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NY LEVERANDØR - APPLIKON BIOTECHNOLOGY

Vi er stolte over å introdusere 
Applikon Biotechnology 

som ny leverandør
Applikon Biotechnology er kjent for sin enestående

kvalitet og gode produkter. De tilbyr alt fra
mikroreaktorsystemer via benkstørrelse-

reaktorer i glass og stål opp til pilot-
 og produksjonsanlegg på 

flere tusen liter.Som din lokale distributør 
vil vi samarbeide med deg og 
sørge for at du får en løsning som 
passer dine behov.
Vi vil også være på plass etter at 
reaktorsystemet er innstallert, og sørge 
for at dere får god oppfølging og 
brukerstøtte der det behøves.

Produkteksempler:
• Mikroreaktorsystem 2.5 - 5 mL
• Minireaktorsystem 500 - 1000 mL 
• Glassreaktorer 2 - 20 liter
• Clean-In-Place stålreaktorer 
• Éngangsreaktorer med brukertilpasset, 3D-printet lokk
• Single-Use Bioreactor og Single-Use Fermenter for pilot og produksjon
• Programvare for datahåndtering og prosesskontroll 

SPØRSMÅL 
OM APPLIKON?
kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840
perodin@bionordika.no

Kontakt oss 
for å få tilsendt en 

katalog med Applikons 
bioreaktorer og 

løsninger!



Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  3

SPEKTROSKOPI

SPØRSMÅL OM 
SPEKTROSKOPI?

kontakt Monica Laukas
på 404 40 960

monica@bionordika.no

UV-3600 PLUS 
• Til de fleste applikasjoner
• Høy sensitivitet
• Høy oppløsning 
• Ultralavt strølys-nivå

UV-1900
UV-1900 har en ekte dobbeltstråleoptikk med det 
patenterte LO-RAY-LIGH diffraksjonsgitteret. 

UV-1900 er spesielt designet for både kontrollaboratorier 
og de mest vanlige UV/VIS-spektroskopimetoder. 
Den gir deg høy oppløsning, lavt strølys, høy reproduser-
barhet og en ultrahurtig scanningsfunksjon.

  58 995,-
  #UV1900

     

UV-2700
UV-2700 spektrofotometeret har dobbel mono-
kromator, og det har det patenterte LO-RAY-LIGH  
diffraksjonsgitteret som sikrer ultralavt strølys 
(0.00005% ved 220nm) og mulighet for at måle 
absorbanse på opptil 8 abs.

UV-1280
Et lite handy UV-VIS spektrofotometer med maksimal 
ytelse på minimal plass. Instrumentet er godt egnet til 
analyser innenfor miljø, matvarer og life science. 
Med tydelig og lett tilgengelig LCD skjerm og betjening 
sikres presise målinger.

 32 950,-
  #UV1280

     

  128 940,-
  #UV2700

     

IRSPIRIT - FTIR
• Plasseffektiv, mindre enn et A3 ark
• Inneholder 23 applikasjons-
 programmer som standard
• S/N ratio: opptil 30 000/1, 
 maks oppløsning: 0,9 cm-1

• 2000 spektra inkludert i LabSolutions
 IR databasen

Spektrofotometer til
et hvert behov!



Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  4

FRA GEN TIL PROTEIN TIL STRUKTUR 

Kat. nr. Navn Tilbud
E2621S NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix, 10 rxn 1 602,-

E2621L NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix, 50 rxn 6 408,-

E5520S NEBuilder HiFi DNA Assembly Cloning Kit, 10 rxn 1 878,-

KOMPETENTE CELLER
Usikker på hvilken kompetent celle du skal bruke? Kjøp en pakke med prøver og test 
ut hvilken du liker.  Inneholder: NEB Turbo, NEB 5-alpha, NEB 10 beta og NEB Stable. 

#C1010S: NEB Cloning Competent E. coli Sampler, 8 tubes  Kr. 1 146,-

Vi leverer produkter 
til kloning, proteinekspresjon, 
proteinrensing og krystallografi.

VEKTORER TIL KLONING  
Visste du at vi også har vektorer til 
kloning? pUC19 er en vanlig vektor som 
brukes til kloning. 

#N3041S: pUC19 Vector, 50 µg    
Kr. 700,- 

#N3041L: pUC19 Vector, 250 µg    
Kr. 2 820,- 

KLIPP, KLIPP OG LIM! 
Vi har restriksjonsenzymer, vektorer, 
modifiserende enzymer og ligaser:
• Over 210 av restriksjonsenzymene  
 til NEB virker i en og samme buffer, 
 nemlig CutSmart
• Enzymene med taggen “TimeSaver”  
 gir deg valgmuligheten: kutte DNA på 
 5-15 minutter eller overnatt
• Ingen “star activity” med HF enzymer

SEAMLESS ASSEMBLY - KLONING UTEN ARR 
Fortsatt ikke prøvd NEBuilder? Putt dine overlappende PCR fragmenter 
i et magisk rør med NEBuilder og la miksen gjøre resten. Det kan også 
brukes til site directed mutagenese om du skal sette inn større 
fragmenter over 100 bp. 

Større oppsett?
Hvis du har et mer avansert oppsett der du ønsker å sette sammen over 
20 fragmenter, kan du sjekke ut NEB Golden Gate Assembly miks med ny 
versjon av BsaI, nemlig BsaI-HF versjon2 som er optimalisert for Golden 
Gate.

