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CERTYFIKAT ANALIZY 

#RP64 dNTPs deoksyrybonukleotydy 

 

Zawartość: 1 ml 

LOT: 805673 

Data ważności: 08.2019 

Stężenie: dNTPs MIX 40 mM Total (10 mM każdego dNTP) 

Warunki przechowywania:  Przechowywać w temp. -20°C. Należy unikać częstego 
zamrażania/rozmrażania. 

Warunki transportu: Transport w warinkach chłodniczych 

Specyfikacja: dNTPs deoksyrybonukleotydy to równomolowa 
mieszanina ultraczystych 5’-trifosforanów 
deoksynukleozydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 

gotowych do użycia w reakcjach PCR (dNTPs MIX). 
Dokładne zmieszanie czterech dNTP gwarantuje 
wysoką wydajność amplifikacji oraz zapobiega 
błędnemu przyłączaniu się dNTPs w syntetyzowanej 
nici DNA. Dostarczane są w postaci wodnych 
roztworów soli litowych (pH 7,5), co zapewnia 
przedłużoną trwałość oraz odporność na powtarzające 
się cykle rozmrażania i zamrażania.   

 

 

QUALITY CONTROL 

Wysoka jakość: najwyższa czystość wyznaczona przy pomocy wysokorozdzielczej HPLC 
(>99% dNTP, <0,9% dNDP). Wolne od: DNaz, RNaz, enzymów nikujących (ang. nickases), 
ATPaz oraz pirofosfataz.. 

 

Jakość potwierdzona przez:   Justyna Leibner-Ciszak Data:  25.01.2018 

  

                                                

  

Ten dokumnet został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu.  
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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.  


