Gel Clot LAL Reagent
Teste único para endotoxina em ampola
Código: TX-18118-50
Kit suficiente para teste em 50 amostras.
Armazenamento e transporte: 2°-8°C
Os testes individuais do reagente LAL com formação de coágulo de gel em ampola são a
maneira mais econômica de testar as endotoxinas presentes em soluções e demais. Este
reagente apresenta enorme robustez perante às interferências do ambiente, com uma
sensibilidade padrão de 0,125 EU/mL.
1. informações sobre o produto
O reagente de LAL é o lisado do sangue azul de caranguejo ferradura Tachypleus tridentatus.
Tem a mesma função que o reagente LAL de lisado de amebócito do Limulus para detectar a
endotoxina no método do coágulo de gel.
Gel Clot LAL é o teste único em ampola. Após a adição de Água Reagente LAL para reidratar o
reagente LAL em volume de 100 L, este tubo é considerado o controle negativo. As amostras
são adicionadas diretamente aos tubos da ampola e incubada a 37°C por 60 minutos, após
incubação, um gel firme e intacto é formado após a inversão dos tubos em 180 graus, o que
indica no teste a presença de endotoxina. Os frascos de reagente LAL de teste único não
requerem tubos de teste de vidro isentos de pirogénios.
Os usuários deste teste de endotoxina não precisam de mais reagentes ou etapas, sendo que o
ensaio é realizado em uma única etapa. O método é simples, conveniente, sem a necessidade
de equipamentos caros. Nós fornecemos reagente de grande sensibilidade de 0,03EU / ml a
2,0EU / ml. A sensibilidade usada mais comum é 0,125EU/mL ou 0,25EU/mL.
2. Parâmetro do produto
Faixa de sensibilidade: 0,125EU/mL
Um teste por tubo (50 tubos)
Resultados positivos ou negativos (1 controle positivo) (água ultra pura 3 x 20 mL)
Requer volume de amostra: 0.1mL (100L) por teste
3. Recurso e aplicação do produto
Detecção de endotoxina em um único passo, sem instrumentos caros de ensaio de endotoxina.
Adequado para teste de endotoxina do produto final antes do produto ser liberado. Ensaio de
endotoxina de baixo custo para fábricas farmacêuticas e pesquisadores. O ensaio pode ser
realizado de forma semi-quantitativa desde que se ajustem as diluições do produto a ser
testado. Assim, realizar as diluições ½, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e testar frente a cada tubo de
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endotoxina. A diluição aonde a leitura for positiva deverá ser multiplicada pelo valor da
sensibilidade fornecida.
Por exemplo; se a diluição 1/8 foi a última que apresentou formação de coágulo ; o valor
inverso da diluição deverá ser multiplicado pela sensibilidade do lisado.
1/8 . 0,125 = 1,00, resultados: ≤ 1,0 EU/mL. Recomenda-se sempre realizar o ensaio em
duplicata.
RESUMO DOS PROCEDIMENTOS:
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