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NEN 6254:2012/C1:2013
In NEN 6254:2012 gelden de volgende wijzigingen.
Blz 10, 6.14
Vervang de tekst:
“De concentratie van het dNTP-mengsel dat wordt toegevoegd aan het PCR-mengsel moet
20 μmol/l zijn.”
door:

Vo

“De concentratie van het dNTP-mengsel dat wordt toegevoegd aan het PCR-mengsel moet
20 mmol/l zijn.”

Blz 11, 6.15.2

Vervang Tabel 1 — Samenstelling van het PCR-mengsel
door onderstaande tabel:

Reagentia

Eindconcentratie

μl

or

BSA (6.7)

Volume per monster
5

0,4 μg/μl

1

0,1 U/μl

PCR-buffer (6.12)

5

1×

dNTP’s (6.14)

1

400 μmol/l

Taq-polymerase (6.13)

Primer ICF (6.8.3)
Primer ICR (6.8.4)
Probe LpneuP (6.8.5)

1

200 nmol/l

1

200 nmol/l

1

200 nmol/l

1

200 nmol/l

1

200 nmol/l

1
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Probe ICP (6.8.6)

iew

Primer LpneuR (6.8.2)
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Primer LpneuF (6.8.1)
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MgCl2 (6.12) a

a

200 nmol/l

OPMERKING
IC is interne controle.
a
Het volume dat moet worden toegevoegd is afhankelijk van de concentratie in de stockoplossingen
en kan per leverancier verschillend zijn.
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