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  MIC – real time PCR – Bio Molecular Systems 
− Corbett – gwarancja najwyższej jakości 
− pierwszy indukcyjny real-time PCR na świecie (patent) 
− nowoczesna technologia i optyka – nie wymaga kalibracji 
− rzeczywisty HRM, jednorodność temp. ± 0.05°C 
− polecany do analizy trudnych SNP klasy IV 
− najwyższa powtarzalność w różnych reakcjach i na różnych 

aparatach MIC 
− Bluetooth, USB, sieć aparatów- jednocześnie do 480 próbek 
− kompaktowy rozmiar, waga tylko 2,1 kg 

   
  MYRA – robot do pipetowania – Bio Molecular Systems 

− szybka i łatwa kalibracja dzięki wbudowanej kamerze 
− pomiar poziomu cieczy 
− waga tylko 10 kg, niewielkie wymiary obudowy mieszczą aż 

6 konfigurowalnych pozycji   
− w standardowym wyposażeniu lampa UV i filtr HEPA 
− kompatybilna z płytkami 96, 384-dołkowymi i rotorami 
− bezpłatne aktualizacje programu do obsługi 
− łatwe i intuicyjne oprogramowanie 
− pełna integracja oprogramowania z termocyklerem MIC 

   
  Azure Cielo – real time PCR – Azure Biosystems  

− urządzenia amerykańskiego producenta z CE IVD 
− wzbudzenie wysokoenergetycznymi diodami LED; odczyt 

ultraczułą kamerą CMOS 
− stała droga optyczna, jednoczesna detekcja 16 dołków 
− system 6-kanałowy, bez barwnika referencyjnego 
− doskonałe parametry termiczne: jednorodność 

temperatury 0,2°C, szybkość grzania 6°C/s 
− obsługa przez ekran dotykowy i laptop 
− oprogramowanie z nielimitowaną ilością licencji 

   
  Azure – systemy do wizualizacji – Azure Biosystems 

− unikalne systemy do chemiluminescencji, wielobarwnej 
fluorescencji RGB i IR, western blot, żeli DNA/RNA/białko 

− wzbudzenie laserami w zakresie IR  
− chłodzona kamera (-500C) o wysokiej rozdzielczości 
− automatyczna optyka – ostre zdjęcia w najkrótszym czasie 
− bardzo krótka droga optyczna – najwyższa czułość detekcji, 

w tym obiektów 2D i 3D 
− łatwa obsługa, panel dotykowy, intuicyjne oprogramowanie 
− systemy otwarte – możliwość rozbudowy 
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  Sapphire RGBNIR– skanery – Azure Biosystems 
− unikalne systemy do wielobarwnej fluorescencji RGB, NIR, 

RGBNIR, chemiluminescencji i Phosphor Imagingu  
− wzbudzenie – lasery 488nm Blue, 520nm Green, 658nm 

Red,  784nm NIR  
− detekcja sygnału – niskoszumowy fotopowielacz, fotodiody 

Avalanche i chłodzona kamera CCD 
− jednoczesny odczyt sygnału we wszystkich kanałach  
− rozdzielczość od 10 do 100 mikronów 
− obszar skanowania 25x25 cm 
−  

   
  Wielodetekcyjne czytniki płytek – Molecular Devices  

− odczyt absorbancji, fluorescencji, luminescencji, TRF, FP, 
TR-FRET, HTRF i BRET 

− wizualizacja komórek z fluorescencją i Western Blot 
− najnowocześniejsze źródło światła SpectraFusion 

Illumination na bazie LED i lampy ksenonowej 
− bardzo wysoka czułość dzięki opatentowanemu 

ultrachłodzonemu fotopowielaczowi 
− obsługa płytek wielodołkowych od 6 do 1536 oraz kuwet 

i pomiar w 24 lub 64 kroplach 

   
  High Content Screening, Automated Imaging (HCS) 

− w ofercie aż 5 różnych systemów do automatycznego 
obrazowania 

− wysokorozdzielczy konfokal, elastyczny dobór różnych 
spinning-dysków, prawdziwy kontrast fazowy 

− 8-kanałowy multipleks, swoboda w wyborze barwników 
− pełna kontrola środowiska do analiz przyżyciowych 
− pełny zakres obiektywów od 1x do 100x 
− oprogramowanie do analizy IN Carta z wbudowaną 

sztuczną inteligencją (machine learning) 
−  

   
  QPix i ClonePix 2 – automatyczna selekcja klonów 

− systemy do automatycznego screeningu  i selekcji  klonów 
− dedykowane do komórek ssaczych i bakteryjnych  
− automatyczny posiew, selekcja i zbieranie klonów 
− wbudowane światło białe typu Epi do wizualizacji kolonii  
− wbudowane światło fluorescencyjne  (LED), umożliwiające 

multipleksowanie aż w 5 kolorach 
− końcówki do pobierania kolonii dedykowane do różnego 

rodzaju próbek 
−  raporty poświadczające klonalność wyprowadzonych linii 
−      
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  Labcycler – termocykler PCR – SensoQuest GmbH 
− najnowocześniejsze, ultracienkie moduły Peltier, 

doskonała dokładność, jednorodność i prędkość 
− 5 lat gwarancji, najcichszy termocykler na świecie 
− gradient temperaturowy w pełnym zakresie 
− wymienne pozłacane bloki 48, 96, 192, 384  
− blok 3x21 – 3 niezależne reakcje w 1 obudowie 
− wygodny kolorowy ekran dotykowy, automatycznie 

opuszczana pokrywa grzejna, intuicyjna obsługa 
− w ofercie także niskobudżetowe termocyklery LifeEco 
−  

   
  GeneExplorer – termocykler nowej generacji – Bioer 

− gradient temperaturowy w pełnym zakresie 
− szybkość grzania 6°C/s, szybkość chłodzenia 5,5°C/s 
− jednorodność temperatury w bloku ≤± 0.2°C 
− możliwość kontroli temperatury w bloku lub w próbce  
− dostępne bloki:96x0,2ml oraz 2x48x0,5ml 
− 8’’ kolorowy ekran dotykowy zapewnia ergonomiczną pracę 
− zewnętrzna pamięć USB, wbudowany moduł WiFi,  

 a aplikacje Android / iOS to zdalna kontrola przebiegu 
reakcji PCR na urządzeniach typu smartfon, tablet 

 
   
  Spektrofotometry mikrolitrowe QuickDrop i Nano 

− zakres pomiaru 190-1100 nm lub dedykowane 230/260/280 
− objętość próbki 0,5 �l w kropli, od 0,6 �l w kuwecie 
− bardzo szeroki zakres pomiaru DNA/RNA bez konieczności 

rozcieńczania – od 0,5 ng/�l do 10 000 ng/�l 
− stała droga optyczna – niewymagana kalibracja 
− wbudowany ekran do obsługi i drukarka 
− dokładne i powtarzalne pomiary 
− dostępne również spektrofotometry Picodrop do pomiaru 

stężenia bezpośrednio w tipsie pipety – 100% odzysk próbki 

   
  Syngen Imagine – system dokumentacji żeli  

− japońska optyka – jasne obiektywy f1.0 z zoomem 
− niemieckie kamery dedykowane do obsługi fluorescencji 
− filtr szerokopasmowy, obsługa różnych barwników bez 

potrzeby zmiany filtra: GreenDNA, SYBR Safe, SYBR Green, 
SYBR Gold, SYPRO Ruby, Gel Red 

− wysuwane transiluminatory LED i UV do wycinania prążków  
− intuicyjne oprogramowanie, łatwa obsługa 
− panel światła białego do żeli białkowych  
− oprogramowanie CLIQS do analizy densytometrycznej 
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  Rebus Biosystems – technologia ilościowego 
obrazowania 
− zintegrowany, automatyczny system do przestrzennych 

analiz pojedynczych komórek 
− ilościowe dane o pojedynczej cząsteczce, komórce z 

rozdzielczością subkomórkową 
− technologia SAO (Synthetic Aperture Optics) pozwalająca 

uzyskać obrazy o dużej rozdzielczości 
− możliwość analizy poziomu ekspresji nawet do 30 genów 

jednocześnie na podstawie pojedynczego zdjęcia 

   
  MagPurix i ZiXPress – automatyczna izolacja – Zinexts  

− automatyczna izolacja w technologii kulek magnetycznych 
− jednoczesna izolacja 12, 24, 32, 64 lub 96 próbek 
− certyfikat CE IVD do diagnostyki 
− izolacja całkowitego DNA/RNA z tkanek, pełnej krwi, 

surowicy, osocza, kożuszka leukocytarnego, drożdży, 
próbek typu forensic 

− możliwość wyboru objętości próbki i objętości elucji 
− gotowe kartridże na każdą próbkę, bez strat odczynników 
− wbudowane protokoły, czytnik kodów kreskowych 