Trenger du

elektrokompotente

celler i stedet? Send 

en mail til Gitika og

få et tilbud!
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FRA GEN TIL PROTEIN TIL STRUKTUR 

GITIKA KAN
HJELPE DEG!

 
kontakt Gitika Emberland

på 940 07 207
gitika@bionordika.no

Alle 
restriksjons-

 enzymer fra NEB

     15% 
       rabatt! 

Ta gjerne en tur innom 
www.international.neb.com/tools-and-resources

og finn disse flotte verktøyene

Q5 SITE DIRECTED MUTAGENESE KIT  
Før proteinet skal uttrykkes må oppskriften ofte endres. Kanskje man vil putte inn en 
tag, sette inn 100 baser eller fjerne en stor sekvens. Q5 Site Directed Mutagense kit 
kan faktisk klare alt dette og begrenser seg altså ikke til bare substitusjoner.  

Vi får hyggelige tilbakemeldinger fra kunder som har testet dette og prisen er også 
gunstig. Vil du ha det enda billigere, kan du kjøpe komponentene separat. 

#E0552S: Q5 Site-Directed 
Mutagenesis Kit  
(Without Competent Cells), 
10rxn   
                Kr. 1 262,- 

#E0554S: Q5 Site-Directed 
Mutagenesis Kit , 10 rxn     

                Kr. 1 834,- 

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  
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FRA GEN TIL PROTEIN TIL STRUKTUR

Krystallografi 
Er du en strukturbiolog som driver med 

krystallografi, kjenner du kanskje
til Molecular Dimensions.  

De leverer proteinstabilitet-screens, 
krystalliserings-screens og  

produkter til cryokrystallografi

-10%
på et valgfritt produkt

fra Molecular Dimensions

GITIKA KAN 
HJELPE DEG!
kontakt Gitika Emberland
på 940 07 207
gitika@bionordika.no

KOMPETENTE CELLER  
BL21 (DE3) celler er ofte brukt til 
proteinekspresjon. Skulle ikke disse 
virke optimalt kan det være verdt å 
sjekke ut T7 express. Vi har også Shuffle 
celler til proteiner med disulfidbroer, 
Lemo21 til membranproteiner og 
vanskelige proteiner, eller NiCo21 
til proteiner med HisTag. 

PROTEINEKSPRESJON I 
INSEKTSCELLER
Insect-XPRESSTM Medium er et protein-
fritt medium til dyrkning av Sf9, Sf21, 
High FiveTM and Drosophila celler. Det er 
optimalt for proteiner med post-
translasjonelle modifikasjoner, og gir 
proteiner med funksjonalitet lik native 
mammalske proteiner. 

       #BE12-730Q/12: 
       Insect-XPRESSTM Protein-
           free Insect Cell Medium 
             w/L-Glutamine, 1L 
             12 stk, kr. 7 260,-    

          Kr. 605,- pr. stk. 
 

-25%
på alle kompetente 

celler til protein-
ekspresjon

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

Innfelt bilde: Vinnerbilde i 2019 Eclipse Crystal Image konkurransen tatt av James Noble ved Sussex University, som viser nydelige 
stjerneliknende krystaller fra Structure Screen I  
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FRA GEN TIL PROTEIN TIL STRUKTUR

2 950,-
#50004: 

SeaKem LE, 
500 g

DNA OG PROTEIN STANDARDER 
Har du en favoritt ladder som du har brukt i 

mange år? Kanskje du til og med husker rekkefølgen
og størrelsene på båndene i hodet.  

Laddere er muligens et “kjedelig” produkt å bruke tid på,
men du kan spare mye penger på å sjekke ut pris 

og hvor mye av ladderen som må brukes per brønn. 

Få GRATISPRØVE på alle DNA laddere 
og 25% rabatt på protein-standarder! 

GELELEKTROFORESE 
Etter at du har kjørt miniprep og litt PCR er det tid 
for å sjekke kloningen med litt rutine gelelektro- 
forese. Har kloningen fungert eller ikke? 

Benytt den klassiske og velkjente SeaKem LE agarosen 
eller enkle 3in1 tabletter med agarose,stain og buffer.

#PAL-E-3in1-TBE: 
Elite 3-in-1 TBE Agarose 
Tablets (75 tablets)   

#PAL-E-3in1-TAE: 
Elite 3-in-1 TAE Agarose 
Tablets (75 tablets)   

MEMBRANPROTEINER
Er du en av de tøffe som har startet 
med arbeidet på membranproteiner? 
Da trenger du detergenter!  
Vi er eksklusiv distributør for Anatrace. 

Anatrace har en rekke detergenter 
(f.eks. Dodecyl Maltoside (DDM), Decyl 
Maltoside (DM), Octyl Glucoside (OG), 
Lauryl Maltose Neopentyl Glycol (LM 
NG), LDAO og CYMAL-5) og lipider  
                                (DHPC, LysoFos 
                                    Glycerol 14, 
                                        LysoFos Choline
                                          14 og DMPC) 
                                           tilgjengelig. -15%

på alle produkter
fra Anatrace

SPØRSMÅL OM
PROTEINER?

kontakt Christine Vimo
på 992 39 791

christine@bionordika.no

PROTEOSEC KOLONNER  
Size exclusion kolonner til Äkta! 
 

