
                             
 

 تحقیقاتی مواد شیمیایی و مولکوالر بیولوژی

 

 محصوالت شرکت سیتو متین ژن

 

 زدیف ًبم هحصَل تَضیحبت ٍ هْن تسیي هَازد استفبدُ هحصَل شسکت هیصاى شوبزُ کبتبلَگ
CMGCD4-

S100 

1ml=1mg 

CMG 

دس سٍضْبی  CD4آًتی ثبدی ثشای ضٌبسبیی گیشًذُ 

فلَسیتَهتشی، ایوًََفلَسسٌت، االیضا، ٍستشى ثالت، 

 ....ایوًََّیستَضیوی، کطت سلَلی

Mouse anti human CD4 (Sterile) 

 (استسیل)اًسبى CD4آًتی ببدی گیسًدُ 
1 CMGCD4-

S50 

0.5ml=0.5

mg 

CMGCD4-S5 50ul=50ug 

CMGCD4-

N100 

1ml=1mg 

CMG 

دس سٍضْبی  CD4آًتی ثبدی ثشای ضٌبسبیی گیشًذُ 

فلَسیتَهتشی، ایوًََفلَسسٌت، االیضا، ٍستشى ثالت، 

 ....ایوًََّیستَضیوی

Mouse anti human CD4 (non sterile) 

 (غیس استسیل)اًسبى CD4آًتی ببدی گیسًدُ 
2 CMGCD4-

N50 

0.5ml=0.5

mg 

CMGCD4-N5 50ul=50ug 

CMGCD4-

F100 

1ml=100 

test 

CMG 
دس سٍضْبی  CD4آًتی ثبدی ثشای ضٌبسبیی گیشًذُ 

 .....فلَسیتَهتشی، ایوًََفلَسسٌت

Mouse anti human CD4-FITC 

 FITCاًسبى ًشبًداز بب  CD4آًتی ببدی گیسًدُ 
3 CMGCD4-

F50 

0.5ml=50te

st 

CMGCD4-F5 50ul=5 test 

CMGCD4-

P50 

0.5ml=50te

st 
CMG 

دس سٍضْبی  CD4آًتی ثبدی ثشای ضٌبسبیی گیشًذُ 

 ......فلَسیتَهتشی، ایوًََفلَسسٌت

Mouse anti human CD4-PE 

 فیکَازیتسیياًسبى ًشبًداز بب  CD4آًتی ببدی گیسًدُ 
4 

CMGCD4-P5 50ul=5 test 

CMGCD4-

P50 

0.5 ml 

CMG 
دس سٍضْبی  CD4آًتی ثبدی ثشای ضٌبسبیی گیشًذُ 

 ....فلَسیتَهتشی، االیضا، ٍستشى ثالت، ایوًََّیستَضیوی

Mouse anti human CD4-HRP 

 CMGCD4-P5 50 ul 5 پساکسیداشاًسبى ًشبًداز بب  CD4آًتی ببدی گیسًدُ 



CMGIG1-

S100 1ml=1mg  

CMG 

هبًٌذ ثعٌَاى آًتی ثبدی کٌتشل دس اًَاع سٍضْب 

ایوًََّیستَضیوی، االیضا، ، فلَسیتَهتشی، ٍستشى ثالت

 .....کطت سلَلی

Mouse IgG1 isotype control Ab (Sterile) 

 (استسیل)هَشی  IgG1آًتی ببدی کٌتسل ایصٍتیپ 
6 

CMGIG1-S10 
100ul=100u

g 

CMGG2A-

S100 
1ml=1mg  

CMG 

هبًٌذ ثعٌَاى آًتی ثبدی کٌتشل دس اًَاع سٍضْب 

ایوًََّیستَضیوی، االیضا، ، فلَسیتَهتشی، ٍستشى ثالت

 .....کطت سلَلی

Mouse IgG2a isotype control Ab (Sterile) 