   
  V-Flex – automatyczna izolacja i set-up PCR – CerTest 

− certyfikat CE IVD do diagnostyki 
− ekstrakcja kwasów nukleinowych i nastawianie reakcji  

real-time PCR w jednym urządzeniu 
− procesowanie do 96 próbek jednocześnie 
− możliwość zastosowania kilku testów diagnostycznych w 

tym samym czasie 
− izolacja DNA/RNA z szerokiego zakresu materiałów 
− lampa UV, filtr HEPA i system chłodzenia 
− możliwość podłączenia do systemu LIS/LIMS 

   
  Diagnostyka wirusologiczna i bakteryjna – AB Analitica 

− ilościowe i jakościowe testy CE IVD z kontrolą endogenną 
− diagnostyka CMV, EBV, BKV, JCV, Adeno, Parvo B19, VZV, 

HSV ½, HHV, grypa i wiele innych 
− genotypowanie wirusów HCV, HPV 
− multipleksowe zestawy w tym SevenSTI  
− wspólny profil temperaturowy dla wszystkich testów 
− ochrona UNG przed kontaminacją 
− NOWOŚĆ – RoboGene – diagnostyka HCV, HBV, HDV 
− pełna automatyzacja – izolacja, set-up, PCR 

  



info@syngen.pl str. 7 syngen.pl 

  Diagnostyka wirusologiczna i bakteryjna –  
Viasure  CerTest 
− panele diagnostyczne: 1 strip → 1 pacjent → 22 patogeny 
− 5 paneli oddechowych (do 22 patogenów), 4 panele 

pokarmowe (do 14 patogenów), panel STI (13 patogenów), 
panel chorób tropikalnych (6 patogenów) 

− testy typu multiplex i monoplex z certyfikatem CE IVD 
− wspólny profil temperaturowy dla wszystkich testów 
− testy liofilizowane z długim terminem ważności 
− walidacja na różne aparaty real-time PCR 
−  

   
  Diagnostyka wirusa grypy i paragrypy – Viasure CerTest 

− jakościowe testy z certyfikatem CE IVD 
− testy typu multiplex i monoplex 
− jednoczesne wykrywanie wirusa grypy A i B, H1N1 i H3N2 

lub H1N1, H3N2, H5N1, H7N9 
− jednoczesne wykrywanie wirusa paragrypy 1, 2, 3 i 4 
− testy liofilizowane z długim terminem ważności 
− wspólny profil temperaturowy dla wszystkich testów 
− walidacja na różne aparaty real-time PCR 
− walidowane testy do izolacji wirusa grypy i paragrypy 
−  

   
  Diagnostyka w kierunku SARS-CoV-2 – Viasure CerTest 

− detekcja genów ORF1ab, N oraz S, a także mutacji 
odpowiadających za różne warianty wirusa  

− kontrola endogenna zapewniająca ocenę jakości pobrania  
i transportu materiału, ekstrakcji oraz kontrolę procesu 
inhibicji reakcji PCR 

− w ofercie również zestawy multiplex do wykrywania  
SARS-CoV-2, grypy i RSV w 1 probówce 

− CE IVD, walidacja na różne aparaty real-time PCR 
− testy liofilizowane, ważność 2 lata od daty produkcji 
−  

   
  Testy diagnostyczne – Kogene Biotech   

− diagnostyka kliniczna, wirusologiczna i bakteryjna 
− jednoczesne wykrywanie do 25 patogenów w próbce 
− testy z certyfikatem CE IVD, typu multiplex i monoplex 
− diagnostyka weterynaryjna różnych gatunków zwierząt 
− testy do wykrywania zakażeń i alergenów w żywności 
− testy do wykrywania zafałszowań żywności 
− testy w kierunku roślin GMO, soja, kukurydza 
− walidacja na różne aparaty real-time PCR 
     zwalidowane zestawy do izolacji 
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  Diagnostyka genetyczna, medycyna spersonalizowana 
− ilościowe i jakościowe testy z certyfikatem CE IVD 
− diagnostyka białaczek BCR-ABL p210 i p190 
− ilościowe standardy p210, p190 i referencyjny RNA p210 
− testy diagnostyczne – onkohematologia, trombofilia, 

hemochromatoza, farmakogenetyka 
− wspólny profil temperaturowy dla wszystkich testów 
− ochrona UNG przed kontaminacją 
− diagnostyka KRAS, BRAF, EGFR, NRAS, ALK i inne 
− walidacja na różne aparaty real-time PCR 

 
   
  Testy chorób odkleszczowych – Viasure  CerTest 

− jakościowe  testy molekularne z certyfikatem CE IVD 
− molekularna multipleksowa diagnostyka TBEV, Borrelia 

burgdorferi sensu lato, Rickettsia, Babesia, Ehrlichia, 
Anaplasma, Coxiella 

− gotowe do użytku, liofilizowane testy z 24-miesięczną 
gwarancją 

− walidacja na różne aparaty real-time PCR 
− zestawy z kontrolą ekstrakcji 
− transport i przechowywanie w temperaturze pokojowej 
−  

   
  Odczynniki do biologii molekularnej i komórki – Canvax  

− zestawy m.in. do izolacji DNA, RNA, real-time PCR, 
odwrotnej transkrypcji, klonowania, transfekcji 

− zestaw z CE IVD do ekstrakcji wirusowego RNA z wymazów 
(m.in. w kierunku SARS-CoV-2, grypy) 

− odczynniki do badania żywotności komórek, proliferacji, 
cytotoksyczności, genów reporterowych, stresu 
oksydacyjnego 

− zestawy do detekcji patogenów w żywności m.in. 
Salmonella, L. monocytogenes, Legionella, Campylobacter 

   
  Identyfikacja antygenów HLA – Omixon  

− testy do wysokorozdzielczego typowania HLA 
− oparte o technikę NGS, kompatybilne z aparatami Illumina i 

Oxford Nanopore 
− testy typu multiplex i monoplex 
− testy do badania 24 lub 96 prób w zakresie 5, 7 lub 11 loci 
− możliwość swobodnego wyboru loci 
− możliwość uzyskania wyniku w dwa dni 
− tylko 4 godziny pracy manualnej 
− testy z certyfikatem CE IVD 
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IZOLACJA DNA 

 
Izolacja całkowitego DNA 
 

Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Syngen 

Blood/Cell 

DNA Mini Kit 

Izolacja całkowitego DNA ze świeżej i mrożonej 
krwi, komórek, kożuszka leukocytarnego, 
surowicy, osocza, wymazówek. 

50 
100 
300 

SY221010 
SY221011 
SY221012 

433 zł 
748 zł 

1719 zł 

Syngen 

Blood/Cell 

DNA Maxi Kit 

Izolacja całkowitego DNA ze świeżej i mrożonej 
krwi, komórek, kożuszka leukocytarnego, 
surowicy, osocza w dużej skali. 

10 
24 

SY221030 
SY221031 

657 zł 
1444 zł 

 
Izolacja całkowitego DNA 
 

Syngen DNA 

Mini Kit 

Zestaw uniwersalny. Izolacja całkowitego DNA  
z komórek, tkanek świeżych i mrożonych, krwi 
świeżej i mrożonej, skrawków tkanek w bloczkach 
parafinowych FFPE, kleszczy, piór i włosów,  
nasienia, bakterii w hodowli, bakterii  
w wymazach i płynach ustrojowych, drożdży  
i grzybów, suchych śladów krwi na bibule, 
wymazówek, kożuszka leukocytarnego i innych.  
W komplecie ręczne jednorazowe 
homogenizatorki. 

50 
100 
300 

SY241010 
SY241011 
SY241012 

479 zł 
815 zł 

1836 zł 

Syngen DNA 

Micro Kit 

Izolacja całkowitego DNA z próbek zawierających 
małą ilość materiału, m.in. skrawków tkanek 
utrwalonych w bloczkach parafinowych FFPE, 
fragmentów z mikrodysekcji laserowej, komórek, 
moczu, blood cards. 

