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ขั #นตอนการใช้ BioentistTM VAHTS DNA Clean Bead ในการ Clean-up NGS sample 
 
สิ#งที#ตอ้งม:ี 

1. BioentistTM VAHTS DNA Clean Bead 
2. BioentistTM MagTecTM Magnetic separation stand/rack 
3. 70% Ethanol ที#เตรยีมใหม ่
4. Elution buffer หรอื นํ0า molecular biology grade 
5. Vortex 
6. Centrifuge (spin down) 
7. Autopipette ขนาด 1000 μL และ 20 μL 
8. Heat block (optional) 

 
   DNA clean bead             Binding               Separation          Ethanol(Wash)        Elution Buffer           Transfer  

 

1.  Mix reagent ทุกชนิดใหเ้ขา้กนัดก่ีอนการใชง้านดว้ย Vortex 

แนะนํา: ใหนํ้า VAHTS DNA Clean Beads ออกจากตูเ้ยน็ตั 2งทิ2งไวท้ี 9อุณหภมูหิอ้งประมาณ 30 นาท ี
ก่อนเริ 9มใชง้าน 

2. เตมิ VAHTS DNA Clean Beads ที< mix ดแีลว้ ปรมิาณ 117 μL ลงใน adaptor ligated DNA 
sample แต่ละตวัอยา่ง (ทั ?งการใชใ้น 1.5 mL tube หรอื 0.2 mL tube). Mix ดว้ยการไปเปตขึ?น-ลง 
อยา่งน้อย 10 ครั ?ง 

3. บ่มทิ?งไวท้ี<อุณหภมูหิอ้ง 5 นาท ี
4. วางหลอดบน Magnetic stand แลว้รอให ้magnetic bead ถกูดดูตดิขา้งหลอดจนสารละลายใส (ใช้

เวลาประมาณ 3-5 นาท ีหรอือาจน้อยกวา่นั ?น) 
5. วางหลอดตวัอยา่งไวใ้น magnetic stand เชน่เดมิ แลว้ดดูสารละลายสว่นใสทิ?งอยา่งระมดัระวงั ระวงั

ไมใ่หแ้ตะโดน beads 
6. วางหลอดตวัอยา่งไวใ้น magnetic stand เชน่เดมิ แลว้เตมิ 70% ethanol 500 μL กรณีใช ้1.5 mL 

tubes (กรณีใช ้0.2mL tubes ใหเ้ตมิ 70% ethanol 200 μL) ลงในแต่ละหลอด (wash 1/2) 
7. ทิ?งไวป้ระมาณ 1 นาท ีจากนั ?นดดู ethanol ทิ?ง (wash 1/2) 
8. วางหลอดตวัอยา่งไวใ้น magnetic stand เชน่เดมิ แลว้เตมิ 70% ethanol 500 μL กรณีใช ้1.5 mL 

tubes (กรณีใช ้0.2mL tubes ใหเ้ตมิ 70% ethanol 200 μL) ลงในแต่ละหลอด (wash 2/2) 
9. ทิ?งไวป้ระมาณ 1 นาท ีจากนั ?นดดู ethanol ทิ?ง (wash 2/2) 
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10. ปิดฝา tube หรอื plate แลว้นําออกจาก magnetic stand มาปั <นเหวี<ยงเพื<อใหส้ารละลายที<เหลอืตก
ลงมาที<กน้หลอด (ประมาณ 260 x g for 30 วนิาท)ี.  

11. นํา tube หรอื plate กลบัไปวางบน magnetic stand/rack แลว้รอประมาณ 1 นาท ี 
12. ดดู ethanol ที<เหลอืออกไปใหไ้ดม้ากที<สดุ แนะนําใหใ้ชไ้ปเปตขนาด 20 μL โดยระวงัไมใ่หด้ดูตดิ 

magnetic beads มาดว้ย 
13. ทาํใหต้วัอยา่งแหง้โดยแนะนําใหว้างบน heat block ที<มอุีณหภมู ิ37 °C ประมาณ 3–5 min หรอืจน 

ethanol ระเหยออกจนหมด  
สิ#งสาํคญัที#ต้องระวงั: ห้ามปล่อยให้แห้งเกินไป (สงัเกตว่า beads จะมีรอยแยก) เนื#องจากจะทาํ
ให้ yield ลดลง 
ขอ้สงัเกต: Bead ที<แหง้แลว้ พื?นผวิจะออกดา้นไมส่ะทอ้นแสงเหมอืนตอนแรก 

14. เตมินํ?า 32 μL nuclease-free water ลงไปบน bead โดยตรง แลว้ mix ดว้ย pipette ขึ?น-ลง 
ประมาณ 10 ครั ?ง 

15. บ่ม 3 นาท ีที<อุณหภมูหิอ้ง 
16. ปั <นเหวี<ยงระยะเวลาสั ?นๆเพื<อใหส้ารละลายตกลงมาที<กน้หลอด แลว้นําไปวางบน magnetic 

stand/rack จากนั ?นตั ?งทิ?งไว ้2–3 นาท ีหรอืจนสารละลายใส 
17. ดดูเกบ็สว่นใส 30 μL ยา้ยลง tube/rack ใหม ่ จบขั ?นตอนนี?สามารถทิ?ง beads ได ้


