
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2           محتويات كيت

 2       نگهداري

 3      وسايل مورد نياز و مواد

 3      نکات عمومي مهم

 4      سازي موادآماده

 4     مورد نياز هايمقادير آغازين نمونه

 5  و ... VTM، پالسما ،از سرم  (DNA/RNA) نار /ناداستخراج 

 7     (DNA/RNA)نا / رناداستخراج روند شمايي 

 8       حل مشکل

 01     هاي بکارگيري محصوليتدمحدو

 01       اطالعات ايمني

 00       كنترل كيفيت

 00       هانشانه

 02       پشتيباني فني
 

  

 

 

  

 ان افرسيزبب رفهنگستان ادب و واژگان مصو  
 (DNA) داُكسي ريبو نوكلئيک اسيد 

 (RNA)وكلئيک اسيد نريبو  

 0 



 

 

 

 عناوين و محتويات رديف
تعداد در هر كيت 

 تايي 51

 حجم
 )ميلي ليتر(

 - 0 گرمي(ميلي 25) Kپروتئيناز  0

 - 0 گرمي(ميلي 2) 0حاملرناي  2

 - 51 هاي اتصالستون 3

 - 011 ليتريميلي 2هاي تيوب 4

 - 51 ليتريميلي 5/0هاي تيوب 5

 0 02 *(BB) بافر اتصال 6

 0 08 *(W1)غليظ  0بافر شستشوي  7

0 20 (W2)غليظ  2بافر شستشوي  8  

 0 05 (EL)  بافر رهاسازي 9

 خودداري كنيد. 3كنندهكننده حاوي سفيدضدعفونيهاي ها در محلولهستند، از ريختن آن 2هاي كائوتروپيکاين دو بافر حاوي نمک *

 رناي حاملو  K( نگهداري شوند. پروتئيناز C°25-05توانند در دماي محيط )كليه اجزاي كيت مي

 شود براي افزايش طول عمرد ولي توصيه مينخشک )ليوفيليزه( در دماي محيط پايداري خوبي دار

 -C°21بايستي در آب زده ميرناي حامل و  Kد. پروتئيناز ننگهداري شو -C°21مفيد، در 

شود بنابراين اگر شان ممکن است باعث كاهش كارآيي هاد. ذوب و انجماد مکرر آنننگهداري شو

 ها،  آنو رناي حامل Kشود، پس از آب زدن به پروتئيناز سري كاري مصرف مي 5كيت در بيش از 

ميکروليتري  011ويال  5و  Kبراي پروتئيناز ميکروليتري 512ويال   5كرده )مثالً   4را تقسيم

 نگهداري كنيد. -C°21( و در  رناي حاملبراي 

ها محکم بسته شود تا از تبخير و به هم ريختن غلظت بايستي در بطريپس از هر بار استفاده مي

 ها جلوگيري شود.محلول

  و تاريخ انقضاي كيت به برچسب روي جعبه كيت رجوع شود. 5براي اطالع از شماره سري ساخت

                                                 
1 Carrier RNA (PolyA) 
2 Chaotropic 
3 Bleach 
4 Aliquot 
5 Lot # 
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)تعبيه نشده در كيت(

 ( 96-%011اتانول مطلق) 

 )آب مقطر سترون )تزريقي 

 )سمپلر ) متغير 

 0سمپلر هاي فيلتردار سترون )استريل( عاري از نوكلئازهاسر  

 ميلي ليتري سترون 5/0هاي تيوب 

 ليتري سترونيميل 2هاي تيوب 

  يتريل/وينيل( ترجيحاً بدون پودرنسنتتيک )دستکش 

 )ورتکس )لرزانک 

 )اسپين )چرخانک 

 3، حمام آب يا گرمخانه2صفحه گرم شونده  

  ميکروفيوژg21111 ليتري(ميلي 2هاي )داراي روتور تيوب 

  )ماژيک )ماركر 

  وسايل حفاظتي مناسب بهره بگيريد.كليه نمونه ها را بالقوه مثبت تلقي كنيد و از 

  رنا /هاي مورد استخراج و يا دنابراي جلوگيري از آلودگي محتويات كيت به نمونه 

(DNA/RNA) ا هبار كشيدن محلول دار استفاده كرده و در هرهاي فيلترسمپلربهتر است از سر

 سرسمپلر را عوض كنيد.

