
DETECÇÃO DE ANTICORPOS 

C1qSCREEN™  *Somente para uso em pesquisa

DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-C1Q CONJUGADO COM PE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Identifi ca anticorpos que se ligam ao 
complemento

• Bead de controle interno positivo incluso

• Software de análise robusto

CONSTRUA UM MELHOR PERFIL DE FORMA RÁPIDA

O C1qScreen combina a sensibilidade da tecnologia de fase sólida do Luminex com a especifi cidade da 
detecção de antígeno único anti-HLA para a detecção de DSA (Donor Specifi c Antibody) dependente 
do complemento.

O componente do complemento (C1q) ligado ao complexo antígeno-anticorpo é detectado com 
um anticorpo anti-C1q conjugado a fi coeritrina (PE). Utiliza o sistema Luminex®- LABScan™ 100 ou 
LABScan3D™.

A intensidade de fl uorescência é medida para indicar a quantidade relativa de anticorpo ligado à amostra. 

Além da bead controle interno positivo C1q já inclusa, também estão disponíveis soro controle positivo 
para Classe I e II e soro controle negativo (cada um vendido separadamente). 

C1QSCREEN – UMA FERRAMENTA CONFIÁVEL

Investigue o possível envolvimento do anticorpo fi xador de complemento na rejeição mediada por 
anticorpo. Com o kit C1qScreen, a presença dos anticorpos fi xadores do complemento (C1q) pode ser 
identifi cada e monitorada no soro, fornecendo informações para criar um melhor perfi l de anticorpo.

1. Adicionar C1q à amostra de soro 2. Adicionar conjudago PE anti-C1q 3. Ligação e Detecção LEGENDA



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Para maiores informações, consulte-nos: www.biometrix.com.br
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PRODUTO (Para uso em pesquisa somente. Não utilizar em procedimentos diagnósticos.) TESTES CATÁLOGO

C1qScreen™ 25 testes PEC1Q

C1qScreen™ Classe I Controle Positivo 20 testes C1Q-PC1

C1qScreen™ Classe II Controle Positivo 20 testes C1Q-PC2

C1qScreen™ Soro Controle Negativo 20 testes C1Q-NC
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