 (استسیل)هَشی  IgG2aآًتی ببدی کٌتسل ایصٍتیپ 
7 

CMGG2A-

S10 
100ul=100u

g 

CMGG2B-

S100 
1ml=1mg  

CMG 

هبًٌذ ثعٌَاى آًتی ثبدی کٌتشل دس اًَاع سٍضْب 

ایوًََّیستَضیوی، االیضا، ، فلَسیتَهتشی، ٍستشى ثالت

 .....کطت سلَلی
Mouse IgG2b isotype control Ab (Sterile) 

 (استسیل)هَشی  IgG2bآًتی ببدی کٌتسل ایصٍتیپ 
8 

CMGG2B-

S10 

100ul=100u

g 

MCA928F 
(CMGIG1-F) 100ul ABD Serotec 

ثعٌَاى آًتی ثبدی کٌتشل ثشای سٍضْبی ایوًََاسی هبًٌذ 

 ...ایوًََفلَسسٌت ٍ ، فلَسیتَهتشی

Mouse IgG1-FITC isotype control 

Antibody 

 FITCًشبًداز بب  هَشی IgG1آًتی ببدی کٌتسل ایصٍتیپ 
9 

349043  100ul BD 
 ثعٌَاى آًتی ثبدی کٌتشل ثشای سٍضْبی ایوًََاسی 

 

Mouse IgG1-RPE isotype control 

Antibody 10 

 



204005 
(CMGHGG-HRP) 

100ul 
ABD 

Serotec 

آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای سٍضْبی ایوًََاسی هبًٌذ ٍستشى 

 ثالت، دات ثالت، ایوًََّیستَضیوی، االیضا
Goat anti human IgG-HRP 

 ًشبًداز بب پساکسیداش IgGآًتی ّیَهي 
11 

TAR145P 
(CMGHGM-HRP) 

100ul 
ABD 

Serotec 

آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای سٍضْبی ایوًََاسی هبًٌذ ٍستشى 

 ثالت، دات ثالت، ایوًََّیستَضیوی، االیضا
Goat anti human IgM-HRP 

 12 ًشبًداز بب پساکسیداش IgMآًتی ّیَهي 

STAR141P 
(CMGHGA-HRP) 

100ul 
ABD 

Serotec 

آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای سٍضْبی ایوًََاسی هبًٌذ ٍستشى 

 ثالت، دات ثالت، ایوًََّیستَضیوی، االیضا
Goat anti human IgA-HRP 

 ًشبًداز بب پساکسیداش IgAآًتی ّیَهي 
13 

CMGHGT-HRP 
100ul CMG 

آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای سٍضْبی ایوًََاسی هبًٌذ ٍستشى 

 ثالت، دات ثالت، ایوًََّیستَضیوی، االیضا
Goat anti human Ig(G,M,A)-HRP 

 ًشبًداز بب پساکسیداش Ig(G,M,A)آًتی ّیَهي 
14 

OS02 
 (CMGMGG) 

100ul 
Calbioche

m 

 Goat anti mouse IgG هَش IgGآًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای اتػبل ثِ آًتی ثبدی 

 (غیسًشبًداز)هَش  IgGآًتی ببدی علیِ 
15 

STAR81-F 
(CMGMGG-F) 

100ul 
ABD 

Serotec 

آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای سٍضْبی ایوًََاسی هبًٌذ 

 ...فلَسیتَهتشی، ایوًََفلَسسٌت 

Goat anti mouse IgG-FITC 

 FITCهَش ًشبًداز بب  IgGآًتی ببدی علیِ 
16 

170-6516 
(CMGMGG-HRP) 

100ul Bio-Rad  آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای اتػبل ثِ آًتی ثبدیIgG هَش 
Goat anti mouse IgG (H+L)-HRP 

هَش ًشبًداز بب  IgGآًتی ببدی علیِ شًجیسُ سبک ٍ سٌگیي 
 پساکسیداش

17 

OS02b 
(CMGMGG-B) 

