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PCR skúmavky - Štandardné, balené jednotlivo

PCR skúmavky a PCR strípy

Vlastnosti : 

• objem : 0,2 ml alebo 0,5 ml 
• farba : prirodzená alebo zmiešaná
• 0,2 ml skúmavky s označením "XtraClear" majú 
  vysokopriehľadný vrchnák a sú vhodné najmä pre qPCR
• 0,5 ml skúmavky sú dostupné aj s prepichovateľným 
  vrchnákom (Piercable Cap)
• Po uzavretí sú tieto skúmavky dokonale a bezpečne 
   zavreté
• Sú kompatibilné s väčšinou termocyklérov
• Dodávané v uzatvárateĺných vreckách
• Sú certifikované ako RNase, DNase, DNA, PCR inhibítor a 
  endotoxín FREE

Kľúčom k úspešným PCR – testom je aj spotrebný materiál so zaručenou a stálou kvalitou. STARAB vyrába tenkostenné 
PCR – skúmavky za striktných podmienok, ktoré zaručujú rovnakú hrúbku stien skúmaviek a ich malá hrúbka zabezpečuje 
rýchly a efektívny prestup tepla (!)

PCR SKÚMAVKY SO ŠTÍTOM - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Názov Prevedenie 
vrchnáka

Farba Balenie

S1602-4300 PCR skúmavky 0,2 ml, s ochranným štítom vypuklý prirodzená 1000 ks
B1402-5500 PCR skúmavky 0,2 ml, s ochranným štítom plochý prirodzená 1000 ks

PCR skúmavky - s ochranným štítom

Tieto skúmavky majú rovnaké vlastnosti ako PCR skúmavky opísané vyššie, avšak majú na vrchnáku navyše
ochranný štít, ktorý zabraňuje náhodnej kontaminácií vzoriek z prstov ! 

*Zmiešané balenie obsahuje po 200 ks v nasledovných farbách : modrá, zelená, červená, žltá a fialová 

PCR SKÚMAVKY ŠTANDARDNÉ, BALENÉ JEDNOTLIVO - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Názov Prevedenie 
vrchnáka

Farba Balenie

I1402-4300 PCR skúmavky 0,2 ml vypuklý prirodzená 1000 ks
I1402-4308 PCR skúmavky 0,2 ml vypuklý zmiešaná 5x200  ks
I1402-8100 PCR skúmavky 0,2 ml plochý prirodzená 1000 ks
I1402-8108 PCR skúmavky 0,2 ml plochý prirodzená 5x200 ks
I1402-8200 PCR skúmavky 0,2 ml,  "XtraClear" plochý prirodzená 1000 ks
I1405-8200 PCR skúmavky 0,5 ml vypuklý prirodzená 1000 ks
I1405-8100 PCR skúmavky 0,5 ml plochý prirodzená 1000 ks
I1405-8108 PCR skúmavky 0,5 ml plochý zmiešaná 5x200 ks
B1408-3300 PCR skúmavky 0,5 ml prepichovateľné plochý prirodzená 1000 ks
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PCR strípy - S oddelenými spojenými vrchnákmi

Vlastnosti : 

• Polypropylénové PCR strípy
• Dostupné aj vrchnáky Perfect Seal pre dokonalú priľnavosť 
• Dostupná i nepriehľadná verzia (biela farba) pre qPCR
• Možnosť objednať i strípy s extra čírosťou 
• V prípade potreby je možné stríp rozdeliť na menšie časti
• Dodávané v uzatvárateľných vreckách
• Sú certifikované ako RNase, DNase, DNA, PCR inhibítor a endotoxín FREE

*Zmiešané balenie obsahuje strípy nasledovných farieb : modrá, zelená, červená, fialová a žltá

PCR STRÍPY BEZ VRCHNÁKOV - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Názov Farba Balenie

8-NÁSOBNÉ STRÍPY A VRCHNÁKY  

I1402-3500 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe bez vrchnákov, objem : 0,2 ml prirodzená 125 strípov

I1402-3508 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe bez vrchnákov, objem : 0,2 ml zmiešaná 5x25 
strípov

I1402-3600 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe bez vrchnákov, low-profile, 
objem : 0,1 ml prirodzená 125 strípov

I1402-3609 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe bez vrchnákov, low-profile, 
objem : 0,1 ml zmiešaná 125 strípov

I1402-3509 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe bez vrchnákov, objem : 0,2 ml biela 125 strípov

