
TIGRET Sp. z o.o., Ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa
Tel. 22 8670528, Fax 22 8670530
tigret@tigret.eu     www.tigret.eu

XenoScreen YES/YAS
oznaczenie substancji 

aktywnych hormonalnie

Szeroki wybór  próbek skóry ludzkiej i zwierzêcej ex vivo. Pe³na skóra 
i bez tkanki t³uszczowej, sekcje dermatomów, wyizolowane warstwy 
rogowe i pojedyncze p³aty z kopyt wo³owych. Próbki s¹ przygotowane 
przy zachowaniu wysokich standardów jakoœci, w czasie do jednej 
godziny po wykonaniu operacji plastycznej. Próbki skóry zbierane s¹ 
od dawców, którzy wyrazili na to zgodê.                                                

 Ludzka skóra ex vivo jest wa¿nym narzêdziem dla powadzenia badañ 
w przemyœle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, i mo¿e 
byæ wykorzystana m.in. przy:                                                   

 wyborze leków dla terapii dermatologicznych                              
 okreœlaniu charakterystyki maksymalnych dawek stosowania            
 ocenie jakoœci                                                                                  
 ocenie bezpieczeñstwa chemikaliów i pestycydów                     
 ocenie bezpieczeñstwa aktywnych sk³adników kosmetyków           
 wyborze w³aœciwego pod³o¿a                                                     
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XenoSkin H -  œwie¿a i zamro¿ona ludzka skóra Ex vivo

Dla okreœlania przenikania i badañ penetrowania 
substancji chemicznych, farmaceutyków i produktów kosmetycznych
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Alternatywy dla badañ na zwierzêtach
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 XenoSkin H ex vivo oferuje doskona³¹ alternatywê dla badañ 
na zwierzêtach dla okreœlania skutecznoœci i bezpieczeñstwa 
zwi¹zków chemicznych, produktów leczniczych i kosmetycznych. 
Spe³nia kryteria wielu wytycznych. 

 “Zakaz testów na zwierzêtach” - dyrektywa UE, która zakazuje 
wprowadzania do obrotu na rynek UE produktów kosmetycznych 
lub ich sk³adników testowanych na zwierzêtach 

 3R - dyrektywa zast¹pienia, ograniczenia i udoskonalenia 
wykorzystywania zwierz¹t w ocenach bezpieczeñstwa i skutecznoœci

 REACH (rejestracja, ocena i autoryzacja chemikaliów) - regulacja 
dla kontroli chemikaliów w Europie

 Wysoka jakoœæ ludzkiej skóry. Próbki s¹ przygotowywane wed³ug 
wysokich standardów jakoœciowych w ci¹gu jednej godziny od momentu 
pobrania próbki w klinice chirurgii plastycznej. Wszystkie próbki skóry s¹ 
pobierane z uwzglêdnieniem œcis³ych ograniczeñ etycznych 
i z akceptacj¹ dawcy

 Œredni wiek dawcy wynosi 45 lat, z gruboœci¹ skóry mieszcz¹c¹ siê w œrednich wartoœciach dla populacji

 XenoSkin H jest testowany pod k¹tem braku obecnoœci wirusów HIV i HCV

 XenoSkin H - ludzka i zwierzêca skóra ex vivo dostêpna jest w p³atach i dyskach lub w innych formatach, 
2w ró¿nych rozmiarach od 1 do 550 cm . Dostêpne s¹ równie¿ wiêksze, nieprzek³ute kawa³ki skóry, niestandardowe skóry 

lub z kontrol¹ jakoœci z manitolem lub kofein¹. 

 Parametry jakoœciowe zatwierdzone wed³ug wytycznych OECD i SCCNFP: 
gruboœæ warstwy rogowej naskórka, pomiar gruboœci skóry, przenikanie przez skórê kofeiny lub innych markerów, 
obliczany wskaŸnik BMI, dokumentacja danych dawcy, substancja dezynfekuj¹ca u¿ywana przed pobraniem. 

Kod produktu     Nazwa                                            Opis

H-F4MS                   XenoSkin H Xtra                    Ludzka skóra, pe³na gruboœæ bez rozstêpów
H-F4S-1                   XenoSkin H                           Ludzka skóra, pe³na gruboœæ z niewielkimi rozstêpami
H-D4MS-1               XenoSkin H Dermato Xtra     Dermatomy ludzkiej skóry bez rozstêpów
H-D4S-1                  XenoSkin H Dermato             Dermatomy ludzkiej skóry z niewielkimi rozstêpami
B-F20D-2S              XenoNail B sheet                   Pojedynczy p³at z kopyt wo³owych
w przygotowaniu   XenoSkin P Buccal                Pojedynczy p³at ze œwiñskiego ryja
w przygotowaniu   XenoSkin P Gingive               Pojedynczy p³at ze œwiñskiego dzi¹s³a

W ofercie dostêpne tak¿e: 

N05-230-P   XenoScreen YES/YAS           5x96 punktów pomiarowych
N05-230-P   XenoScreen XL YES/YAS      5x96 punktów pomiarowych, z lyticase

Zestaw zawiera wszystkie odczynniki do analizy 5 zwi¹zków, w dwóch powtórzeniach, 
w siedmiu stê¿eniach, z kalibracj¹ i kontrol¹, okreœlaniem aktywnoœci agonistycznej 
i antagonistycznej receptorów androgenowych i estrogenowych. 

Biooznaczenie do wykrywania aktywnoœci hormonalnej substancji oparte na komórkach 
dro¿d¿y z zintegrowanymi ludzkimi receptorami estrogenowymi i androgenowymi. 
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