50 
100 

SY244010 
SY244020 

536 zł 
968 zł 

 
Izolacja wolnokrążącego cfDNA 
 

Syngen cfDNA 

Mini Kit  

Izolacja wolnokrążącego cfDNA z próbek osocza  
i surowicy o obj. do 5 ml. Proteinaza K i Carrier 
RNA w zestawie. 

50 
100 

SY247020 
SY247021 

2976 zł 
5406 zł 

 
Izolacja DNA z roślin i grzybów 
 

Syngen Plant 

DNA Mini Kit 

Izolacja całkowitego DNA z tkanek roślinnych 
mrożonych, świeżych, suszonych i liofilizowanych. 

50 
100 

SY261010 
SY261011 

479 zł 
815 zł 

Syngen Plant 

DNA Maxi Kit 

Izolacja całkowitego DNA z tkanek roślinnych 
mrożonych, świeżych i suszonych w dużej skali. 

10 
24 

SY261020 
SY261021 

748 zł 
1420 zł 

Syngen Fungi 

DNA Mini Kit 

Izolacja całkowitego DNA z kultur tkankowych 
grzybów i drożdży. 

100 SY242011 1872 zł 
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Izolacja DNA z żywności 
 
 

Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Syngen Food 

DNA Mini Kit 

Izolacja całkowitego DNA z próbek żywności 
świeżej i przetworzonej. 

50 SY246010 1126 zł 

 
Izolacja DNA z ziemi i kału 
 

Syngen Stool 

DNA Mini Kit 

Izolacja całkowitego DNA z próbek kału świeżego  
i mrożonego oraz innych trudnych i mocno 
zanieczyszczonych materiałów. 

50 
100 

SY271010 
SY271011 

664 zł 
1076 zł 

Syngen Soil 

DNA Mini Kit 

Izolacja całkowitego DNA z próbek gleby. 
 

50 
100 

SY281010 
SY281011 

603 zł 
920 zł 

Syngen Soil 

DNA Midi Kit 

Izolacja całkowitego DNA z próbek gleby  
w średniej skali. 

24 SY281012 748 zł 

 
Izolacja DNA ze skrawków tkanek w bloczkach parafinowych FFPE 
 

Syngen DNA 

Mini Kit 

Zestaw uniwersalny. Izolacja całkowitego DNA  
z komórek, tkanek świeżych i mrożonych, krwi 
świeżej i mrożonej, skrawków tkanek w bloczkach 
parafinowych FFPE, kleszczy, piór i włosów,  
nasienia, bakterii w hodowli, bakterii  
w wymazach i płynach ustrojowych, drożdży  
i grzybów, suchych śladów krwi na bibule, 
wymazówek, kożuszka leukocytarnego i innych.  
W komplecie ręczne jednorazowe 
homogenizatorki. 

50 
100 
300 

SY241010 
SY241011 
SY241012 

479 zł 
815 zł 

1836 zł 

Syngen DNA 

Micro Kit 

Izolacja całkowitego DNA z próbek zawierających 
małą ilość materiału, m.in. skrawków tkanek 
utrwalonych w bloczkach parafinowych FFPE, 
fragmentów z mikrodysekcji laserowej, komórek, 
moczu, blood cards. 

50 
100 

SY244010 
SY244020 

536 zł 
968 zł 
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Izolacja wirusowego DNA i RNA 
 
 

Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Syngen Viral 

Mini Kit PLUS 

Izolacja DNA i RNA wirusowego z osocza, 
surowicy, płynów ustrojowych pozbawionych 
komórek, pożywki znad hodowli komórkowych, 
wymazów. Zestaw zawiera nośnik Carrier RNA 
wspomagający izolację z próbek o mniejszej 
zawartości materiału. 

50 
100 
300 

SY361010 
SY361011 
SY361012 

725 zł 
1165 zł 

2562 zł 

Syngen Viral 

Mini Kit  

Izolacja DNA i RNA wirusowego z osocza, 
surowicy, płynów ustrojowych pozbawionych 
komórek, pożywki znad hodowli komórkowych, 
wymazów. 

50 
100 
300 

SY361020 
SY361021 
SY361022 

725 zł 
1138 zł 

2280 zł 

Syngen DNA 

Mini Kit 

Zestaw uniwersalny. Izolacja całkowitego DNA  
(w tym wirusowego) z komórek, tkanek świeżych  
i mrożonych, skrawków tkanek w bloczkach 
parafinowych FFPE, kleszczy, z piór i włosów,  
z nasienia, krwi świeżej i mrożonej, wymazówek, 
kożuszka leukocytarnego, surowicy, osocza. 

50 
100 
300 

SY241010 
SY241011 
SY241012 

479 zł 
815 zł 

1836 zł 

 
 

Doczyszczanie DNA 
 

Syngen DNA 

clean-up Kit 

Doczyszczanie i zagęszczanie genomowego 
DNA uzyskanego różnymi metodami izolacji. 

50 
200 

SY231010 
SY231011 

355 zł 
1225 zł 

 
 

Oczyszczanie fragmentów DNA 
 

Syngen Gel/PCR 

Mini Kit 

Zestaw uniwersalny. Oczyszczanie fragmentów 
DNA z żelu agarozowego oraz po reakcjach 
enzymatycznych np. PCR. 

100 
300 

SY201010 
SY201011 

417 zł 
888 zł 

Syngen Gel 

Mini Kit 

Oczyszczanie fragmentów DNA z żelu 
agarozowego. 

50 
200 
300 

SY201210 
SY201211 
SY201212 

267 zł 
680 zł 
913 zł 

Syngen PCR 

Mini Kit 

Oczyszczanie fragmentów DNA po reakcjach 
enzymatycznych np. PCR, trawieniu enzymami, 
defosforylacji. 

50 
200 
300 

SY201110 
SY201111 
SY201112 

267 zł 
680 zł 
913 zł 

Syngen PCR/Gel 

ME Mini Kit 

Zestaw uniwersalny. Oczyszczanie fragmentów 
DNA z żelu agarozowego oraz po reakcjach 
enzymatycznych np. PCR. Mała objętość elucji 
pozwala zagęścić materiał. 

50 
100 

SY201510 
SY201511 

446 zł 
816 zł 
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Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Syngen Gel 

ME Mini Kit 

Oczyszczanie fragmentów DNA z żelu 
agarozowego. Mała objętość elucji pozwala 
zagęścić materiał. 

50 
200 

SY201410 
SY201411 

307 zł 
816 zł 

Syngen PCR 

ME Mini Kit 

Oczyszczanie fragmentów DNA po reakcjach 
enzymatycznych np. PCR. Mała objętość elucji 
pozwala zagęścić materiał. 

50 
200 

SY201310 
SY201311 

307 zł 
816 zł 

 
Izolacja plazmidowego DNA 
 

Syngen Plasmid 

Screening Kit 

Izolacja plazmidów na złożu krzemionkowym 
przy użyciu wirówki z 4 ml hodowli. 

100 
300 

SY101000 
SY103000 

355 zł 
756 zł 

Syngen Plasmid 

Mini Kit 

Izolacja plazmidów na złożu krzemionkowym 
przy użyciu wirówki z 5 ml hodowli. 

100 
300 

SY101010 
SY101011 

431 zł 
979 zł 

Syngen Plasmid 

Midi Kit 

Izolacja plazmidów na złożu jonowymiennym 
w średniej skali. 

25 
50 

SY101020 
SY101021 

928 zł 
1197 zł 

Syngen Endofree 

Plasmid Midi Kit 

Izolacja wolnych od endotoksyn bakteryjnych 
plazmidów na złożu jonowymiennym  
w średniej skali. 

25 SY101022 971 zł 

Syngen Plasmid 

Maxi Kit 

Izolacja plazmidów na złożu jonowymiennym 
w dużej skali. 

10 
20 

SY101030 
SY101031 

882 zł 
1600 zł 

Syngen Endofree 

Plasmid Maxi Kit  

Izolacja wolnych od endotoksyn bakteryjnych 
plazmidów na złożu jonowymiennym w dużej 
skali. 

10 SY101032 
 

971 zł 

Syngen Plasmid 

Maxi Kit + Filter  

Izolacja plazmidów na złożu jonowymiennym 
w dużej skali. Wygodny filtr strzykawkowy 
zastępuje klarowanie lizatu na wirówce. 