• 16/60 og 26/60 size exclusion  
 kolonner for Äkta 
• Resinet er en kopolymer av 
 dextrose og agarose som gir ytelse 
 lik Superdex S75 og S200
• Ingen adapter nødvendig
• Pakket med 3-70 kDa og 6-600 kDa  
 high resolution preparative 
 grade resin

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  



SPØRSMÅL 
OM NGS?
 
kontakt Kristin Lundemo
på 992 27 101
kristin@bionordika.no
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NEXT GENERATION SEQUENCING

Bioruptor Pico 
Ideel for shearing av DNA, RNA og ChIP for 

Next Gen Sekvensering! 5 ul – 2 ml volum, og 
opp til 16 prøver om gangen. Bioruptor Pico 

bruker kun 13 minutter på shearing av 12 prøver 
genomisk DNA (10 ng/ul, 100 ul) til 200 bp!

166 800,-
#BioruptorPico

RNA SEKVENSERINGSTJENESTE   
Vi har gleden av å introdusere Omiics som ny leverandør. Omiics er eksperter på RNA 
Sekvenseringsservice. De tilbyr tjenester på flere nivå, helt fra planlegging av NGS 
prosjekt til ferdig analysert NGS data levert i en ryddig og forståelig rapport. 

Omiics kan hjelpe deg med alle stegene i en NGS prosess og workflow, men du kan 
også velge bare enkelte steg i prosessen. 

Her er noen eksempler av det Omiics kan gjøre for deg:
 
• microRNA sekvensering
• Sekvensering av Total RNA
• Isolering av RNA fra flere ulike typer prøvematerialer
• Prøver med lavt innhold av RNA
• Kvantifisering av RNA omiics

The complete RNA NGS service
- from sample to figure

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  



NEBNext® COMPANION MODULE FOR OXFORD  
NANOPORE TECHNOLOGIES LIGATION SEQUENCING 
 

Oxford Nanopore Technologies anbefaler NEBNext i sine protokoller. NEBNext DNA 
Repair, End Repair og Ligeringsreagenser kommer nå i en og samme produkt, med 
volum designet for bruk med ONT plattform. Dette produktet er compatibelt med 
MinION®, GridION®, PromethION™, Flongle®.

#E7180S:  
NEBNext Companion Module for Oxford Nanopore Technologies Ligation Sequencing
24 reaksjoner

Kr. 10 739,-
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NEXT GENERATION SEQUENCING

NGS OLIGOER   
• Høy kvalitet 
• Lav krysskontaminering (<0,1%)
• Lengde fra 20-85 bp
• Minimum 10 nmol levering
• Renset med HPLC eller kolonner
• 100 % kvalitetskontroll med  
 Maldi-TOF MS
• 5’ modifikasjoner som 5’-fosfat  
 og 5’-Biotin-TEG
• Wobble bases tilgjengelig 
 uten ekstra kostnad
• Leveres som tørrstoff

NYHET! NEBNext® ENZYMATIC METHYL-SEQ 
NEBNext Enzymatic Methyl-seq (EM-seq™) er en ny metode for identifisering av  
5-mC og 5-hmC. 
Bisulfitt sekvensering har lenge vært gullstandarden for metylomanalyse, derimot 
kan denne metoden skade DNA, noe som fører til fragmentering, tap og bias. Det nye 
NEBNext Enzymatic Methyl-seq (EM-seq™) kitet minimerer skader på DNA og 
produserer NGS bibliotek av svært høy kvalitet, for deteksjon av 5-mC og 5-hmC fra 
færre sekvenserings reads.

NEBNext Enzymatic Methyl-seq Kit:
#E7120S: 24 assays/#E7120L: 96 assays 

NEBNext Enzymatic Methyl-seq Conversion Module:  
#E7125S: 24 assays/#E7125L: 96 assays

 
NYHET! NEBNext® GLOBIN & rRNA DEPLETION KIT  
NEBNext® Globin & rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) benytter RNase H- 
basert metode for å fjerne globin mRNA, cytoplastisk rRNA og mitokondrielt RNA. 
Kitet er effektivt på både intakt og degradert RNA

• Effektiv og spesifikk fjerning av globin mRNA og rRNA
• For prøver med både lav og høy RNA-kvalitet
• Kompatibelt med input mengde fra 10 ng  - 1 ug
• Kan også integreres i workflow med poly(A) mRNA isolering, for å fjerne både  
 globin RNA, rRNA og ikke-kodende RNA
• Rask workflow på kun 2 timer, med mindre enn 10 minutter hands-on tid

NEBNext® Globin & rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat):
#E7750S: 6 rxns/#E7750L: 24 rxns/#E7750X: 96 rxns

NEBNext® Globin & rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) with RNA pur. beads: 
#E7755S: 6 rxns/#E7755L: 24 rxns/#E7755X: 96 rxns

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

Nye NEBNext produkter
gir deg NGS bibliotek av høyeste 
kvalitet!