  كامالً تميز  71هود/ميز را با پنبه آغشته به الکل %همواره قبل و بعد از انجام آزمون سطح زير

 دقيقه با پرتوي فرابنفش پرتودهي كنيد. 5كرده، سپس به مدت 

 را ( 4مرازاي پليها و بويژه محصول واكنش زنجيرهپالسما، كنترل سرم،هاي مثبت )اعم از نمونه

 نمائيد.هاي كيت استخراج نگهداري به دور از مواد و محلول

                                                 
1 DNase-RNase Free 
2 Heating Block 
3 Oven 
4 Polymerase Chain Reaction (PCR) 
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   ابتدا پودر پروتئينازK  ليتر آب فاقد نوكلئاز )آب تزريقي( حل كرده و ميلي 25/0را در

 ( قرار دهيد.-C°21ترجيحاً به صورت تقسيم شده در فريزر )

  511را در رناي حامل ( ميکروليتر بافر رهاسازيEL كيت حل كرده و ترجيحاً به صورت )

 ( قرار دهيد.-C°21زر )تقسيم شده در فري

 .بافر اتصال را قبل از استفاده خوب تکان دهيد 

  چه كه روي برچسب بطري آمده به بايستي مطابق آنغليظ است و مي 0بافر شستشوي

 ليتر اتانول مطلق اضافه شود.ميلي 02آن 

  چه كه روي برچسب بطري آمده به بايستي مطابق آنغليظ است و مي 2بافر شستشوي

 ليتر اتانول مطلق اضافه شود.ميلي 48آن 

 شود. كنيد انجام ميتوضيح: اين اعمال فقط براي اولين بار كه كيت را باز مي

 
 

  

 *ميکروليتر 211 و ... VTM، پالسما ،سرم

به حجم برسانيد. در اين  0با بافر فسفات نمکيميکروليتر است آن را  211كه حجم نمونه كمتر از در صورتي*

 يادداشت كنيد. )در آزمون هاي كمّي( سازي را براي محاسبات بعديحالت ضريب رقيق

 
و... گرفته شده اند. قبل از خارج كردن سواب  ينيكه با سواب از گلو/ب ياستخراج از نمونه هاي يابر

. اگر ديلرزان )ورتکس( كن هيثان 5مجموعه را ،  "(VTMمحيط حمل ويروس )" ياز لوله حاو

 فسفاتتوانيد از بافر  يم د،يكن ي( استخراج مVTM)بدون استفاده از  يريبالفاصله بعد از نمونه گ

 .دياستفاده كن 2يولوژيسرم فيز و يا (PBS) ينمک

                                                 
1 PBS 
2 Normal Saline 

 4 



 

 

 و ... VTM، پالسما ،سرم

 تنظيم كنيد. C° 56را روي  /صفحه گرم شوندهآون/ بن ماري .0

 قرار دهيد.  C° 56بافر رهاسازي را در دماي  .2

قرار دهيد تا رسوب كامالً  C° 56در صورت مشاهده رسوب در بافر اتصال آن را نيز در دماي  .3
 حل شود.

 بايستي به دماي محيط برسند.ها پيش از استخراج مينمونه .4

ودگي در حين كار، عمل استخراج را روي يک براي اطمينان از درستي استخراج و عدم بروز آل .5
 نمونه منفي/ آب تزريقي هم انجام دهيد.

كنيد، در صورت امکان يک نمونه مثبت تأئيد شده را نيز همزمان هاي مجهول كار مياگر با نمونه .6
 ها استخراج كنيد.با بقيه نمونه

 .محلول اتصال را با تکان دادن آرام مخلوط كنيد .7

مقدار مورد و مطابق فرمول زير ( N)خواهيد استخراج كنيد هايي كه مينمونهمتناسب با تعداد  .8
دقت كنيد كه اين مخلوط  ( را آماده كنيد.Y( و بافر اتصال )X) رناي حاملمخلوط نياز از 

 بايستي به صورت تازه براي هر سري كاري استخراج، تهيه شود. مي

 ،در هر سري استخراج نمونهكمتر از پنج . براي تعداد كنيداستفاده  ≤5Nبراي را اين فرمول لطفاً  
 .ها حذف نماييدرا از فرمول "+0"

µl4× (N+1 = )X ( رناي حاملمقدار) 
µl096× (N+1 = )Y (مقدار بافر اتصال) 

µl (X+Y حجم نهايي مخلوط = ) و بافر اتصالرناي حامل 
)در كيت تعبيه ليتري سترون ميلي 5/0تيوب خواهيد استخراج كنيد، هايي كه ميبه تعداد نمونه .9

 ها را نامگذاري كنيد.برداريد و آن نشده است.(
 بريزيد. Kميکروليتر پروتئيناز  21داخل هر تيوب  .01

)هربار ميکروليتر از نمونه مربوط بريزيد  211در هر تيوب )با توجه به نامگذاري انجام شده(،  .00
 سرسمپلر را عوض كنيد(.