4 
10 

SY101110 
SY101111 

433 zł 
882 zł 

Syngen Endofree 

Plasmid Maxi Kit 

+ Filter  

Izolacja wolnych od endotoksyn bakteryjnych 
plazmidów na złożu jonowymiennym w dużej 
skali. Wygodny filtr strzykawkowy zastępuje 
klarowanie lizatu na wirówce. 

4 
10 

SY101112 
SY101113 

479 zł 
928 zł 

 
RNaza 
 

RNaza A RNaza A w formie zliofilzowanej.  21,5 mg 
 

SYRNASE 234 zł 
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IZOLACJA RNA 
 

Izolacja RNA z krwi i komórek 
 

Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Syngen 

Blood/Cell RNA 

Mini Kit 

Izolacja całkowitego RNA ze świeżej i mrożonej 
krwi, komórek, kożuszka leukocytarnego, 
bakterii i drożdży. 

50 
100 
300 

SY301010 
SY301011 
SY301012 

568 zł 
971 zł 

2109 zł 

Syngen 

Blood/Cell RNA 

Maxi Kit 

Izolacja całkowitego RNA ze świeżej i mrożonej 
krwi, komórek, kożuszka leukocytarnego, 
bakterii i drożdży w dużej skali. 

10 
24 

SY301030 
SY301031 

748 zł 
1420 zł 

 
Izolacja RNA z komórek i tkanek 
 

Syngen Tissue 

RNA Mini Kit 

Izolacja całkowitego RNA z tkanek świeżych   
i mrożonych, komórek, bakterii i drożdży.  
W komplecie jednorazowe homogenizatorki. 

50 
100 
300 

SY321010 
SY321011 
SY321012 

568 zł 
971 zł 

2109 zł 

Syngen Tissue 

RNA Maxi Kit 

Izolacja całkowitego RNA z tkanek świeżych   
i mrożonych, komórek, bakterii i drożdży. 

10 
20 

SY321030 
SY321031 

748 zł 
1420 zł 

 
Izolacja RNA z roślin i gleby 
 

Syngen Plant 

RNA Mini Kit 

Izolacja całkowitego RNA z tkanek roślinnych 
mrożonych, świeżych, suszonych i liofilizo-
wanych. 

50 
100 
300 

SY341010 
SY341011 
SY341012 

568zł 
971 zł 

2109 zł 

Syngen Plant 

RNA Maxi Kit 

Izolacja całkowitego RNA z tkanek roślinnych 
mrożonych, świeżych, suszonych i liofilizo-
wanych w dużej skali. 

10 
24 

SY341020 
SY341021 

748 zł 
1420 zł 

Syngen Wood 

RNA Mini Kit 

Izolacja całkowitego RNA ze zdrewniałych 
tkanek roślinnych. 

50 
100 

SY341030 
SY341031 

535 zł 
905 zł 

Syngen Soil 

RNA Mini Kit 

Izolacja całkowitego RNA z próbek gleby. 50 SY381010 557 zł 

 
 
Izolacja miRNA 
 

Syngen miRNA 
Mini Kit 

Izolacja miRNA z tkanek świeżych i mrożonych 
oraz hodowli komórkowych. Umożliwia osobną 
izolację miRNA i opcjonalnie pozostałego 
całkowitego RNA. 

100 SY391210 2075 zł 
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Izolacja wirusowego DNA i RNA 
 
Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Syngen Viral 

Mini Kit PLUS 

Izolacja DNA i RNA wirusowego z osocza, 
surowicy, płynów ustrojowych pozbawionych 
komórek, pożywki znad hodowli komórkowych, 
wymazów. Zestaw zawiera nośnik  Carrier RNA 
wspomagający izolację z próbek o mniejszej 
zawartości materiału. 

50 
100 
300 

SY361010 
SY361011 
SY361012 

725 zł 
1165 zł 

2562 zł 

Syngen Viral 

Mini Kit  

Izolacja DNA i RNA wirusowego z osocza, 
surowicy, płynów ustrojowych pozbawionych 
komórek, pożywki znad hodowli komórkowych, 
wymazów. 

50 
100 
300 

SY361020 
SY361021 
SY361022 

725 zł 
1138 zł 

2280 zł 

 
Doczyszczanie RNA 
 

Syngen RNA 

clean-up Kit 

Doczyszczanie i zagęszczanie całkowitego RNA 
uzyskanego różnymi metodami izolacji oraz  
w reakcjach enzymatycznych. 

50 
200 

SY391010 
SY391011 

433 zł 
1377 zł 

 
 

POLIMERAZY I ZESTAWY DO PCR 
 
Polimerazy Taq 
 

Gold Taq 

DNA Polymerase 

Polimeraza Gold Taq do ważnych reakcji 
PCR w zestawie z buforem reakcyjnym  
i MgCl2 w osobnych probówkach. 
Polimeraza niewrażliwa na transport  
i okresowe przechowywanie  
w temperaturze pokojowej do 30 dni. 

500U 
1000U 
2000U 

SY550111 
SY550112 
SY550113 

537 zł 
1013 zł 
1715 zł 

Gold Taq 

DNA Polymerase 

PLUS 

Polimeraza Gold Taq do ważnych reakcji 
PCR w zestawie z buforem reakcyjnym, 
miksem dNTP i MgCl2 w osobnych pro-
bówkach. Polimeraza niewrażliwa na 
transport i okresowe przechowywanie  
w temperaturze pokojowej do 30 dni. 

500U 
1000U 

 

SY550111P 
SY550112P 

 
 

791 zł 
1267 zł 

 

Silver Taq 

DNA Polymerase 

Polimeraza Silver Taq do rutynowych 
reakcji PCR w zestawie z buforem 
reakcyjnym i MgCl2 w osobnych 
probówkach. 

500U 
1000U 

 

SY550311 
SY550312 

 

328 zł 
606 zł 

 

Silver Taq 

DNA Polymerase 

PLUS 

Polimeraza Silver Taq do rutynowych 
reakcji PCR w zestawie z buforem 
reakcyjnym, miksem dNTP i MgCl2  
w osobnych probówkach. 

500U 
1000U 

SY550311P 
SY550312P 

586 zł 
865 zł 
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Gotowe mastermiksy reakcyjne Taq 
 

Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Gold Taq 

PCR MIX 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do ważnych reakcji PCR, zawierający 
polimerazę Gold Taq, bufor reakcyjny, 
Mg2+ i dNTPs. Mastermiks niewrażliwy 
na transport i okresowe przechowywanie  
w temperaturze pokojowej do 30 dni. 

250rx w 20�l 
 

SY550131 
 
 

643 zł 

Gold Taq 

PCR MIX LOAD 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do ważnych reakcji PCR, zawierający 
polimerazę Gold Taq, bufor reakcyjny, 
Mg2+ i dNTPs, a także bufor obciążający  
z barwnym wskaźnikiem dodania 
mastermiksu oraz barwniki żółty i nie-
bieski migrujące w żelu. Mastermiks 
niewrażliwy na transport i okresowe 
przechowywanie w temperaturze 
pokojowej do 30 dni. 

250rx w 20�l 
 

SY550141 
 
 

715 zł 

Silver Taq 

PCR MIX 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do rutynowych reakcji PCR, zawierający 
polimerazę Silver Taq, bufor reakcyjny, 
Mg2+ i dNTPs. 

250rx w 20�l 
 

SY550331 
 

383 zł 
 

Silver Taq 

PCR MIX LOAD 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do rutynowych reakcji PCR, zawierający 
polimerazę Silver Taq, bufor reakcyjny, 
Mg2+ i dNTPs, a także bufor obciążający  
z barwnym wskaźnikiem dodania 
master-miksu oraz barwniki żółty i 
niebieski migrujące w żelu. 

250rx w 20�l 
 

SY550341 
 

425 zł 
 

 

 
 

Polimerazy Hot Start 
 

Gold Hot Start 

DNA Polymerase 

Polimeraza Gold Hot Start do ważnych 
reakcji PCR w zestawie z buforem 
reakcyjnym i MgCl2 w osobnych 
probówkach. Polimeraza niewrażliwa na 
transport i okresowe przechowywanie  
w temperaturze pokojowej do 30 dni. 