I1400-0800 PCR vrchnáky pre 8-násobné strípy, vypuklé prirodzená 125 kusov
I1400-0808 PCR vrchnáky pre 8-násobné strípy, vypuklé zmiešaná 5x25 kusov
I1400-0810 PCR vrchnáky pre 8-násobné strípy, vypuklé "Perfec Seal" prirodzená 125 kusov
I1400-0818 PCR vrchnáky pre 8-násobné strípy, vypuklé "Perfec Seal" zmiešaná 5x25 kusov
I1400-0900 PCR vrchnáky pre 8-násobné strípy, ploché, extračíre prirodzená 125 kusov

12-NÁSOBNÉ STRÍPY A VRCHNÁKY 

I1402-1200 PCR 12-násobné spojené skúmavky v strípe 
bez vrchnákov, objem : 0,2 ml prirodzená  80 ks

I1402-1208 PCR 12-násobné spojené skúmavky v strípe 
bez vrchnákov, objem : 0,2 ml zmiešaná 5x16 ks

I1400-1200 PCR vrchnáky pre 12-násobné strípy, vypuklé prirodzená 80 ks
I1400-1208 PCR vrchnáky pre 12-násobné strípy, vypuklé zmiešaná 5x16 ks
I1400-1300 PCR vrchnáky pre 12-násobné strípy, vypuklé Perfec Seal prirodzená 80 ks
I1400-1290 PCR vrchnáky pre 12-násobné strípy, ploché Extračíre prirodzená 80 ks
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PCR strípy - S upevnenými jednotlivými vrchnákmi

PCR STRÍPY S UPEVNENÝMI JEDNOTLIVÝMI VRCHNÁKMI - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Názov Farba Balenie

I1402-2900 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe s jednotlivými 
upevnenými vypuklými vrchnákmi, objem : 0,2 ml prirodzená 120 strípov

I1402-2908 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe s jednotlivými 
upevnenými vypuklými vrchnákmi, objem : 0,2 ml zmiešaná 5x24 strípov

A1402-3700 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe s jednotlivými 
upevnenými plochými vrchnákmi - Extračíre, objem : 0,2 ml prirodzená 120 strípov

Vlastnosti : 

• Polypropylénové PCR strípy
• S jednotlivými upevnenými vrchnákmi
• Dostupná i verzia s nízkym profilom "Low Profile"
• Možnosť objednať i strípy s extra čírosťou 
• V prípade potreby je možné stríp rozdeliť na 
  menšie časti
• Dodávané v uzatvárateľných vreckách
• Sú certifikované ako RNase, DNase, DNA, PCR inhibítor  a endotoxín FREE

*Zmiešané balenie obsahuje strípy nasledovných farieb : modrá, zelená, červená, fialová a žltá

PCR STRÍPY BEZ VRCHNÁKOV - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Názov Farba Balenie

8-násobné strípy + Vrchnáky (spolu)

I1402-4700 PCR 8-násobné strípy + 8-násobné ploché vrchnáky, Low Profile, objem : 
0,1 ml (XtraClear) prirodzená 125 ks

I1402-5700 PCR 8-násobné strípy + 8-násobné ploché vrchnáky, objem : 0,2 ml prirodzená 125 ks

I1402-6700 PCR 8-násobné strípy + 8-násobné vypuklé vrchnáky, objem : 0,2 ml prirodzená 125 ks

I1409-4700 PCR 8-násobné strípy + 8-násobné ploché vrchnáky, Low Profile, objem : 0,1 
ml (XtraClear) biela 125 ks

I1409-5700 PCR 8-násobné strípy + 8-násobné ploché vrchnáky, objem : 0,2 ml biela 125 ks
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Jedná sa o strípy s rovnakými vlastnosťami ako u strípov s jednotlivými upevnenými vrchnákmi, ktoré majú navyše 
ochranný štít, chrániaci pred kontamináciou vzoriek z prstov.

PCR strípy - S upevnenými jednotlivými vrchnákmi so štítom

PCR STRÍPY S UPEVNENÝMI JEDNOTLIVÝMI VRCHNÁKMI a OCHRANNÝM ŠTÍTOM - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Názov Farba Balenie

S1602-2900 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe s jednotlivými 
upevnenými vypuklými vrchnákmi so štítom, objem : 0,2 ml prirodzená 120 strípov

PCR strípy - S upevnenými spojenými vrchnákmi

PCR STRÍPY S UPEVNENÝMI SPOJENÝMI VRCHNÁKMI - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Názov Farba Balenie

I1402-2800 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe s upevnenými 
spojenými vypuklými vrchnákmi, objem : 0,2 ml prirodzená 125 strípov

I1402-2700 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe s upevnenými 
spojenými plochými vrchnákmi, extračíre, objem : 0,2 ml prirodzená 120 strípov