)هربار سرسمپلر را عوض  اتصال اضافه كنيد و بافررناي حامل مخلوط ميکروليتر از  211به هر تيوب  .02
 كنيد(.

در فرآيند استخراج وارد  "0نوكلئيک اضافه شونده اسيد"بصورت  در صورتي كه كنترل داخلي 
 اضافه كنيد.، كنترل داخلي را و بافر اتصال رناي حاملمخلوط شود، پس از اضافه كردن مي

 ثانيه لرزان )ورتکس( كنيد. 01ها را به مدت تيوب .03
 قرار دهيد.  C° 56دقيقه در  01ها را به مدت تيوب .04

  ثانيه چرخان )اسپين( كنيد. 01ها را به مدت سپس تيوب .05

                                                 
1 Spiked 
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 ثانيه لرزان )ورتکس( كنيد. 01ميکروليتر اتانول مطلق اضافه كرده و به مدت  211به هر تيوب  .06

 ها چسبيده است پائين بيايد.ها را چرخان )اسپين( كنيد تا اگر چيزي به ديوارهتيوب .07

هاي مربوط را روي ( برداشته و نامml2هاي اتصال )قرار گرفته در تيوب ها، ستونبه تعداد تيوب .08
 ها بنويسيد. در ستون

يرون د تا از ببا دقت محتويات هر تيوب را به داخل ستون منتقل كنيد )محلول را با دقت بريزي .09
ر شوند، جلوگيري شود(. ههاي بااليي ستون كه به در متصل ميريختن و يا كثيف شدن قسمت

 بار سرسمپلر را عوض كنيد.

 سانتريفيوژ كنيد. (0د.د. 8111) g6111 ها را يک دقيقه درستون .21

بلي ليتري جديد منتقل كنيد و تيوب قميلي 2هاي ها را يکي يکي و با دقت به تيوبستون .20
 )حاوي محلول زير ستون( را دور بياندازيد.

 به ستون اضافه كنيد )هربار سرسمپلر را عوض كنيد(. 0ميکروليتر بافر شستشوي  511 .22

 سانتريفيوژ كنيد. (د.د. 8111) g6111 ستون ها را يک دقيقه در .23

لي ليتري جديد منتقل كنيد و تيوب قبميلي 2هاي ها را يکي يکي و با دقت به تيوبستون .24
 )حاوي محلول زير ستون( را دور بياندازيد.

 به ستون اضافه كنيد )هربار سرسمپلر را عوض كنيد(. 2ميکروليتر بافر شستشوي  511 .25

 سانتريفيوژ كنيد. د.د.g21111 (06111-04111 )در دقيقه  3ها را ستون .26

 (است. تکرار دركيت تعبيه نشده اين )تيوب براي را تکرار كنيد. 26و  25مراحل  توانيددر صورت نياز مي .27

 g21111منتقل و يک دقيقه در  -در كيت تعبيه نشده- ليتري جديدميلي 2ستون را به تيوب  :
 كندكمک مي 2د.د.( سانتريفيوژ كنيد. اين مرحله به حذف كامل بافر شستشوي  06111-04111)

ليتري جديد منتقل كنيد. در اين مرحله ميلي5/0هاي ها را يکي يکي و با دقت به تيوبستون .28
بسيار دقت كنيد تا از باال پريدن محتويات زير ستون و آلوده شدن ستون/ فيلتر جلوگيري شود. 

 تيوب قبلي )حاوي محلول زير ستون( را دور بياندازيد. 