500U 
1000U 

 

SY550211 
SY550212 

 

774 zł 
1489 zł 
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Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Gold Hot Start 

DNA Polymerase 

PLUS 

Polimeraza Gold Hot Start do ważnych 
reakcji PCR w zestawie z buforem 
reakcyjnym, miksem dNTP i MgCl2  
w osobnych probówkach. Polimeraza 
niewrażliwa na transport i okresowe 
przechowywanie w temperaturze poko-
jowej do 30 dni. 

500U 
1000U 

 

SY550211P 
SY550212P 

 
 

1028 zł 
1743 zł 

 

Silver Hot Start 

DNA Polymerase 

Polimeraza Silver Hot Start do 
rutynowych reakcji PCR w zestawie  
z buforem reakcyjnym i MgCl2 w osobnych 
probówkach. 

500U 
1000U 

SY550411 
SY550412 

523 zł 
983 zł 

Silver Hot Start 

DNA Polymerase 

PLUS 

Polimeraza Silver Hot Start do 
rutynowych reakcji PCR w zestawie  
z buforem reakcyjnym, miksem dNTP  
i MgCl2 w osobnych probówkach. 

500U 
1000U 

SY550411P 
SY550412P 

781 zł 
1242 zł 

 
Gotowe mastermiksy reakcyjne Hot Start 
 
 

Gold Hot Start 

PCR MIX 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do ważnych reakcji PCR, zawierający 
mieszaninę polimerazy Gold Hot Start  
i polimerazy  proofreading, bufor reakcyj-
ny, Mg2+ i dNTPs. Mastermiks niewrażliwy 
na transport i okresowe przechowywanie 
w temperaturze pokojowej do 30 dni. 

250rx w 20�l 
 

SY550231 
 

798 zł 

 

Gold Hot Start 

PCR MIX LOAD 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do ważnych reakcji PCR, zawierający 
mieszaninę polimerazy Gold Hot Start  
i polimerazy proofreading, bufor reakcyjny, 
Mg2+ i dNTPs, bufor obciążający z barwnym 
wskaźnikiem dodania mastermiksu oraz 
barwniki żółty i niebieski migrujące w żelu. 
Mastermiks niewrażliwy na transport i 
prze-chowywanie w temp. pokojowej do 30 
dni. 

250rx w 20�l 
 

SY550241 
 
 

798 zł 

Silver Hot Start 

PCR MIX  

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do rutynowych reakcji PCR, zawierający 
polimerazę Silver Hot Start, bufor 
reakcyjny, Mg2+ i dNTPs. 

250rx w 20�l 
 

SY550431 
 

474 zł 
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Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Silver Hot Start 

PCR MIX LOAD 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do rutynowych reakcji PCR, zawierający 
polimerazę Silver Hot Start, bufor 
reakcyjny, Mg2+ i dNTPs, bufor obciążający 
z barwnym wskaźnikiem dodania master-
miksu oraz barwniki żółty i niebieski 
migrujące w żelu. 

250rx w 20�l 
 

SY550441 
 

474 zł 
 

 
 
Polimerazy o aktywności proofreading i najniższym współczynniku błędów 
 

Gold Hot Start 

PCR MIX 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do ważnych reakcji PCR, zawierający 
mieszaninę polimerazy Gold Hot Start  
i polimerazy proofreading, bufor reakcyjny, 
Mg2+ i dNTPs. Mastermiks niewrażliwy na 
transport i okresowe przechowywanie  
w temperaturze pokojowej do 30 dni. 

250rx w 20�l 
 

SY550231 
 

798 zł 
 
 
 
 
 

 

Gold Hot Start 

PCR MIX LOAD 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do ważnych reakcji PCR, zawierający 
mieszaninę polimerazy Gold Hot Start  
i polimerazy  proofreading, bufor reakcyjny, 
Mg2+ i dNTPs, bufor obciążający z barwnym 
wskaźnikiem dodania mastermiksu oraz 
barwniki żółty i niebieski migrujące w żelu. 
Mastermiks niewrażliwy na transport  
i przechowywanie w temperaturze poko-
jowej do 30 dni. 

250rx w 20�l 
 

SY550241 
 
 

798 zł 

 
 
Synteza oligonukleotydów, sond i synteza genów 
 

Oferta obejmuje usługi syntezy oligonukleotydów DNA i RNA, wraz z szeroką gamą modyfikacji  
(m.in. primerów i sond), sekwencjonowania DNA metodą Sangera oraz Sekwencjonowania Nowej 
Generacji (NGS), syntezy genów zarówno dla ośrodków akademickich jak i przemysłu. Firma pracuje  
w oparciu o standardy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz zgodnie ze standardami ISO 9001  
i ISO 13485. 
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ZESTAWY DO REAL-TIME PCR 
 
Gotowe mastermiksy Hot Start do real-time PCR 
 

Produkt Opis  Opak. Nr kat. Cena* 

QUANTUM 

EvaGreen 

PCR Kit 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do ilościowej reakcji PCR z zielonym 
barwnikiem, bez ROX, zawierający 
polimerazę Gold Hot Start, bufor 
reakcyjny, Mg2+ i dNTPs. Mastermiks 
niewrażliwy na transport i okresowe 
przechowywanie w temperaturze 
pokojowej do 30 dni. 

250rx w 20�l 
1000rx w 20�l 

SY570711 
   SY570712 

819 zł 
3069 zł 

QUANTUM 

EvaGreen +ROX 

PCR Kit 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do ilościowej reakcji PCR z zielonym 
barwnikiem, z ROX, zawierający 
polimerazę Gold Hot Start, bufor 
reakcyjny, Mg2+ i dNTPs. Mastermiks 
niewrażliwy na transport i okresowe 
przechowywanie w temperaturze poko-
jowej do 30 dni. 

250rx w 20�l 
1000rx w 20�l 

SY570721 
SY570722 

819 zł 
3069 zł 

QUANTUM 

Probe 

PCR Kit 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do ilościowej reakcji PCR z sondami, bez 
ROX, zawierający polimerazę Gold Hot 
Start, bufor reakcyjny, Mg2+ i dNTPs. 
Mastermiks niewrażliwy na transport      
i okresowe przechowywanie w tempera-
turze pokojowej do 30 dni. 

250rx w 20�l 
1000rx w 20�l 

SY570751 
SY570752 

656 zł 
2414 zł 

 

QUANTUM 

Probe +ROX 

PCR Kit 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do ilościowej reakcji PCR z sondami,      
z ROX, zawierający polimerazę Gold Hot 
Start, bufor reakcyjny, Mg2+ i dNTPs. 
Niewrażliwy na transport i przechowy-
wanie w temp. pokojowej do 30 dni. 

250rx w 20�l 
1000rx w 20�l 

SY570761 
SY570762 

656 zł 
2414 zł 

 
Gotowe mastermiksy do HRM  
 
 

QUANTUM 

EvaGreen HRM 

Kit 

Gotowy do użycia 5x stężony mastermiks 
do analizy HRM poprzedzonej ilościową 
reakcją PCR, zawierający polimerazę Gold 
Hot Start, bufor reakcyjny z BSA, Mg2+    

i dNTPs. Niewrażliwy na transport 
i przechowywanie w temperaturze poko-
jowej do 30 dni. 

250rx w 20�l  
1000rx w 20�l 

SY570791 
SY570792 

819 zł 
3069 zł 
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DODATKI DO REAKCJI 
 

Woda PCR i nukleotydy 
 

Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Woda PCR 

  

Woda do PCR, wolna od DNaz i RNaz, o czystości 
molecular biology grade. 

10 x 1,7 ml 
25 x 1,7 ml 

5 x 10 ml 

SY520911 
SY520912 
SY520913 

248 zł 
497 zł 
497 zł 

dNTP Set 

100 mM 

Zestaw nukleotydów dATP, dTTP, dCTP, dGTP     
w osobnych probówkach, każdy o stężeniu   
100 mM w wodzie. 

4 x 400 �l SY520931 
 

893 zł 
 
 

dNTP MIX 

10 mM 

Gotowy do użycia mix nukleotydów dATP, dCTP, 
dGTP i dTTP, rozpuszczonych w sterylnej, 
dejonizowanej wodzie, zmieszanych we wspólnej 
probówce, każdy w końcowym stężeniu 10 mM. 

1 ml SY520921 323 zł 
 

 
PRODUKTY DO ELEKTROFOREZY 

 
Barwniki do żelu 
 

Syngen 

GreenDNA 

Gel Stain 

Bezpieczny barwnik do wizualizacji kwasów 
nukleinowych w żelach elektroforetycznych, 
stężony 20.000-krotnie. 