100ul Oncogen   آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای اتػبل ثِ آًتی ثبدیIgG هَش 
Biotinylated goat anti mouse IgG 

 18 هَش IgGآًتی ببدی بیَتیٌِ علیِ 

NXA931 

(CMGMSG-

HRP) 

100ul 
Amersha

m 

آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای سٍضْبی ایوًََاسی هبًٌذ ٍستشى 

 ثالت، دات ثالت، ایوًََّیستَضیوی، االیضا
Sheep anti mouse IgG-HRP 

 هَش ًشبًداز بب پساکسیداش IgGآًتی ببدی علیِ 
19 

STAR12A 

(CMGMRG-

PE) 

100ul 
ABD 

Serotec 

آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای سٍضْبی ایوًََاسی هبًٌذ 

 ...فلَسیتَهتشی، ایوًََفلَسسٌت 
Rabbit F(ab')2 anti mouse IgG-RPE 

 20 هَش ًشبًداز بب فیکَازیتسیي IgGآًتی ببدی علیِ 



STAR111B 
(CMGMRG-B) 

100ul 
ABD 

Serotec 
 هَش IgGآًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای اتػبل ثِ آًتی ثبدی 

Biotinylated rabbit F(ab')2 anti mouse IgG 

 21 هَش IgGآًتی ببدی بیَتیٌِ علیِ 

A6154 

 (CMGRGG-

HRP) 

100ul Sigma 
سٍضْبی ایوًََاسی هبًٌذ ٍستشى آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای 

 ثالت، دات ثالت، ایوًََّیستَضیوی، االیضا

Goat anti rabbit IgG-HRP 

 خسگَش ًشبًداز بب پساکسیداش IgGآًتی ببدی علیِ 
22 

P0450 100ul DAKO  آًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای اتػبل ثِ آًتی ثبدیIgG سات Rabbit anti Rat IgG-HRP 23 

31433 100ul 
Thermo 

Scientific 
 ثض IgGآًتی ثبدی ثبًَیِ ثشای اتػبل ثِ آًتی ثبدی 

Rabbit anti goat IgG-HRP 

 بص ًشبًداز بب پساکسیداش IgGآًتی ببدی علیِ 
24 

Ab5883 100ul Abcam د فلَسیتَهتشی، ایوًََفلَسسٌت سٍضْبی ایوًََاسی هبًي… Goat anti mouse IgG-FITC 25 

A7058 
100ul 

Sigma 
ثشچست ّیستیذیي خػَغآ دس پشٍتئیي ّبی سٌجص  

 ....دات ثالت، ًَتشکیت ثب سٍضْبیی هبًٌذ الیضا، ٍستشى ثالت

Anti Poly-Histidine Antibody - HRP  

 HRPآًتی ببدی علیِ بسچسب ّیستیدیي ًشبًدازبب 

26 
200ul  

MCA463C 100ul 
ABDSerot

ec 

 هبًٌذ دس سٍضْبی CD3ثشای ضٌبسبیی گیشًذُ 

 فلَسیتَهتشی
Anti Human CD3-RPE.Cy5.5 27 

MCA1193F 100ul 
ABDSerot

ec 
 Anti Human CD16-FITC 28 فلَسیتَهتشی هبًٌذ دس سٍضْبی CD16ضٌبسبیی گیشًذُ 

MCA1437PE 100ul 
ABDSerot

ec 
 Anti Human CD56-R.PE 29 فلَسیتَهتشی هبًٌذ دس سٍضْبی CD56ضٌبسبیی گیشًذُ 

345801 100ul BD  ُضٌبسبیی گیشًذCD34 فلَسیتَهتشی هبًٌذ دس سٍضْبی Anti Human CD34-FITC 30 
550315 100ul BD  ُضٌبسبیی گیشًذCD146 فلَسیتَهتشی هبًٌذ دس سٍضْبی Anti Human CD146-PE 31 