ا همقدور وسط ستون( بريزيد. در تيوبالرهاسازي را داخل ستون )حتي بافر ميکروليتر 51مقدار  .29
 .دقيقه در دماي اتاق قرار دهيد تا بافر كامالً جذب ستون شود 5را ببنديد و حدود 

ميکروليتر بافر رهاسازي در مرحله آخر مقدار مناسبي از  51براي اكثر كاربردها استفاده از  
 31از  ميکروليتر يا كمتر 011آورد. استفاده از حجم بيش از اسيدهاي نوكلئيک ويروسي را فراهم مي

 شود.ميکروليتر به هيچ عنوان توصيه نمي
 سانتريفيوژ كنيد. د.د.g03111 (03111 )دقيقه در  0را ها ستون .31

و قابل  (DNA/RNA) / رناي ويروسيها را دور بياندازيد، محلول زير ستون حاوي دناستون .30
 استفاده براي كاربردهاي بعدي است.

                                                 
 (rpm) دور در دقيقه0 
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 Kميکروليتر پروتئيناز  21

ميکروليتر مخلوط بافر اتصال  211

 حاوي رناي حامل

 ثانيه لرزان 01

 دقيقه 01به مدت  ºC 56گرماگذاري در 

g21111 (04111-06111  )د.د 

 دقيقه 3 

 

 

 2ميکروليتر بافر شستشوي 511افزودن 

 دقيقه 5گرماگذاري در دماي اتاق به مدت 

g03111 (03111  )دقيقه 0د.د 

 دقيقه 0

 

 دور انداختن تيوب زير ستون

 ml5/0انتقال ستون به تيوب 

 
 ميکروليتر بافر رهاسازي 51افزودن 

 دور انداختن تيوب زير ستون 

 ml2انتقال ستون به تيوب 

g21111 (04111-06111  )دقيقه 0د.د 

 

 بردن محلول روي ستون اتصال

 

g6111 (8111  )د.د 

 دقيقه 0

 0ميکروليتر بافر شستشوي 511افزودن  

 دور انداختن تيوب زير ستون

 جديد ml2انتقال ستون به تيوب 

 
g6111 (8111  )د.د 

 دقيقه 0

 

 انداختن تيوب زير ستوندور 

 جديد ml2انتقال ستون به تيوب 

 

 ثانيه چرخان 01

 ميکروليتر اتانول مطلق 211افزودن 

 ثانيه چرخان 01ثانيه لرزان،  01
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ميکروليتر مخلوط بافر اتصال  211

 حاوي رناي حامل

 ثانيه لرزان 01

 دقيقه 01به مدت  ºC 56گرماگذاري در 



 

 

Symptom   

 كم بودن يا عدم وجود دنا/ رنا 

 بافر رهاسازي در

 

عدم اضافه كردن رناي حامل به بافر 

 اتصال

اطمينان حاصل كنيد كه آماده سازي رناي حامل را 

 آمده است انجام داده ايد.  4 صفحهمطابق آنچه در 

اطمينان حاصل كنيد كه مقدار صحيح رناي حامل را 

آمده است، به بافر اتصال افزود ه  5مطابق آنچه در صفحه 

 ايد و براي استخراج از اين مخلوط استفاده كرده ايد.  

 تجزيه شده استرناي حامل 

دقت كنيد كه رناي حامل پس از آماده سازي مي بايست 

نگهداري شده و از  -C° 21به صورت تقسيم شده و در 

 ذوب و انجماد مکرر آن خودداري شود.

نگهداري نمونه در شرايط دمايي نا 

 مناسب و يا ذوب و انجماد مکرر آن

اطمينان حاصل كنيد كه نمونه در شرايط دمايي مناسب 

 حمل و نگهداري شده است. 

 ترجيحاً  از نمونه تازه استفاده كنيد .

ذوب و انجماد نمونه موجب تجزيه اسيدهاي نوكلئيک 

ويروسي )به ويژه رناي ويروسي( مي شود. از نمونه اي كه 

بيش از يکبار ذوب و سپس منجمد شده است براي 

 ج اسيدهاي نوكلئيک ويروسي استفاده نکنيد.استخرا

غلظت پائين ويروس در نمونه مورد 

 استخراج 

 براي سواب: نمونه گيري را تکرار كنيد.

حجم بيشتري از نمونه را تغليظ كنيد براي سرم و پالسما: 

 و مجدداً استخراج را تکرار كنيد.

ليز نشدن كامل پروتئين ها به علت 

نکردن نمونه با خوب و كامل مخلوط 

 بافر اتصال

مجدداً استخراج را با نمونه جديد انجام دهيد و از مخلوط 

 شدن كامل بافر اتصال با نمونه اطمينان حاصل كنيد.