1 ml 
5 x 1 ml 

SY521031 
SY521032 

333 zł 
1412 zł 

Syngen Gold 

Gel Stain 

Bezpieczny barwnik do wizualizacji kwasów 
nukleinowych w żelach elektroforetycznych, 
stężony  

1 ml 
5 x 1ml 

SY521033 
SY521034 

 

400 zł 
1698 zł 

Syngen EtBr 

Gel Stain 

Gotowy do użycia 1% roztwór bromku etydyny 
do wizualizacji kwasów nukleinowych  
w żelach elektroforetycznych. 

5 x 1 ml 
10 ml 

SY521021 
SY521022 

129 zł 
214 zł 

 
 
Obciążniki do próbek 
 

Syngen Blue 

Loading Dye 

Gotowy do użytku bufor obciążający do 
nakładania próbek na żel agarozowy lub 
poliakrylamidowy. Posiada dwa znaczniki 
migrujące podczas rozdziału – Xylene Cyanol 
oraz Bromophenol Blue. 

6 x 1 ml SY521051 214 zł 

Syngen Orange 

Loading Dye 

Gotowy do użytku bufor obciążający do 
nakładania próbek na żel agarozowy lub 
poliakrylamidowy. Posiada dwa znaczniki 
migrujące podczas rozdziału – Xylene Cyanol 
oraz Orange G. 

6 x 1 ml SY521061 214 zł 
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Agarozy 
 

Produkt Opis Opak. Nr kat. Cena* 

Syngen Daily 

Agarose 

Agaroza do rutynowej elektroforezy kwasów 
nukleinowych, np. po PCR i trawieniu 
restrykcyjnym. 

100 g 
500 g 

SY521011 
SY521012 

252 zł 
1260 zł 

Syngen 

Low Melting 

Agarose 

Niskotopliwa agaroza do reakcji enzymatycznych  
prowadzonych po rozdziale elektroforetycznym 
bezpośrednio w agarozie. 

20 g 
100 g 

SY521013 
SY521014 

300 zł 
1498 zł 

Syngen 

Long Range 

Agarose 

Agaroza do rozdziału bardzo długich 
fragmentów DNA, nawet do 50 kb. 

20 g 
100 g 

SY521015 
SY521016 

300 zł 
1498 zł 

Syngen High 

Resolution 

Agarose 

Agaroza do rozdziału krótkich fragmentów 
kwasów nukleinowych, w zakresie 20-800 bp         
z wysoką rozdzielczością. 

20 g 
100 g 

SY521017 
SY521018 

385 zł 
1926 zł 

Syngen Agarose 

Green TBE 

Agaroza, bezpieczny barwnik Syngen Green DNA 
Gel Stain oraz TBE w formie wygodnej do użycia 
tabletki 3 w 1. Do rozpuszczenia w zimnej wodzie. 

30 tabl. SY521210 150 zł 

Syngen Agarose 

Green TAE 

 

Agaroza, bezpieczny barwnik Syngen Green DNA 
Gel Stain oraz TAE w formie wygodnej do użycia 
tabletki 3 w 1. Do rozpuszczenia w zimnej wodzie. 

30 tabl. SY521310 150 zł 

Syngen Agarose 

Gold Tablets  

Agaroza, bezpieczny barwnik Syngen Gold Gel 
Stain w formie wygodnej do użycia tabletki 2 w 1. 
Do rozpuszczenia w buforze.  

100 tabl. SY521410 696 zł 

 
Markery DNA 
 

Syngen DNA 

Marker 100 bp 

LOAD 

Gotowy mix z obciążnikiem o stężeniu 0,1 �g/�l; 
prążki 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 
1000. 

100 rx SY520821 255 zł 

Syngen DNA 

Marker 10 kb 

LOAD 

Gotowy mix z obciążnikiem o stężeniu 0,1 �g/�l; 
prążki 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 
4000, 5000, 6000, 8000, 10000. 

100 rx SY520861 255 zł 

 
BUFORY 

 
 

10x Bufor PBS Bufor PBS, gotowa mieszanka w postaci proszku do 
rozpuszczenia w wodzie. 

na 1 l 
 

SY521121 94 zł 

10x Bufor TBE Bufor do elektroforezy agarozowej DNA i RNA, 
gotowa mieszanka do rozpuszczenia w wodzie. 

na 1 l SY521122 228 zł 

10x Bufor TAE Bufor do elektroforezy agarozowej DNA i RNA, 
gotowa mieszanka do rozpuszczenia w wodzie. 

na 1 l SY521120 303 zł 
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Produkty Canvax 
 

Produkt Opis   Nr kat. Opak. 

CVX Viral RNA 

Extraction Kit 

Izolacja wirusowego RNA z wymazów, surowicy, 
osocza, moczu itp. Zestaw z CE IVD.  

AN0105 
AN0105-XL 

100 
500 

HigherPurity FFPE DNA 

Isolation Kit 

Deparafinizacja i izolacja DNA ze skrawków 
parafinowych. 

AN0160 
AN0160-XL 

50 
250 

HigherPurity Tissue 

Genomic DNA 

Purification Kit  

Izolacja DNA z różnych tkanek. W zestawie 
RNaza A i proteinaza K oraz homogenizatorki.  

AN0210-S 
AN0210 
AN0211 

AN0211-XL 

20 
50 

100 
250 

HigherPurity Bacterial 

Genomic DNA Isolation 

Kit 

Izolacja DNA z bakterii gram (+) i gram (-). AN0066 
AN0067 

AN0067-XL 

50 
100 
250 

HigherPurity Yeast 

Genomic DNA Isolation 

Kit 

Izolacja DNA z drożdży. AN0080 
AN0081 

AN0081-XL 

50 
100 
250 

HigherPurity Saliva 

DNA Extraction Mini 

Spin Kit  

Izolacja DNA ze śliny z próbek zwierzęcych  
i ludzkich. W zestawie proteinaza K.  

AN0098-S 
AN0098 

AN0098-XL 

20 
50 

250 

HigherPurity Swab 

DNA Extraction Mini 

Spin Kit  

Izolacja DNA z wymazów z błon śluzowych z 
próbek zwierzęcych i ludzkich. W zestawie 
proteinaza K. 

AN0088-S 
AN0088 

AN0088-XL 

20 
50 

250 

HigherPurity Food 

DNA Purification Kit  

Izolacja DNA z próbek żywności surowej  
i przetworzonej. W zestawie proteinaza K.  

AN0240-S 
AN0240 
AN0241 

AN0241-XL 

20 
50 

100 
250 

HigherPurity Milk 

Bacterial DNA 

Extraction Kit 

Izolacja bakteryjnego DNA z mleka. W zestawie 
proteinaza K.  

AN0242 50 

HigherPurity 

Circulating DNA 

Purification Kit  

Izolacja wolnokrążącego cfDNA z surowicy  
i osocza o objętości  do 1 ml. W zestawie 
proteinaza K.  

AN0260-S 
AN0260 

AN0260-XL 

20 
50 

250 

WideUSE Plasmid 

Purification Kit  

Izolacja plazmidów na złożu krzemionkowym  
z hodowli o objętości 3 ml. W zestawie RNaza A.  

AN0068-S 
AN0068 
AN0069 

AN0069-XL 

20 
50 

100 
250 

WideUSE Plasmid 

Midiprep Kit 

Izolacja plazmidów na złożu jonowymiennym  
w średniej skali. W zestawie odczynnik kontroli 
lizy i specjalistyczne filtry do opcjonalnego 
usuwania zanieczyszczeń komórkowych  
z lizatów. 

AN0168 
AN0168-XL 

25 
100 
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Produkt Opis   Nr kat. Opak. 

WideUSE Plasmid 

Maxprep Kit 

Izolacja plazmidów na złożu jonowymiennym  
w dużej skali. W zestawie odczynnik kontroli lizy  
i specjalistyczne filtry do opcjonalnego usuwania 
zanieczyszczeń komórkowych z lizatów. 

AN0169 
AN0169-XL 

10 
25 

HigherPurity Buccal 

Swab Genomic DNA 

Extraction Kit 

Izolacja DNA z wymazów z policzków przez 
wytrącanie. W zestawie proteinaza K oraz 
sterylne wymazówki. Zestaw na bazie 
odczynników.  