SPØRSMÅL 
OM NANODROP?
 
kontakt Kristin Lundemo
på 992 27 101
kristin@bionordika.no
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LABUTSTYR

ORBITALRISTERE 
Stødige og stillegående med slitesterk, børsteløs motor. Kan brukes i 
kjølerom og inkubator (obs: ikke CO2). Pakkepris inklusive universalplattform 
med silikonmatte og justerbare holdestenger, passer de fleste flasker og beholdere. 
Mange andre plattformtyper tilgjengelige, ta kontakt for informasjon og pakkepriser.

   Modell PSU-10i + UP-12 universalplattform
   #BS-010144-AAN: Orbitalrister 50-450 RPM, utslag 10 mm, 
   maks 3 kg belastning
   #BS-010108-AK: Universalplattform BDH 270 × 195 × 40 mm

   Kr 6.500,-   Listepris kr 8.581,-

Modell PSU-20i + UP-330 universalplattform
#BS-010145-ACI: Orbitalrister 20-250 RPM, utslag 20 mm,  
maks 8 kg belastning
#BS-010145-AK:Universalplattform BDH 400 × 300 × 80 mm

Kr 13.000,-  Listepris kr 17.065,-

NanoDrop One 
For kvantifisering av DNA, RNA  

og Protein med kun 
1-2 ul prøvevolum.

Gir også informasjon om kvaliteten
på prøven med verdier for 
A260/280 og A260/230,

og informasjon om kontaminanter
som DNA, Protein, fenoler 

og guanidin HCl

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  



PCR-KABINETT 
Vårt mest populære PCR-kabinett utført i rustfritt stål og herdet glass. Våre kunder gir 
tilbakemeldinger om et godt og stillegående produkt. Kabinettet gir et rent, godt opp-
lyst arbeidsområde for arbeid med PCR-reagenser og prøver. Luftvolumet resirkuleres 
gjennom en lukket modul med filtre og UV-kilde kraftig nok til å inaktivere DNA og 
RNA, noe som sikrer aseptiske forhold. Inkluderer også en åpen UV-lampe med digital 
timerfunksjon for overflate-dekontaminering når arbeidsområdet ikke er i bruk. Ka-
binettet er laget for plassering rett på benk, om ønskelig er eget trillebord med skuff 
tilgjengelig som ekstrautstyr

Modell UVC/T-M-AR, velg mellom to utgaver: 

#BS-040104-A06:  
kabinett med 1 innebygd stikkontakt. 

#BS-040104-AAA:  
kabinett med gjennomføringsport for ledninger.

Kr 16.000,-
Pris per kabinett. Listepris kr 20.662,-

TRENGER DU 
NYTT UTSTYR?

kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840

perodin@bionordika.no
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LABUTSTYR

MSE SENTRIFUGER 
Liten sentrifuge med store muligheter! 
 
Trenger du en liten sentrifuge du kan stole på?
Med stor, tydelig skjerm og enkel betjening?
Som er kraftig, stillegående og sikker?
Velg MSE Hawk!

• Maks 18.000 RPM/24.270 RCF (G)
• Rotorer tilgjengelig for mikroplater og rør fra 1.5 til 100 mL
• Adaptere fins for de fleste rørformater, f.eks. blodprøverør

MINISENTRIFUGE 
MED VORTEX 

Kjekk, liten sentrifuge  
for 12 mikrosentrifugerør, kan  
også brukes som vortexer. Bryter for  
kontinuerlig eller «quick-spin». Motoren 
stanser når lokket åpnes. Inkluderer to 
rotorer for rør fra 0.2  - 2.0 mL, rotorer 
for ulike kombinasjoner rør og  
PCR-strips fins som ekstrautstyr.

RISTEINKUBATOR 
Med balansesensor og trippel- 
eksentrisk drivmekanisme for drifts-
sikkerhet og lavt støynivå. Display for 
kontroll, logging og trendvisning, kan 
også tilkobles PC. Kammer i rustfritt 
stål. Orbital 50-400 RPM, utslag 20 mm. 
Maks belastning 10,6 kg. Mange  
plattformer tilgjengelige.
 

Hawk sentrifugepakke: Kr 31.000,- 
Listepris kr 41.648,-

Hawk R kjølesentrifugepakke: Kr. 51.000,-
Listepris kr Kr 67.580,-   

Pakkene inneholder: 
Sentrifuge + sving-ut rotor, 4 x 100 mL bøtter med lokk, Adaptere for sentrifugerør 4 x 50 mL og 4 x 15 mL

BESTSELGER!

2 500,-
#BS-010202-AAA: 

FVL2400N

-20%
introduksjonsrabatt 

på inkubator 
og tilbehør

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  



BUCHI
SERVICE
kontakt Stian Sørlund
på 414 69 686
stian@bionordika.no
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INNDAMPING

MYA 4  AUTOMATISK REAKSJONSSYSTEM 
Få kontroll på dine reaksjoner

• 4-soners reaksjonssystem for presis og sikker 
 kjøring, aktiv kjøling og oppvarming, kontroll- 
 programvare og datalogging 24/7
• Individuelle soner som kan ha forskjellig  
 oppsett, volum, kontroll av temperatur  
 og røring
• Touch-pad, alternativt PC-programvare 
• Rører ovenfra eller magnetrører,  
 opptil 1000 rpm
• Refluks eller standard manifold
• Glass fra 2 ml til 400 ml
• Temperatur fra  -30°C til 180°C, 
 med temperatur-probe
• Trenger ikke olje eller vann,  
 mer miljøvennlig og mindre rot

Rotavapor
Robust, enkel og markedsledende rotasjons-
inndamper med vakuumpumpe og kontroller. 