ليز نشدن كامل پروتئين ها به علت 

 Kكاهش كارآيي پروتئيناز 

تازه تهيه كرده و استخراج را انجام دهيد.  Kپروتئيناز 

بايست پس از تهيه مي  Kدقت كنيد كه محلول پروتئيناز

 نگهداري شود. -C° 21به صورت تقسيم شده و در 

عدم اضافه كردن اتانول مطلق به 

مخلوط نمونه و بافر اتصال قبل از 

 بردن روي ستون

فقط از مجدداً استخراج را با نمونه جديد انجام دهيد. 

 اتانول مطلق براي اينکار استفاده كنيد.

آماده سازي ناصحيح بافرهاي 

 2و  0شستشوي 

اطمينان حاصل كنيد كه حجم اتانول را مطابق آنچه در 

راهنماي كاربري آمده است اضافه كرده ايد. فقط از اتانول 

 مطلق براي اينکار استفاده كنيد.

جابجا استفاده كردن بافرهاي 

 2و  0شستشوي 

را در  2و  0اطمينان حاصل كنيد كه بافرهاي شستشوي 

 ز روند استخراج استفاده كرده ايد.مرحله صحيح ا

دنا/ رنا به خوبي از ستون جدا نشده 

 است

براي افزايش كارآيي رهاسازي، بافر رهاسازي را وسط 

ستون بريزيد و قبل از سانتريفيوژ كردن، اجازه دهيد 

 در دماي محيط باقي بماند.دقيقه  5ستون به مدت 

                                                 
1 Trouble shooting 
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 رهاسازي با حجم زياد بافر رهاسازي

براي اسيدهاي نوكلئيک  ويروسي، استفاده از مقادير كم 

ميکروليتر( توصيه مي شود.  51بافر رهاسازي )مثالً 

 011ميکروليتر يا بيشتر از  51استفاده از حجم كمتر از 

 ميکروليتر بافر رهاسازي توصيه نمي شود.

 ويروسي تخريب شده استرناي 

هاي موجود در نمونه  RNaseتجزيه رنا معموالً توسط 

اوليه )سرم، پالسماو . . .( صورت مي گيرد. فرآوري و 

استخراج  نمونه را به سرعت انجام دهيد. در صورت نياز  

 اضافه كنيد. RNase Inhibitorبه نمونه، 

آلوده  RNaseدقت كنيد كه محلول ها و بافرها به آنزيم 

نشوند و تا آنجا كه ممکن است در محيط عاري از 

RNase .كار كنيد 

دنا/ رناي ويروسي از كارآيي 

مناسبي در واكنش هاي آنزيمي 

 بعدي برخوردار نيست

كم بودن يا عدم وجود دنا/ رنا در بافر 

 رهاسازي

  "كم بودن يا عدم وجود دنا در بافر رهاسازي "به بخش 

 مراجعه كنيد. 8ص 

جابجا استفاده كردن بافرهاي 

 2و  0شستشوي 

ممکن است تاثير مهار  0مواد موجود در بافر شستشوي 

داشته باشند. اطمينان در واكنش هاي بعدي كنندگي 

را در مرحله  2و  0حاصل كنيد كه بافرهاي شستشوي 

صحيح از روند استخراج استفاده كرده ايد و آنها را جابجا 

 بکار نبرده ايد.

در  2ماندن بافر شستشوي  باقي

ستون و وارد شدن آن در مرحله 

 رهاسازي نهايي

مراحل شستشو و سانتريفيوژكردن را دقيقاً مطابق آنچه 

 در راهنماي كاربري آمده است انجام دهيد.

كاهش حساسيت واكنش تکثير 

(PCR) 

دنا/ رناي استخراج شده را در حجم هاي مختلف در 

 ابيد.ترين حجم را بيتا مناسب واكنش تکثير استفاده كنيد

 مشاهده رسوب در بافر اتصال

رسوب ممکن است به دليل نگهداري 

در دماي پائين يا نگهداري طوالني 

 مدت ايجاد شود.

قرار دهيد و اطمينان حاصل كنيد  C° 56بافر را در دماي 

 كه رسوب به طور كامل حل شده است.

