuyucuklu
plağı veya 120 test tüpünü alabilen bir Otomatik Yükleme
İstasyonu ile donatılması mümkündür.

• Uzun sinyal süresi vardır,
• Düşük backgorund verir,
• X-ray ya da jel dokümantasyon sistemi için optimize
edilmiştir,
İçeriği:
WesternBright ECL Luminol/enhancer solüsyonu
WesternBright Peroxide Chemiluminescent peroxit solüsyonu
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Immunostep, CE-IVD üretim yapabilen sayılı antikor
üreticisi şirketlerden bir başkasıdır. Cytognos gibi
İspanya’da faaliyet gösteren bir şirkettir. Önemli bir
özelliği PEPTİD SENTEZİ hizmeti vermesidir.

Mikroakışkan Pompalar ve Bioçipler
UniGo
UniGo™
Mikroakışkan
Pompa
hassas, tek kanallı bir pompadır.
Doğru ve kararlı akış hızının önemli
olduğu tüm uygulamalar için
idealdir.

Immunostep Kappa/Lambda poliklonal antikorları ile
pazarda önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca Stem-Cell kit,
kök hücre kiti, Intra cell, Mezankimal Hücre Kiti, PNH kiti
gibi önemli ürünleri vardır.

Basınç pompası hava enjeksiyonu
ile çalışır. UniGo™pompa akış hıznı
artırmak ve aktif geri besleme
için akış sensörüne gerek duyar.
iPad üzerinde çalışan SmartFlo
aplikasyonu 4 UniGo™’yu aynı anda
kontrol etmeye yarar.
Kima
• Standart CO2 inkübatörlerine sığar. Bu sayede ısı
ve nem oranının korunması sağlanabilir. Herhangi
bir Cellix bioçipine ya da farklı bir akış deneyine
bağlanabilir.
• Resirkülasyon yapılabilir.
• Akış hızları:  15 – 35mL/hr
± 4%; (≡ 0.25 – 0.58mL/
min; ≡ 250 - 538μL/min).
Dead volume < 300μL.

Cytomark ürün grubunda; hücresel antijenleri stabil eden
solüsyon TransFix önemli bir üründür.

• iPod Touch ile kolayca

TransFix; analitik testlerde kullanılan, insan ve hayvan
kanında hücresel bozunmayı önleyen ve stabil eden CE
sertifikalı solüsyondur.
TransFix; Flow Sitometri analiz çalışmalarında tam kan
stabilitesi için valide edilmiştir. TransFix’in bileşenleri
lökositlerin ve lökosit antijenlerinin, 2-25°C aralığında
saklandığında 10 güne kadar, 25-37°C aralığında
saklandığında ise 4 güne kadar stabil kalmasını sağlar.
TransFix’in çeşitli ambalajları mevcuttur:
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- TransFix/EDTA Vakumlu Kan Toplama Tüpü
- TransFix Örnek Saklama Tüpü
- TransFix/EDTA BOS Örneği Saklama Tüpü (RUO)
- 1mlve 20 ml ambalajlar halinde tüpte

C.B.S. Scientific; 40 yılı aşan tecrübesiyle 2 yıl miatlı hazır
jeller üreten bir Amerikan firmasıdır. Tüm elektroforez
sistemleri, PCR çalışma kabinleri yine ürettikleri ürünler
arasındadır.
Ayrıca hücre kültürü çalışmaları için ürünleri de
bulunmaktadır.

programlanabilir. 4 farklı pompa aynı yerden komuta
edilebilir
• Uygulamaları:   Shear stress altında hücre kültürü,
biofilm çalışmaları, HUVECs ile hücre kültürü, kök
hücre, HepG2 hücreleri.
Bioçipler
Biochip

Vena8
Fluoro+

Vena8
Endothelial+

VenaT4

Dimensions:

Channel width, b (cm):
Channel height, h (cm):
Channel length, L (cm):
Channel volume (cm3):
Channel volume (μL):
Thickness of bottom substrate
(mm)
# of channels / chip
# of chips / pack
# of assays / pack
Specifications:
Brightfield, phase contrast &
immunostaining
Confocal microscopy

Vena8 Glass Coverslip
Low Flow
Rates

High Flow
Rates

Vena Delta
Y1

Y2

0.04
0.01
2.8
0.00112
1.12
0.17

0.08
0.012
2.8
0.00269
2.69
0.5

0.08
0.01
2.8
0.00224
2.24

0.16
0.016
2.8
0.00717
7.17
0.17

0.04
0.005
2.8
0.00056
0.56
0.17

0.008
0.012
2.8
0.00269
2.69
0.5

0.008
0.012
2.8
0.00269
2.69
0.5

8
10
80

8
10
80

4
10
40

8
10
80

8
10
80

4
10
40

4
10
40

Cell types: whole blood (human,
animal); PRP; platelets; PBMC;
monocytes; T-cells (primary & cell
lines); eosinophils; neutrophils etc.
Cell types: adherent cells e.g.
endothelial – HUVECs; HMVECs
etc.; HepG2; stem cells; muscle
cells etc.
Protein coatings: collagen,
fibronectin, fibrinogen, vWF,
VCAM, ICAM, selectins, MadCAM
etc.
Tüm biyoçipler:

Tüm
biyoçipler:
 Atılabilir olup bazıları cam kapaklıdır.
 Pek çok standart akış çemberinin aksine bağlantı gerektirmez.
Cellix's bioçipleri eşsiz
tak&çalıitır
bağlantısı ile cam
otoklavlanan
ve tekrar kullanılabilen kılcal hortumlara
• Atılabilir
olup
bazıları
kapaklıdır.
bağlanabilir.
• Pek çok standart akış çemberinin aksine bağlantı
gerektirmez.
• Cellix’s bioçipleri eşsiz tak-çalıştır bağlantısı ile
otoklavlanan ve tekrar kullanılabilen kılcal hortumlara
bağlanabilir.

:+90(0)216 706 1003
:+90(0)216 222 2930

www.ida.gen.tr

Basım Tarihi : 15/10/2017
Basım Adedi : 2000

www.euromedya.com

Tel
Fax

www.kosgeb.gov.tr

Deneyim Teknoloji Ürünleri Ltd.Şti
0212 272 48 84

Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad.
Sakarya Sok. No:35
34844 Maltepe - İSTANBUL
info@ida.gen.tr