Komplett oppsett med 1 liters flasker. 
Har plastbelegg på glassdelene for ekstra sikkerhet. 

49 900,-
#11100V1101

-10%
Introduksjonstilbud

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  



SPØRSMÅL OM 
INNDAMPING?

kontakt Joachim Nedreklepp
på 922 84 963

joachim@bionordika.no

ROTAVAPOR R-220  
Industriell inndamper

• For opptil 20 liters flaske, med mange tilvalgs-
 muligheter og glasskonfigurasjoner
• Rask destillasjonsrate
• Utviklet med tanke på sikkerhet  
 (Ikke pakket inn i ettertid…)

Enkel og trygg
• Enkel programmering, og tilpasset evt. SOP
• Automatisk destillasjon
• Skumsensor og andre sensorer tilgjengelig
• Praktisk stativ for flasken ved påsettelse
• Maksimal sikkerhet med plastdekket glass 
 som holder kontroll på prøven ved uhell
• Mulighet for fjernmonitorering m/push-varsler
 

Tilpasset
• Fire forskjellige oppsett med fokus på fleksibilitet, maks fordamping, store volum 
 eller spesifikke behov, vi har også 50 liters versjon
• Syv forskjellige glasskonfigurasjoner bl.a. refluks, rekrystallisering, destillasjon av 
 skummende prøver og andre
• Ekstrautstyr kan kjøpes i ettertid, skumsensor, tempertursensorer, væskenivå, 
 kjøler og mye mer

Robust
• Laget av rustfritt stål, som holder mye lenger enn lakkert metall
• Liten risiko for kontaminering grunnet kjemisk resistente materialer
• Kan kjøres 24/7, her har vi mange kunder som bevis

Optimalisering av kjøring 
Standard vannbadet (3.6 kW) har like god effekt som de mer spesialiserte modellene 
så lenge man kjører cirka 20 graders temperatur forskjell mellom bad, gass og kjøler. 
Skal man kjøre høy badetemperatur og lav kjøletemperatur bør man vurdere 50 liters 
modell eller HP-modell. Andre faktorer som flaskestørrelse, rotasjonshastighet og 
vakuum bør også vurderes.
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INNDAMPING

HOMOGENISATOR 
B-400 er ditt viktigste verktøy for 
homogen prøvematriks

• Bryter opp de fleste typer prøver, 
 selv med høyt innhold av fett og fiber
• Autoklaverbare deler
• Tåler lav temperatur og frosne prøver
• Helt enkle program med en knapp
• Automatisk justering av hastighet ved 
 stor friksjon
• Høy gjenvinning av prøvemateriale og 
 jevn partikkelstørrelse
• Minimalt med nedbrytning grunnet 
 kort maletid
• Ingen carry-over pga enkel rengjøring

-12%
på pakketilbud

 77 900,-
  #B-400

     

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

Rotavaporer til 
ethvert behov!



SMELTEPUNKT M-560
Designet for bestemmelse av smelte- og kokepunkt 
 
• Intuitiv og enkel i bruk
• God oversikt over smeltepunktet gjennom forstørrelsesglass 
• Meget høy nøyaktighet, ± 0.2 °C
• Enkel kalibrerings prosess
• Rask oppvarming og kjøling om ønskelig
• Kan kjøre 3 prøver samtidig
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LABUTSTYR

MONICA KAN  
HJELPE DEG!
kontakt Monica Laukas
på 404 40 960
monica@bionordika.no

DILUSHAKER 
System for seriefortynninger 
 
Nye Dilugent Shaker vil snart bli lansert av LabRobot.  
Denne nye modellen vil gi mange forbedringer,  
blant annet:

• Raskere risting (> 600 o / min)
• En sensor på hver side (du kan  
 plassere Petrifilms- eller Petriskåler  
 rett foran enheten)
• En 7 ”berøringsskjerm for enklere  
 bruk og visualisering
• Et LED-lys under hver kopp vil sikre  
 tryggere håndtering

Allerede sikker på at du vil ha en?  
Gi oss beskjed så kontakter vi deg så snart 
denne nye modellen blir tilgjengelig.

 49 900,-
  #M-560

     

MEDIEPREPARASJON 
 
MEDIAJET: automatisk petriskålfyller. En UV-lampe  
avgir effektiv bakteriedrepende UV-C-stråling. 
 
• Blodagarpreparasjon
• Uavhengig pumpefunksjon
• Kan fylle 35, 60, og 90 mm petriskåler, biplater og testrør 

MEDIACLAVE: forbereder mediet i en enkelt beholder på en skånsom 
måte. Temperatur, tid og trykk overvåkes gjennom hele steriliseringsprosessen, 
noe som garanterer dokumentert fremstilling av reproduserbart høykvalitets 
medium.

• Standard agarmedium 
• Charcoal agar (anbefalt ekstrautstyr er magnetrører med blader 
 designet for høy viskositet som gir redusert tillagingstid)
• Preparasjon av mat til Drosophila melanogaster

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  
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MEDICA
Pålitelige og effektive  

kliniske vannrensesystemer  
 

For å sikre at kliniske laboratorier oppnår sitt 
fulle potensiale uten driftsstans, trenger man  

ultrarent vann døgnet rundt. 
En konstant og pålitelig tilførsel av rent vann er ikke bare 

nødvendig for å oppnå nøyaktige og reproduserbare 
resultater, det er helt avgjørende.

