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Material, dimensões e certificação

As trabalhosas análises para comprovar determinadas substâncias ocupam um lugar fundamental na pesquisa, no
desenvolvimento e no diagnóstico. Uma das análises mais disseminadas é o ensaio de imunoabsorção enzimática (Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay - ELISA). Com a ajuda deste método, é possível comprovar e quantificar diversas substâncias (proteínas,
peptídeos, anticorpos, hormônios, etc.) de soluções complexas em concentrações mínimas. Os ensaios ELISA são frequentemente
realizados em pequenos volumes em placas de microtitulação de poliestireno, que podem ser processadas de forma manual ou
automatizada. Desta forma, se aproveita a propriedade de ligação das biomoléculas à superfície de poliestireno por adsorção
passiva. É preciso observar que a força da adsorção passiva depende das propriedades moleculares do analito como, por ex.,
o tamanho e a carga.

A fabricação de produtos fáceis de usar é um de nossos principais objetivos. Por isso, todas as placas ELISA da SARSTEDT
possuem dimensões básicas uniformes indicadas para um processamento automatizado e são fabricadas em conformidade com
DVUHFRPHQGD×ĄHVGR$PHULFDQ1DWLRQDO6WDQGDUGV,QVWLWXWH $16,bDbH 
A qualidade estável das superfícies é um pré-requisito básico para a reprodutibilidade dos experimentos ELISA. As propriedades
de ligação das superfícies Medium Binding e High Binding são determinadas durante a fabricação com base em um ELISA. Os
valores-limite dos coeficientes de variação (CV) de nossos produtos são os seguintes:

Para uma aplicação mais vasta na imunoanálise, a Sarstedt fabrica placas ELISA com dois tipos de superfície:
• Medium Binding
A superfície de média adesão Medium Binding é hidrófoba e é normalmente indicada para a adsorção de moléculas
predominantemente hidrófobas e maiores/mais flexíveis.
• High Binding
As placas de alta adesão ELISA High Binding da Sarstedt possuem uma superfície hidrófila definida otimizada para a adsorção
de moléculas mais hidrófilas e menores/mais rígidas.
A título de exemplo, para a adsorção de proteínas com características diversas, a figura 1 apresenta as avaliações de um ensaio
ELISA de insulina (fig. 1a) e de um ensaio ELISA de IgG humana (fig. 1b). Pode ser visto claramente que a placa ELISA High Binding
da Sarstedt é especialmente recomendada para a ligação de moléculas menores como, por ex., insulina.
Por outro lado, é possível a comprovação de IgG humana em função da concentração de IgG com as duas superfícies ELISA.

b)

ELISA insulina humana

1,2

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6
0,4
0,2
0,0
0,01

0,1

1

Fig.1:
a) A insulina humana foi revestida em placas
ELISA transparentes Medium ou High Binding
da Sarstedt. A quantidade adsorvida foi
comprovada através de um ELISA indireto.
b) As placas ELISA transparentes Medium e
High Binding da Sarstedt foram revestidas
com IgG humana. A quantidade de IgG ligada
foi determinada por ELISA direto.
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A figura 2 representa o resultado de um ensaio realizado com o método ELISA Sandwich IL8. Podemos ver que a placa ELISA
High Binding da Sarstedt apresenta propriedades de adsorção comparáveis às da placa ELISA High Binding de um concorrente.
Os resultados deste ELISA Sandwich também mostram que a placa ELISA High Binding da Sarstedt é mais indicada para esta
aplicação do que a placa ELISA Medium Binding da Sarstedt.
Fig. 2:
Para a comprovação de IL8, o anticorpo de
captura foi adsorvido na superfície das placas
ELISA transparentes Medium ou High Binding
da Sarstedt e adsorvido em uma placa High
Binding de um concorrente. A quantidade
de IL8 detectada está correlacionada com
a quantidade de anticorpos de captura com
capacidade de ligação adsorvidos.
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Além da qualidade da superfície, a pureza das placas ELISA é importantíssima para a obtenção de resultados constantes. Para
isso, as placas ELISA da SARSTEDT são fabricadas em poliestireno de elevada pureza e com a seguinte certificação:
• Não citotóxico
(PFRQIRUPLGDGHFRPDVÜULHGHQRUPDV,62b
• Isento de pirogênios/endotoxinas
&RPEDVHQRWHVWH/$/OLPLWHGHGHWHF×ÊRb(8PO
• Isento de DNA
'1$KXPDQRbSJƑO'1$EDFWHULDQRbSJƑO
• Isento de DNase/RNase
'1DVH -5b8ƑO51DVH b8ƑO
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High Binding da concorrência

Devido à respectiva característica de um analito, a Sarstedt recomenda testar as duas superfícies ELISA da Sarstedt
para estabelecer um novo ELISA.
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Tampa para placas de microtitulação
e placas ELISA
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Filme autocolante
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Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!
Visite também o nosso website: www.sarstedt.com
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PCR & Molecular Biology

Cell Cultivation, Cryogenic Storage, Filtration, Liquid Handling

Certified Products for Applications in PCR,
Molecular Biology & Research

Cell and tissue culture

Screw Cap Micro Tubes
Transport, storage and sample preparation

Liquid Handling
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Forensic Swab
in a transport tube with ventilation membrane
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Low Binding Micro Tubes

Microbiology
Sample collection, cultivation, processing

Maximum purity for optimal safety in preanalytics
The new Forensic Swabs from Sarstedt are suited for the collection of both reference samples and evidence of DNA
traces at crime scenes. Apart from Forensic Swabs with polystyrene stem, our range also includes a wooden stem
option. The Forensic Swab L has an extended handle for the hygienic collection of reference samples. The Forensic
Swab XL with extended stem is ideal for the collection of evidence in sexual assault cases.
The ventilation membrane in the tube base enables self-drying of the swab within the tube. Drying of the swab in
the open, i.e. outside the tube, as in standard systems is unnecessary, thereby excluding the risk of mix-up and
contamination.
Stringent purity conditions in the production process and a special EtO sterilisation method developed by Sarstedt
to comply with the requirements of forensic analysis ensure the absence of DNA contamination.

Large writing space on frosted,
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š Low Protein Binding Micro Tubes
Minimizes protein loss
SafeSeal locking cap design
Centrifugation up to 20,000 x g*

š Low DNA Binding Micro Tubes
s DNA-free

Minimizes DNA loss
SafeSeal locking cap design
Centrifugation up to 30,000 x g*
(2ml up to 25,000 x g*)

s EtO sterilised
s Self-drying within the tube
s Identiﬁcation code* for correct matching

)LOOHGWRQRPLQDOYROXPHZLWKGRXEOHGHLRQL]HGZDWHU ORZVXUIDFHWHQVLRQ Ɠ&PLQı[HGDQJOHURWRU

s Individually wrapped, sterile, or with tamper-proof closure

PCR Performance Tested Quality

* Global article ID number + serial number (SGTIN)/GS1 Germany. The code is printed on the label both in plain script and in a GS1 DataMatrix
format on the tube and swab for a correct match (Art. Nos. 80.630 and 80.634 only).

DNA-free
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 DNase/RNase-free

PCR inhibitor-free