 موارد عمومي

شده از عدم عبور كامل نمونه ليز 

 ستون )فيلتر(

تا زماني كه يا دقيقه  0هاي حاوي ستون را به مدت تيوب

نمونه ليز شده به طور كامل از ستون رد شود، در 

g03111 .سانتريفوژ كنيد 

بسته شدن/ لخته شدن نمونه روي 

 فيلتر

در مورد نمونه هاي پالسما ذوب و انجماد مکرر مي تواند 

مجدداً استخراج را با نمونه منجر به بروز اين مشکل شود. 

 تازه انجام دهيد.

 آلودگي متقاطع بين نمونه ها

ممکن است ناشي از آلودگي بين نمونه ها يا آلوده شدن 

 محتويات كيت باشد.

مجدداً استخراج را با نمونه جديد انجام دهيد درصورتيکه 

مشکل مرتفع نشد اين كار را با كيت جديد انجام دهيد. 

سازي محلول هاي كيت و در استفاده از آنها در آماده 

 دقت كنيد و هربار نوک سمپلرتان را تعويض كنيد.
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 باشد يم يپزشک زاتياز اداره كل تجه 70685197پروانه ساخت به شماره  يدارا تيك نيا. 

 انقضاي نوشته شده روي جعبه توجه شود و كيت تاريخ گذشته استفاده هاي بايستي به تاريخيم

 نشود.

 

 

ها و بقاياي هاي كائوتروپيک هستند. از ريختن آنداراي نمک 0 مهم: بافرهاي اتصال و شستشوي

كننده خودداري كنيد. همچنين از ريختن كننده حاوي سفيدهاي ضدعفونيها در محلولآن

 و يا اسيد بر روي پسماندهاي فرآيند استخراج خودداري كنيد.سفيدكننده 
  : 

S13-R22 ,36/38-26-36-46. كد ايمني 2، تحريک كننده0مضر

K 

 R36/37/38-42/43 S23-24-26-36/37حساسيت زا، تحريک كننده. كد ايمني 
R22 مضر اگر بلعيده شود 

R36/38 محرک براي چشم و پوست 

R36/37/38 محرک براي چشم، دستگاه تنفسي و پوست 

R37/38 محرک براي سيستم تنفسي و پوست 

R41 خطر آسيب جدي به چشم 

R42 احتمال حساسيت زايي در صورت استنشاق 

R42/R43 احتمال حساسيت زايي در صورت بلع و تماس پوستي 

S13  و وسايل غذادهي به حيوانات نگهداري شوددور از مواد خوراكي، آشاميدني 

S22 غبارات را تنفس نکنيد 

S23 بخارات را تنفس نکنيد 

S24 از تماس با پوست خودداري شود 

S26 در صورت تماس با چشم، فوراً چشم ها را با مقدار زيادي آب شسته و كمک پزشکي درخواست كنيد 

S36 لباس محافظ مناسب بپوشيد 

S36/37  محافظ مناسب و دستکش بپوشيدلباس 

S36/37/39 لباس محافظ مناسب، دستکش و محافظ چشم/صورت بپوشيد 

S46 در صورت بلع فوراً كمک پزشکي درخواست كرده و ظرف يا برچسب را نشان دهيد 

                                                 
1 Harmful 
2 Irritant 
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به منظور اطمينان از ثابت بودن و  "اسيدهاي نوكلئيک ويروسيكيت استخراج "هر سري ساخت 

هاي از پيش تعيين شده مورد آزمايش قرار يکنواختي كيفيت محصول در مورد يک سري ويژگي

 گيرد.مي

 

 تعداد آزمون قابل استفاده

 

 

 شرايط نگهداري
 

 شناسة فرآورده
 

 سري ساخت
 

 تاريخ انقضا

 
 تاريخ توليد

 
 شركت سازنده

 

 

 

 

 نگهداري شرايط دماي

 

 استاندارد كميت سنجي
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  براي پشتيباني فني لطفاً باextraction@dyna-bio.com تماس   43918111 يا تلفن

 بگيريد.

  اعالم "اگر كيفيت هريک از خدمات/محصوالت ما مطابق درخواست شما نبوده است لطفاً فرم

را در سايت شركت بيابيد، آن را تکميل كرده و براي ما ارسال نمائيد.  "محصولعدم رضايت ازكاركرد 

توانيد با گرفتن شماره پيگيري مربوط، تا دريافت نتيجه نهايي، روند بررسي را پيگيري شما مي

 نمائيد.
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DynaBioTM is a registered trademark of Takapouzist Co. 

TMDynaBio عالمت تجاري ثبت شده متعلق به شركت تکاپوزيست است. 
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