AN0036-S 
AN0036 

AN0036-XL 

20 
50 

250 

HigherPurity Buccal 

Saliva Genomic DNA 

Extraction Kit 

Izolacja DNA ze śliny przez wytrącanie.  
W zestawie proteinaza K i RNaza A. Zestaw na 
bazie odczynników. 

AN0037-S 
AN0037 

AN0037-XL 

20 
50 

250 

HigherPurity Blood 

Genomic DNA 

Extraction Kit 

 (200 µl – 2 ml) 

Izolacja DNA przez wytrącanie m.in. z pełnej 
krwi, kożuszka leukocytarnego, hodowli 
komórkowych z objętości 200 �l-2 ml.  
W zestawie proteinaza K. Zestaw na bazie 
odczynników. 

AN0043-S 
AN0043-M 

AN0043 
AN0043-XL 

20 
50 

150 
250 

HigherPurity Blood 

DNA Extraction Kit  

(5 ml or 10 ml) 

Izolacja DNA przez wytrącanie m.in. z pełnej 
krwi, kożuszka leukocytarnego, hodowli 
komórkowych z objętości 5 ml lub 10 ml.  
W zestawie proteinaza K. Zestaw na bazie 
odczynników.  

AN0049 
AN0049-XL 

100 ml 
1000 ml 

 

HigherPurity Tissue 

DNA Extraction Kit  

Izolacja DNA przez wytrącanie ze świeżych  
i mrożonych tkanek z próbek od 5-100 mg.  
W zestawie proteinaza K i RNaza A. Zestaw na 
bazie odczynników.  

AN0052 
AN0052-XL 

20 
100 

qMAXSen One-Step 

Green RT-qPCR Kit 

(Low Rox) 

Gotowy do użycia 4x stężony mastermiks do 
jednoczesnej syntezy cDNA i reakcji qPCR  
w jednej probówce z barwnikiem  ROX w niskim 
stężeniu.  

E0831 
E0833 

100rxn 
500rxn 

qMAXSen One-Step 

Green RT-qPCR Kit 

(High Rox) 

Gotowy do użycia 4x stężony mastermiks do 
jednoczesnej syntezy cDNA i reakcji qPCR  
w jednej probówce z barwnikiem ROX w 
wysokim stężeniu. 

E0832 
E0834 

100rxn 
500rxn 

qMAXSen One-Step 

Probe RT-qPCR Kit 

(Low Rox) 

Gotowy do użycia 2x stężony mastermiks do 
jednoczesnej syntezy cDNA i reakcji qPCR  
w jednej probówce z sondami i barwnikiem ROX 
w niskim stężeniu. 

E0841 
E0853 

100rxn 
500rxn 

qMAXSen One-Step 

Probe RT-qPCR Kit 

(High Rox) 

Gotowy do użycia 2x stężony mastermiks do 
jednoczesnej syntezy cDNA i reakcji qPCR  
w jednej probówce z sondami i barwnikiem ROX 
w wysokim stężeniu. 

E0842 
E0854 

100rxn 
500rxn 
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Produkt Opis   Nr kat. Opak. 

First Strand cDNA 

Synthesis Kit 

Gotowy zestaw do syntezy cDNA z odwrotną 
transkryptazą z miksami z random heksamerami 
oraz starterami oligo (T).  

PR007 
PR008 

PR008-XL 

50rxn 
100rxn 
250rxn 

One-Step RT PCR Kit Gotowy zestaw do jednoczesnej syntezy cDNA  
i reakcji PCR zawierający 2x stężony mastermiks 
PCR oraz mieszaninę odwrotnej transkryptazy  
i inhibitorów RNazy. 

P0062 
P0063 

100rxn 
500rxn 

M-MLV Reverse 

Transcriptase 

Modyfikowana genetycznie odwrotna 
transkryptaza z M-MLV syntetyzująca 
komplementarną nić cDNA na matrycy RNA.  

P0073 
P0074 

10 000U 
50 000U 

AMV Reverse 

Transcriptase 

Modyfikowana genetycznie odwrotna 
transkryptaza z AMV syntetyzująca 
komplementarną nić cDNA na matrycy RNA  
z aktywnością RNazy H.  

P0070 
P0071 

P0071-CS 

300U 
1000U 
1000U 

AmplyMAX Multiplex 

PCR MasterMix 

Gotowy mastermiks do jednoczesnej amplifikacji 
do 10 genów od 50 pz do 2 kb w jednej probówce. 

P0082 
P0083 
P0084 

50rxn 
250rxn 

1000rxn 

FastPANGEA Long PCR 

DNA Polymerase 

Gotowa mieszanina rekombinowanej polimerazy 
Taq i polimerazy o aktywności proofreading do 
amplifikacji długich fragmentów 5-15 kb 
genomowego DNA.  

P0059 
P0060 

P0060-XL 
P0022 

100U 
200U 
500U 

200rxn 

FastPANGEA High 

Fidelity DNA 

Polymerase 

Polimeraza do szybkiej amplifikacji długich 
fragmentów DNA (do 20kb) charakteryzująca się 
50-krotnie niższym współczynnikiem błędu  
w porównaniu do innych polimeraz Taq.  

P0031 
P0032 
P0033 
P0061 

50U 
100U 
500U 

500rxn 

DNase I Set, RNase-

free 

 

DNaza I z buforem reakcyjnym, wolna od RNaz, 
do usuwania gDNA na kolumnach po izolacji 
RNA. 

EZ0020 
EZ0021 

50 
100 

DNase I, RNase-free DNaza I z buforem reakcyjnym, wolna od RNaz, 
do usuwania gDNA  po izolacji RNA. 

EZ0018 
EZ0019 

1 ml 
5x1 ml 

RNase A RNaza A w roztworze (10 mg/ml). Do usuwania 
RNA podczas izolacji DNA.  

EZ0002 
EZ0003 

1 ml 
5x1 ml 

RNAse Inhibitor 

 

Inhibitor rybonukleazy A, B i C.  P0269 
P0270 

2500U 
10 000U 

Exonuclease I Egzonukleaza I z E.coli  w zestawie z buforem 
reakcyjnym.  

EZ0016 
EZ0017 

5000U 
20 000U 

Proteinase K Proteinaza K w formie zliofilizowanej.  EZ0011 
EZ0012-S 

EZ0012 

30 mg 
100 mg 

5x30 mg 

BrightMAX 25– 700 bp 

DNA Ladder 

Gotowy mix z obciążnikiem o stężeniu 0,1 �g/�l; 
prążki 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 
600, 700 

L0007-S 
L0007 
L0008 

20 µg 
50 µg 

250 µg 
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Produkt Opis   Nr kat. Opak. 

BrightMAX  

50 – 1,000 bp DNA 

Ladder 

 

Gotowy mix z obciążnikiem o stężeniu 0,1 �g/�l; 
prążki 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 
500, 600, 700, 800, 900, 1000. 

L0009-S 
L0009 
L0010 

20 µg 
50 µg 

250 µg 

BrightMAX  

100 – 1,000 bp DNA 

Ladder 

 

Gotowy mix z obciążnikiem o stężeniu 0,1 �g/�l; 
prążki 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000. 

L0011-S 
L0011 
L0012 

20 µg 
50 µg 

250 µg 

BrightMAX  

100 – 1,500 bp DNA 

Ladder 

Gotowy mix z obciążnikiem o stężeniu 0,1 �g/�l; 
prążki 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1500. 

L0013-S 
L0013 
L0014 

20 µg 
50 µg 

250 µg 

BrightMAX  

100 – 2,000 bp DNA 

Ladder 

Gotowy mix z obciążnikiem o stężeniu 0,1 �g/�l; 
prążki 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1250,  1500, 2000. 

L0015-S 
L0015 
L0016 

20 µg 
50 µg 

250 µg 

BrightMAX 

 500 – 10 kb DNA 

Ladder 

Gotowy mix z obciążnikiem o stężeniu 0,1 �g/�l; 
prążki 500, 1000, 1250,  1500, 2000, 3000, 4000, 
5000, 6000, 8000, 10 000. 

L0017-S 
L0017 
L0018 

20 µg 
50 µg 

250 µg 

6x B-X Loading Buffer Gotowy do użytku 6x stężony bufor obciążający 
do nakładania próbek na żel agarozowy. Posiada 
dwa znaczniki migrujące podczas rozdziału – 
Xylene Cyanol FF oraz Bromophenol Blue. 