 
I samarbeid med store kliniske diagnostiske selskaper 

har ELGA designet sitt enestående MEDICA-utvalg
av kliniske vannrensesystemer som leverer 

Clinical Laboratory Reagent Water 
(CLRW standard vann).

TRENGER DU 
VASKEMIDLER?
kontakt Tommy Dalheim

på 23 03 58 00
tommy@bionordika.no

VASKE- OG NØYTRALISERINGSMIDLER 
Neodisher 
 
•  Profesjonelt bruk:  
 Rengjøringsmidler, glansemidler og rensemidler  
 til oppvaskmaskiner
• Desinfektorer og dekontaminatorer:  
 Rengjøringsmidler, vaskemiddelforsterker,  
 nøytraliseringsmidler og avspenningsmidler 
           • Klinikk/legepraksis:  
  Rengjøringsmidler, vaskemiddelforsterker, 
  nøytraliseringsmidler og avspennings- 
  midler
           • Laboratoriemaskiner:  
  Rengjøringsmidler, nøytraliseringsmidler, 
  tilsettingsmidler og kompleksbygger
           • Dentalmaskiner: 
  Rengjøringsmidler, nøytraliseringsmidler og 
  avspenningsmidler

Kontakt oss 

for et 

 godt tilbud!

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  
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ANTISTOFFPRODUKSJON

SPØRSMÅL OM 
ANTISTOFF-
PRODUKSJON?
kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405
malfrid@bionordika.no

ANTISTOFFPRODUKSJON PÅ KUN 28 DAGER!
Speedy 28-Day er referanseprogrammet for antistoffproduksjon hos Eurogentec. Det 
benyttes en ikke-Freund adjuvant som stimulerer antistoff-responsen og gir hoved-
sakelig IgG'er. Helt siden 2007 har Speedy 28-Day programmet blitt benyttet til 
produksjon av mer enn 6000 polyklonaler. 

Eurogentec tilbyr også et Speedy anti-peptid program som inkluderer: peptiddesign 
og syntese, kobling til bærermolekyl, 28-dagers immuniseringsprogram, og en ELISA 
garanti. Speedy anti-peptid har et gjennomsnittlig utbytte på 10 - 20 mg spesifikt an-
tistoff per kanin. Programmet kan også gjøres i rotte, marsvin og geit. Eurogentec har 
designet peptider for immunisering i over 20 år og har utviklet spesifikke algoritmer 
som gir det mest nøyaktige designet av gode antigener. Deres suksessrate er mer enn 
95%.

Tilbudspriser fra kun kr. 13 049,-*

www.anaspec.com  |  www.eurogentec.com

Speedy 28-Day is the reference 
program for the production of 

custom polyclonal antibodies at 
Eurogentec.

This proprietary program uses 
a non-Freund adjuvant that 

stimulates the immune response 
and gives mostly IgG’s, despite 

the short immunization time.
Since 2007, our exclusive Speedy 
28-Day program has allowed the 
production of >6000 polyclonals.

To start, you can choose to use your 
own antigen or we can synthesize 

peptide(s) for immunization.

Speedy anti-peptide programs
This program includes: peptide design and synthesis at 
Eurogentec, coupling to a carrier protein, 28-Day immunization,  
and an ELISA guarantee (please see the table for more information).
The Speedy anti-peptide program has an average yield of 10-20 mg 
specific antibody per rabbit and can be performed in rabbits, rats, guinea-
pigs and goats.
We have been designing peptides for immunizations for over 20 years and have 
developed specific algorithms for the most accurate design of good antigens.  
As a result our success rate is >95%.

Speedy Dx
To increase the chance of success the Speedy-DX program uses two 
peptides, corresponding to spatially distinct regions of the target protein 
surface. This increases the opportunity of the resultant polyclonals to 
recognise the target protein in its natural environment.

Speedy Post Translational Modification (PTM)
The Speedy 28-Day includes a very efficient immunization protocol with 
frequent boosts. It is therefore well-adapted to generate Abs, specifically 
targeting PTMs, as it can minimize instability of the modification(s) on the 
peptide used as antigen.
By far the most popular requested PTMs specific Abs are directed to 
phosphorylated residues but we can also do Anti-Methylation, Anti-
Acetylation and many more PTM Abs.

Speedy Mini
The Speedy Mini is designed to give you quick access to a small quantity 
of specific custom antibody, purified and hence ready-to-use. The Speedy 
Mini package includes the peptide design and production by Eurogentec, 
the 28-Day immunization of one Rabbit, the purification of 10 mL of serum, 
the delivery of the remaining serum, and an ELISA guarantee  (see table for 
more information).

SPEEDY 28-DAY PROTOCOL
 Pre-immune bleed  
 Medium bleed
 Final bleed0 7 10 18 21 28 Day

Bleed

Injection
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Custom Polyclonal Antibody

Speedy 28-Day 
Your Polyclonals in just 28 days!