SC-130301 100ul 
Santa 

Cruz 
 Anti Human B-actin 32 آًتی ثبدی کٌتشل هثجت ثشای پشٍتییي ثتب اکتیي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 محصوالت مرتبط با تکنیک االیزا

 MaxiSorp 1چبّکی االیصا  96پلیت  ثشای اًَاع االیضا NUNC یک پلیت  442404
CMGSTP-10 10 ml 

CMG 

 هحلَل هتَقف کٌٌذُ ٍاکٌص ثشای اًَاع سیستن ّبی االیضا  
Stop solution 

-CMGSTP 2 هحلَل هتَقف کٌٌدُ

100 

100 ml 

CMGTMB-

10 
10 ml 

CMG 

صا ثشای هحلَل سًگ،  HRPسَثستشای آهبدُ هػشف ثشای آًضین

 اًَاع سیستن ّبی االیضا  
TMB )TetraMethylBenzidine ( 

 3 تتسا هتیل بٌصیدیي
CMGTMB-

100 
100 ml 

890803  
100ul 

R & D 

Systems 

کبًظٍگِ ثب ثیَتیي دس ( آًتی ثبدی)ثشای اتػبل ثِ هَلکَلْبی 

 .…اًَاع االیضا، ٍستشى ثالت، ایوًََّیستَضیوی 
Streptavidin –HRP 

 4 ًشبًداز بب پساکسیداش آٍیدیي

 96 test Others* 
، 10، 6، 4، 2، 1اًذاصُ گیشی سیتَکیي ّب هبًٌذ ایٌتشلَکیي ّبی 

TNFα  ،IFN γ  ،Leptin  ٍ... 

بسای اًداشُ گیسی اًَاع سبیتَکیي ّب دز کیت االیصا 
 5 سسم، پالسوب، هحیط کشت

 فلوسیتومتریمحصوالت مرتبط با تکنیک 
شوبزُ 
 کبتبلَگ

 زدیف ًبم هحصَل تَضیحبت ٍ هْن تسیي هَازد استفبدُ هحصَل شسکت هیصاى

CMGRBL 
100ml CMG 

 Erythrocyte lysing reagent ثشای لیض کشدى گلجَلْبی قشهض دس فلَسیتَهتشی

 1 ببفس لیص کٌٌدُ گلبَلْبی قسهص

555899 
100ml BD 

 ثشای لیض کشدى گلجَلْبی قشهض دس فلَسیتَهتشی
BD RBC Lysing buffer 2 

CMGFAP 
50test CMG 

ثشای سًگ آهیضی آًتی طًْبی داخل سلَلی دس اًَاع سٍضْب هبًٌذ 

 ....ایوًََّیستَضیویفلَسیتَهتشی، ایوًََفلَسسٌت، 
Fix and Perm 

 3 ببفس فیکس ٍ ًفَذپریسکٌٌدُ سلَلْب

CMGWAB 
1 lit CMG 

ثشای ضستطَی سلَلْب ٍ هقبطع ثبفتی فیکس ضذُ ٍ ًفَرپزیش 

 .....ضذُ دس سٍضْبیی هبًٌذ فلَسیتَهتشی، ایوًََّیستَضیوی
Perm Wash Buffer 

 4 ببفس ًفَذ شستشَ

40105  
 

25/pack 
SPL life 

science. 