L0030 5 x 1 ml 

6X B Loading Buffer Gotowy do użytku 6x stężony bufor obciążający 
do nakładania próbek na żel agarozowy. Posiada 
znacznik migrujący podczas rozdziału 
Bromophenol Blue. 

L0031 5 x 1 ml 

6X O-X Loading Buffer Gotowy do użytku 6x stężony bufor obciążający 
do nakładania próbek na żel agarozowy. Posiada 
dwa znaczniki migrujące podczas rozdziału – 
Orange G i Xylene Cyanol FF 

L0032 5 x 1 ml 

UltraPure Water Woda wolna od DNaz, RNaz i proteaz, 
odpowiednia do większości zastosowań w 
biologii molekularnej. 

E0320 
E0321 
E0322 
E0323 

5 x 10 ml 
25 ml 

500 ml 
1,000 ml 

PRImeZOL Reagent 

 

Jednoetapowa izolacja całkowitego RNA  
z tkanek, komórek, bakterii, roślin (bogatych  
w polisacharydy i proteoglikany), grzybów  
i płynów ustrojowych. RNA wytrąca się 
alkoholem izopropylowym.  

AN1100 100 ml 
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IZOLACJA AUTOMATYCZNA 
 

 
Izolacja magnetyczna 
Uniwersalny automat do izolacji  
 

 
 automatyczna izolacja DNA, RNA, wirusowego DNA/RNA od 1 do 24 próbek 

 możliwość wyboru objętości próbki i objętości elucji 

 gotowe kartridże na każdą próbkę, bez strat odczynników 

 certyfikat CE IVD do diagnostyki 

 zoptymalizowane wbudowane protokoły i łatwy w użyciu interfejs użytkownika 
 

 
 
Izolacja DNA z krwi i komórek 
 

Produkt Opis   Opak. 

Blood DNA 

Extraction Kit 200 

Izolacja automatyczna całkowitego DNA z pełnej krwi, kożuszka 
leukocytarnego, objętość próbki 10-400 �l. 

48 

Blood DNA 

Extraction Kit 1200 

Izolacja automatyczna całkowitego DNA z pełnej krwi i kożuszka 
leukocytarnego, objętość próbki 400-1000 �l. 

48 

Cultured Cell DNA 

Extraction Kit 

Izolacja automatyczna całkowitego DNA z kultur komórkowych  
i kożuszka leukocytarnego. 

48 

 

 
Izolacja DNA z tkanek świeżych i FFPE 
 
 

Tissue DNA 

Extraction Kit 

Izolacja automatyczna całkowitego DNA z tkanek, wymazówek  
i plam krwi. 

48 

FFPE DNA Extraction 

Kit 

Izolacja automatyczna całkowitego DNA ze skrawków tkanek  
w bloczkach parafinowych FFPE. 

48 

 
 
Izolacja cfDNA 
 
 

CFC DNA Extraction 

Kit 
Izolacja automatyczna cfDNA z osocza, surowicy i bezkomórkowych 
płynów ustrojowych. 

48 

 
Izolacja DNA z próbek forensic 
 
 

Forensic DNA 

Extraction Kit 

Izolacja automatyczna genomowego DNA z próbek typu forensic. 48 

 

 
 



info@syngen.pl str. 26 syngen.pl 

 
Izolacja bakteryjnego i wirusowego DNA  
 

Produkt Opis   Opak. 

Bacterial DNA 

Extraction Kit 

Izolacja automatyczna bakteryjnego DNA z hodowli komórkowych, 
pelletu komórek, tkanek, bezkomórkowych płynów ustrojowych, 
wymazów, moczu, próbek środowiskowych. 

48 

HPV DNA Extraction 

Kit for Swab samples 

Izolacja automatyczna DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV)  
z wymazu z szyjki macicy. 

48 

TB DNA Extraction 

Kit 

Izolacja automatyczna bakteryjnego DNA z Mycobacterium 
tuberculosis z pełnej krwi, osocza i surowicy, płynu mózgowo-
rdzeniowego, moczu, bezkomórkowych płynów ustrojowych, 
plwocin i kultur bakteryjnych. 

48 

 
Izolacja DNA z roślin  
 
 

Plant DNA Extraction 

Kit 

Izolacja automatyczna całkowitego DNA z roślin, grzybów i drożdży. 48 

 
Izolacja RNA  
 
 

Total RNA Extraction 

Kit 

Izolacja automatyczna całkowitego RNA z pełnej krwi, kożuszka 
leukocytarnego, szpiku kostnego, tkanek, biopsji, kultur 
tkankowych, roślin, grzybów i drożdży. 

48 

 
Izolacja bakteryjnego i wirusowego RNA/DNA 
 
 

Viral RNA Extraction 

Kit 

Izolacja automatyczna wirusowego RNA z osocza, surowicy, płynu 
mózgowo-rdzeniowego, moczu, bezkomórkowych płynów 
ustrojowych, supernatantu z hodowli komórkowych i wymazów. 

48 

Viral Nucleic Acid 

Extraction Kit  

Izolacja automatyczna wirusowego DNA/RNA z osocza, surowicy, 
płynu mózgowo-rdzeniowego, moczu, bezkomórkowych płynów 
ustrojowych, supernatantu z hodowli komórkowych i wymazów. 

48 

Viral/Pathogen 

Nucleic Acids 

Extraction Kit A 

Izolacja automatyczna wirusowego i bakteryjnego DNA/RNA  
z osocza, surowicy, płynu mózgowo-rdzeniowego, moczu, 
bezkomórkowych płynów ustrojowych i supernatantu z hodowli 
komórkowych. 

48 

Viral/Pathogen 

Nucleic Acids 

Extraction Kit B 

Izolacja automatyczna wirusowego i bakteryjnego DNA/RNA  
z płynu mózgowo-rdzeniowego, moczu, kału, bezkomórkowych 
płynów ustrojowych, plwocin, wymazów, śliny, kultur bakteryjnych, 
supernatantu z hodowli komórkowych, próbek środowiskowych  
i wody. 

48 
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*Ceny 
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8% lub 23%, w zależności od asortymentu.  
Stawką VAT 8% objęte są produkty certyfikowane CE IVD. Na pozostałe produkty obowiązuje stawka 
VAT 23%. 
 
 
Transport 
Transport produktów Syngen jest bezpłatny. Zestawy dostarczane są za pośrednictwem kuriera UPS. 
 
 
Realizacja zamówień 
Zamówienia realizujemy w ciągu 2 – 3 dni roboczych. 
 
 
Składanie zamówień 
- mailowo, na adres: zamowienia@syngen.pl  
- faxem na nr  71 349 70 33 
- za pomocą sklepu internetowego www.syngen.pl 
 
 
Dział Handlowy: 
wyceny, pytania techniczne, oferty 
tel. +48 71 349 70 13 
info@syngen.pl 
 
 
Serwis: 
tel. +48 71 349 70 13 
serwis@syngen.pl 
 
 
Dane adresowe: 
Syngen Biotech Sp. z o.o. 
ul. Ostródzka 13 
54-116 Wrocław 
kolumienki.pl, syngen.pl 
info@syngen.pl 
tel. +48 71 349 70 13 
+48 71 349 91 66 
 
 

Informacje prawne: Zestawy nieposiadające oznaczenia CE IVD służą do badań naukowych i nie będą uznawane żadne roszczenia wynikające z zastosowania tych 
zestawów do diagnostyki i leczenia ludzi. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w asortymencie. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych 
znajdują się na stronie internetowej producenta. Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu 
Cywilnego oraz nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. 
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W ofercie Syngen Biotech  

certyfikowane CE IVD testy do diagnostyki molekularnej 
 

 

 Zakażenia wirusowe 
 

 Zakażenia bakteryjne 

 

 Medycyna spersonalizowana 
 

 Choroby genetyczne 
 

 Mutacje i fuzje ważne w onkologicznych 

terapiach celowanych 
 

 Onkohematologia 
 

 Multipleks i multitest 

wspólny profil temperaturowy 
 

 Panele oddechowe i gastryczne do jednoczesnego 

wykrywania wielu patogenów w próbce 
 

 Automatyczny workflow –  

izolacja, set-up, real-time PCR  

                
 

 

 

 

 

www.syngen.pl 

info@syngen.pl 
 

www.abanalitica.it 

www.certest.es 