SPEEDY 28-DAY SPEEDY PTM

Antigenalternativ 1 =
Peptid/Protein innsendt av kunden  

Antigenalternativ 2 =
Peptid produsert av Eurogentec

 
1 eller 2 umodifiserte

 
1 modifisert (PTM) og 1 umodifisert

Peptid-design  

Peptidsyntese >70%, 10-16 aa, 15-25 mg >70%, 10-13 aa, 15-20 mg (modifisert) 
10-20 mg (umodifisert)

Kobling av peptid til bærer  
Kobling av 5 mg peptid til bærer

 
Kobling av 5 mg peptid til bærer

Bærer: KLH, BSA, OVA, eller THY  

Tilgjengelig verter: kanin, rotte, 
marsvin eller geit  

Affinitetsrensing + ELISA Valgfritt Dobbel rensing av 50 ml Serum, ELISA

SPEEDY DX
For å øke sjansen for suksess benytter Speedy-DX programmet to peptider som 
korresponderer til adskilte regioner på målproteinets overflate. Dette øker 
muligheten for at de polyklonale antistoffene gjenkjenner målproteinet i dets 
naturlige miljø. 

SPEEDY POST TRANSLASJONELL MODIFIKASJON (PTM)
Speedy 28-Day består av en meget effektiv immuniseringsprotokoll med gjentatte 
boosts. Det egner seg derfor veldig godt til å generere antistoffer rettet mot PTMs 
siden det kan minimerer ustabilitet hos modifikasjonen(e) på peptidet som benyttes 
som antigen. 
De PTM-spesifikke antistoffene som oftest ønskes er antistoffer spesifikke mot 
fosforylerte enheter, men Eurogentec tilbyr også protokoller for produksjon av 
anti-metylerings, anti-acetylerings og mange andre PTM antistoffer. 

*Tilbudsprisen er for #AS-SUPR-RATANTIGEN: SuperSpeedy program med ditt eget antigen i 2 rotter. 
Tilbudsprisen for #AS-SUPR-ANTIGEN: SuperSpeedy program med ditt eget antigen i 2 kaniner vil være 
Kr. 15 351,- eks. mva. Antistoffproduksjon leveres momsfritt til de som har krav på dette. 

www.anaspec.com  |  www.eurogentec.com

Speedy 28-Day is the reference 
program for the production of 

custom polyclonal antibodies at 
Eurogentec.

This proprietary program uses 
a non-Freund adjuvant that 

stimulates the immune response 
and gives mostly IgG’s, despite 

the short immunization time.
Since 2007, our exclusive Speedy 
28-Day program has allowed the 
production of >6000 polyclonals.

To start, you can choose to use your 
own antigen or we can synthesize 

peptide(s) for immunization.

Speedy anti-peptide programs
This program includes: peptide design and synthesis at 
Eurogentec, coupling to a carrier protein, 28-Day immunization,  
and an ELISA guarantee (please see the table for more information).
The Speedy anti-peptide program has an average yield of 10-20 mg 
specific antibody per rabbit and can be performed in rabbits, rats, guinea-
pigs and goats.
We have been designing peptides for immunizations for over 20 years and have 
developed specific algorithms for the most accurate design of good antigens.  
As a result our success rate is >95%.

Speedy Dx
To increase the chance of success the Speedy-DX program uses two 
peptides, corresponding to spatially distinct regions of the target protein 
surface. This increases the opportunity of the resultant polyclonals to 
recognise the target protein in its natural environment.

Speedy Post Translational Modification (PTM)
The Speedy 28-Day includes a very efficient immunization protocol with 
frequent boosts. It is therefore well-adapted to generate Abs, specifically 
targeting PTMs, as it can minimize instability of the modification(s) on the 
peptide used as antigen.
By far the most popular requested PTMs specific Abs are directed to 
phosphorylated residues but we can also do Anti-Methylation, Anti-
Acetylation and many more PTM Abs.

Speedy Mini
The Speedy Mini is designed to give you quick access to a small quantity 
of specific custom antibody, purified and hence ready-to-use. The Speedy 
Mini package includes the peptide design and production by Eurogentec, 
the 28-Day immunization of one Rabbit, the purification of 10 mL of serum, 
the delivery of the remaining serum, and an ELISA guarantee  (see table for 
more information).

SPEEDY 28-DAY PROTOCOL
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 Medium bleed
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Bleed

Injection

Li
fe

 S
ci

en
ce

s

Custom Polyclonal Antibody

Speedy 28-Day 
Your Polyclonals in just 28 days!

SPEEDY 28-DAGERS 
PROTOKOLL

www.anaspec.com  |  www.eurogentec.com

Speedy 28-Day is the reference 
program for the production of 

custom polyclonal antibodies at 
Eurogentec.

This proprietary program uses 
a non-Freund adjuvant that 

stimulates the immune response 
and gives mostly IgG’s, despite 

the short immunization time.
Since 2007, our exclusive Speedy 
28-Day program has allowed the 
production of >6000 polyclonals.

To start, you can choose to use your 
own antigen or we can synthesize 

peptide(s) for immunization.

Speedy anti-peptide programs
This program includes: peptide design and synthesis at 
Eurogentec, coupling to a carrier protein, 28-Day immunization,  
and an ELISA guarantee (please see the table for more information).
The Speedy anti-peptide program has an average yield of 10-20 mg 
specific antibody per rabbit and can be performed in rabbits, rats, guinea-
pigs and goats.
We have been designing peptides for immunizations for over 20 years and have 
developed specific algorithms for the most accurate design of good antigens.  
As a result our success rate is >95%.