لَلِ استشیل ثشای استفبدُ دس کطت سلَلی ٍ سپس دستگبُ 

 BDفلَسیتَهتشی 
 BD 5لَلِ فلَسیتَهتسی هٌبسب بسای دستگبُ 

CMGPRI 
P4170  

1ml=1m

g Sigma 

ثشای سًگ آهیضی ّستِ ٍ تطخیع سلَلْبی صًذُ اص هشدُ دس 

 Propidium Iodide (PI) .…سٍضْبی ایوًََفلَسسٌت ٍ فلَسیتَهتشی
 
6 

10mg 

R8004 5mg Sigma ثشای سٍضْبی ایوًََفلَسسٌت ٍ فلَسیتَهتشی Rhodamine 123 7 



STAR4A 
100ul ABDSerotec 

کبًظٍگِ ثب ثیَتیي دس اًَاع فلَسیتَهتشی،  اتػبل ثِ هَلکَلْبی

 .…ایوًََفلَسسٌت
Streptavidin –RPE 

 آٍیدیي ًشبًداز بب فیکَازیتسیي
8 

 ...(وسترن بالت، دات بالت، کلنی بالت و)تکنیک های ایمونوبالتینگ محصوالت مرتبط با 

شوبزُ 
 کبتبلَگ

 زدیف ًبم هحصَل تَضیحبت ٍ هْن تسیي هَازد استفبدُ هحصَل شسکت هیصاى

CMGSDS 
20 mini 

Gels 
CMG 

جْت ثشسسی پشٍتئیي ّب، ٍستشى  SDS-PAGEثشای تْیِ طل 

 ...ثالت ٍ 
تْیِ  هَاد الشم بسای کلیِ حبٍی ) SDS-PAGEکیت 

 (ضل پلی اکسیل آهید ٍ زًگ آهیصی کوبسی
1 

CMGECL 50 Test CMG دات ثالت  جْت ٍستشى ثالت ٍ سَثستشای آًضین پشاکسیذاص ... ECL Western Blotting kit 2 
11500708007 100ml Roche دات ثالت  جْت ٍستشى ثالت ٍ سَثستشای آًضین پشاکسیذاص ... BM Chemiluminescence western blot (POD) 3 

32741  1 gr Fluka 

دس  HRPثشای تَلیذ سًگ ًبهحلَل دس ٍاکٌص ثب آًضین 

ایوًََاسی هبًٌذ ایوًََّیستَضیوی، ٍستشى ثالت، دات 

 ..…ثالت

DAB (Diaminobenzidine) 

 4 دی آهیٌَ بٌصیدیي

A5754  1 gr Sigma 
دس  HRPثشای تَلیذ سًگ ًبهحلَل دس ٍاکٌص ثب آًضین 

 ایوًََاسی
AEC (Amino Ethyl Carbazide) 5 

C8302 10ml Sigma 
دس  HRPثشای تَلیذ سًگ ًبهحلَل دس ٍاکٌص ثب آًضین 

 ایوًََاسی
4-Choloro-1-Naphtol 6 

W4121  10 ml Promega 
دس ٍستشى  HRPثشای تَلیذ سًگ ًبهحلَل دس ٍاکٌص ثب آًضین 

 (ًب هٌبست ثشای االیضا. )ثالت ٍ دات ثالت
TMB )Stabilized  ( 7 

RPN303D 

10X10 

CM Amersham 

GE 

Healthcare 

هَسد استفبدُ دس اًَاع سٍضْبی ثالتیٌگ هبًٌذ ٍستشى ثالت، 

 ...دات ثالت، کلٌی ثالت ٍ
Nitrocellulose membrane 

 ًیتسٍسلَلص (غشبء) کبغر

 
8 

20X20 

CM 

1 Role 

RPN303F 

10X10 

CM Amersham 

GE 

Healthcare 

هَسد استفبدُ دس اًَاع سٍضْبی ثالتیٌگ هبًٌذ ٍستشى ثالت، 

 ...دات ثالت، کلٌی ثالت ٍ
 PVDF( غشبء)کبغر 

 
9 

20X20 

CM 

1 Role 

26624 50ul Thermo 

Scientific 

تعییي ٍصى هَلکَلی پشٍتئیي ّب دس سٍضْبیی هبًٌذ ٍستشى 

 ٍ غیشُ  SDSثالت، 
Protein size marker (10-260 kDa range) 