I1409-2700 PCR 8-násobné spojené skúmavky v strípe s upevnenými 
spojenými plochými vrchnákmi, extračíre, objem : 0,2 ml biela/prirodzená 120 strípov

Vlastnosti : 

• Polypropylénové PCR strípy
• spojené upevnené vrchnáky
• Dostupná i nepriehľadná verzia (biela farba) pre qPCR
• Možnosť objednať i strípy s extra čírosťou 
• Dodávané v uzatvárateľných vreckách
• Sú certifikované ako RNase, DNase, DNA, PCR inhibítor  a endotoxín FREE

*Zmiešané balenie obsahuje strípy nasledovných farieb : modrá, zelená, červená, fialová a žltá
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Tieto strípy sú navrhnuté pre použitie s qPCR cyklérom Rotor-Gene®.  PCR disky sú špeciálne navrhnuté pre použitie 
s cyklérom Qiagen Rotor Gene® Q Real-Time Rotary Analyzer. Strípy aj disky sú certifikované ako RNase, DNase, DNA 
a pyrogen free. Disky sa dodávajú samostatne balené a majú alfanumerickú indexáciu. 

PCR STRÍPY S UPEVNENÝMI SPOJENÝMI VRCHNÁKMI - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Názov Farba Balenie

I1402-3800 PCR 8 – násobné skúmavky v strípoch s jednotlivými plochými vrchnákmi, s nízkym 
profilom, objem : 0,1 ml, spevnené, znížená ohybnosť pre PCR, extračíre

prirodzená/
prirodzná

120 strípov 

I1409-3800 PCR 8 – násobné skúmavky v strípoch s jednotlivými plochými vrchnákmi, s nízkym 
profilom, objem : 0,1 ml, spevnené, znížená ohybnosť pre PCR, extračíre

biela/
prirodzená

120 strípov

I1402-3700 PCR 8 – násobné skúmavky v strípoch s jednotlivými plochými vrchnákmi objem : 0,2 
ml, spevnené, znížená ohybnosť pre PCR, extračíre

prirodzená/
prirodzená

120 strípov

I1402-3708 PCR 8 – násobné skúmavky v strípoch s jednotlivými plochými vrchnákmi objem : 0,2 
ml, spevnené, znížená ohybnosť pre PCR, extračíre

zmiešaná/
prirodzená

120 strípov

I1409-3700 PCR 8 – násobné skúmavky v strípoch s jednotlivými plochými vrchnákmi objem : 0,2 
ml, spevnené, znížená ohybnosť pre PCR, extračíre

biela/
prirodzená

120 strípov

*Zmiešané balenie obsahuje strípy nasledovných farieb : modrá, zelená, červená, fialová a žltá

PCR strípy - S upevnenými jednotlivými vrchnákmi a zníženou ohybnosťou

Vlastnosti : 

• Polypropylénové PCR strípy
• Jednotlivé upevnené vrchnáky
• Dostupná i verzia s nízkym profilom "Low Profile"
• Dostupná i nepriehľadná verzia (biela farba) pre qPCR
• Možnosť objednať i strípy s extra čírosťou 
• Dodávané v uzatvárateľných vreckách
• Sú certifikované RNase, DNase, DNA, PCR inhibítor  
  a endotoxín FREE
• Výška Low-Profile strípov (0,1ml) : 16mm
• Výška Štandardných strípov (0,2ml) : 20.8mm

PCR strípy a Disky pre Rotor-Gene®

PCR STRÍPY A DISKY PRE ROTOR-GENE - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE
Kat. číslo Názov Farba Balenie

I1402-0400 PCR 4-násobné strípy pre cyklér Rotor-Gene, objem : 0,1 ml prirodzená 120 strípov
I1402-0500 Rotor Gene® disky, 72x100 μl skúmavky prirodzená 24 diskov
I1402-0600 Rotor Gene® disky, 100x30 μl skúmavky prirodzená 30 diskov

Sú dostupné v dvoch verziách : 

72-miestne disky o jednotkovom objeme 100 μl - pre 
použitie s originálnym kruhovým nádstavcom Rotor-Disc® 
72. Odporúčaný reakčný objem : 20-25 μl.

100-miestne disky o jednotkovom objeme 30 μl - pre 
použitie s originálnym kruhovým nádstavcom Rotor-Disc® 
100. Odporúčaný reakčný objem : 15-20 μl.1 balenie 72-miestnych 

diskov  je na 1728 reakcií
1 balenie 100-miestnych 
diskov je na 3000 reakcií

NOVINKA! NOVINKA!

Jednotlivé upevnené vrchnáky 
sú navrhnuté tak, aby v prípade 
vloženia strípov do stojana alebo 
krabičky do seba nezasahovali.