 (کیلَ دالتَى 260تب  10)سبیص هبزکس پسٍتیئٌی زًگی 
 

10 26634 250ul 

1666007 100 film Kodak 
ى ثالت، دات ثالت، کلٌی اًَاع سٍضْبی ثالتیٌگ هبًٌذ ٍستش

 ثالت 
X-ray film 13X18 cm 11 

 1 Philips  استفبدُ دس اطبق تبسیک X-ray film cassette  13X18 cm 12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0511 – 8420836 – 8430216 – 8423025: تلفاكس 
Email : Betageneco@gmail.com 

 1& 1 liter Champion ثشای ظَْس ٍ ثجَت فیلن سادیَ گشافی X-ray fixer and developer solution 13 
 ......(کننده ها، بافرها، مایعات شستشو، بلوکه)محصوالت سایر 

B6916 100 ml Sigma  
اًذاصُ گیشی هیضاى پشٍتئیي ثِ سٍش ثشادفَسد دس هبیعبت 

 Bradford Reagent 1 ....حیبتی

500-0205 100 ml Bio-Rad 
اًذاصُ گیشی هیضاى پشٍتئیي ثِ سٍش ثشادفَسد دس هبیعبت 

 ....حیبتی
Quick start Bradford 2 

A3059 
(CMGBSA) 

10 gr Sigma 

ثعٌَاى ثلَکِ کٌٌذُ ثشای اًَاع ایوًََاسی آلجَهیي سشم گبٍ، 

هبًٌذ االیضا ، ٍستشى ثالت، دات ثالت، ایوًََّیستَضیوی ٍ 

 سبیش هػبسف عوَهی

Bovine Serum Albumin(BSA)  99% 

pure, Globulin free, protease free 
3 

500-0206 2ml=2mg Bio-Rad 
هحلَل استبًذاسد دس سٍش ثشادفَسد، ثسیبس آلجَهیي سشم گبٍ، 

 خبلع  
BSA (standard solution) 4 

B4287 1 gr Sigma 
ٍ هػبسف هَلکَلی، فَق  ثشای کطت سلَلیآلجَهیي سشم گبٍ، 

 خبلع  
BSA (Ultra Pure) 5 

A5093  50 gr Sigma ثشای تْیِ طل آگبسٍص ٍ سبیش کبسّبی ثیَلَطی هَلکَلی Agarose (Low EEO)6 آگبزٍش 

CMGPBS-B1 1000 ml CMG 
ثػَست غیش استشیل، ثبفش هعوَل هَسد استفبدُ دس تحقیقبت 

 صیستی

Phosphate buffered saline(PBS) 1X 
 7 ببفس فسفبت ًوکی آهبدُ هصسف

CMGPBS-S 500 ml CMG 
ثػَست استشیل، ثبفش هعوَل هَسد استفبدُ دس سٍضْبی ًیبصهٌذ 

 سلَلیضشایط استشیل هبًٌذ کطت 

Phosphate buffered saline(PBS) 1X, Sterile  
 8 ببفس فسفبت ًوکی آهبدُ هصسف استسیل

BR0014G 

(CMGPBS-T) 
10 Tablets OXOID 

 Phosphate buffered saline(tablet) .دس آة هقطش هی ثبضذPBSسی سی  100ّش قشظ ثشای تْیِ 

 9 (قسص)ببفس فسفبت ًوکی

CMGWSB 
1 liter CMG 

هػبسف ثبفش ایضٍتًَیک آهبدُ هػشف حبٍی دتشجٌت ثشای 

ثالت، دات ثالت، هبًٌذ االیضا، ٍستشى  عوَهی

 ..…ایوًََّیستَضیوی
Wash buffer (1X)  10 

115363 
CMGSKM 

30 gr Merck 

ثعٌَاى ثلَکِ کٌٌذُ ثشای اًَاع ایوًََاسی هبًٌذ ٍستشى ثالت، 

 Skimmed Milk ..…دات ثالت، ایوًََّیستَضیوی
 پَدز شیس بدٍى چسبی
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