Speedy Dx
To increase the chance of success the Speedy-DX program uses two 
peptides, corresponding to spatially distinct regions of the target protein 
surface. This increases the opportunity of the resultant polyclonals to 
recognise the target protein in its natural environment.

Speedy Post Translational Modification (PTM)
The Speedy 28-Day includes a very efficient immunization protocol with 
frequent boosts. It is therefore well-adapted to generate Abs, specifically 
targeting PTMs, as it can minimize instability of the modification(s) on the 
peptide used as antigen.
By far the most popular requested PTMs specific Abs are directed to 
phosphorylated residues but we can also do Anti-Methylation, Anti-
Acetylation and many more PTM Abs.

Speedy Mini
The Speedy Mini is designed to give you quick access to a small quantity 
of specific custom antibody, purified and hence ready-to-use. The Speedy 
Mini package includes the peptide design and production by Eurogentec, 
the 28-Day immunization of one Rabbit, the purification of 10 mL of serum, 
the delivery of the remaining serum, and an ELISA guarantee  (see table for 
more information).
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Custom Polyclonal Antibody

Speedy 28-Day 
Your Polyclonals in just 28 days!
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Speedy 28-Day is the reference 
program for the production of 

custom polyclonal antibodies at 
Eurogentec.

This proprietary program uses 
a non-Freund adjuvant that 

stimulates the immune response 
and gives mostly IgG’s, despite 

the short immunization time.
Since 2007, our exclusive Speedy 
28-Day program has allowed the 
production of >6000 polyclonals.

To start, you can choose to use your 
own antigen or we can synthesize 

peptide(s) for immunization.

Speedy anti-peptide programs
This program includes: peptide design and synthesis at 
Eurogentec, coupling to a carrier protein, 28-Day immunization,  
and an ELISA guarantee (please see the table for more information).
The Speedy anti-peptide program has an average yield of 10-20 mg 
specific antibody per rabbit and can be performed in rabbits, rats, guinea-
pigs and goats.
We have been designing peptides for immunizations for over 20 years and have 
developed specific algorithms for the most accurate design of good antigens.  
As a result our success rate is >95%.

Speedy Dx
To increase the chance of success the Speedy-DX program uses two 
peptides, corresponding to spatially distinct regions of the target protein 
surface. This increases the opportunity of the resultant polyclonals to 
recognise the target protein in its natural environment.

Speedy Post Translational Modification (PTM)
The Speedy 28-Day includes a very efficient immunization protocol with 
frequent boosts. It is therefore well-adapted to generate Abs, specifically 
targeting PTMs, as it can minimize instability of the modification(s) on the 
peptide used as antigen.
By far the most popular requested PTMs specific Abs are directed to 
phosphorylated residues but we can also do Anti-Methylation, Anti-
Acetylation and many more PTM Abs.

Speedy Mini
The Speedy Mini is designed to give you quick access to a small quantity 
of specific custom antibody, purified and hence ready-to-use. The Speedy 
Mini package includes the peptide design and production by Eurogentec, 
the 28-Day immunization of one Rabbit, the purification of 10 mL of serum, 
the delivery of the remaining serum, and an ELISA guarantee  (see table for 
more information).

SPEEDY 28-DAY PROTOCOL
 Pre-immune bleed  
 Medium bleed
 Final bleed0 7 10 18 21 28 Day
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Custom Polyclonal Antibody

Speedy 28-Day 
Your Polyclonals in just 28 days!

Pre-immun tapping
Medium tapping
Slutt-tapping

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

Når du ikke finner 
egnet antistoff kommersielt
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PRIMÆRCELLER & SPESIALMEDIER

Dersom du benytter primærceller er det nesten som å gjøre 
forsøkene in vivo! Primærceller er ikke-transformerte, ikke-
udødeliggjorte celler hentet direkte fra donorvev, og de er  
verdifulle verktøy for deg som forsker på sykdommer. 

Lonza tilbyr både normale og syke primærceller, samt  
medieprodukter (BulletKits) som er laget spesifikt for  
hver enkelt celletype.

PRIMÆRCELLER

KRISTIN KAN  
HJELPE DEG!

kontakt Kristin Lundemo
på 992 27 101

kristin@bionordika.no

Clonetics™ humane primærceller
Blæreceller

Hjerteceller

Dermale celler

Endotelceller (store blodårer)

Mikrovaskulære endotelceller

Gastrointestinale celler

Lymfatiske celler

Brystepitelceller

Nerveceller

Okulære celler

Bukspyttkjerteløyer

Prostataceller

Lungeceller

Nyreceller

Reproduktive celler

Skjelett- og bindevevsceller

Skjelettmuskelceller

Clonetics™ primærceller fra dyr
Hjerteceller

Fibroblaster

Nerveceller

Okulære celler

Skjelettceller

Poietics™ Immunceller
Fersk human benmarg

Benmarg og hematopoietiske celler

Perifere blodimmunceller

STAMCELLER
Stamceller
Humane fettvevsderiverte stamceller

Fersk human benmarg

Benmarg og hematopoietiske celler

Humane neurale progenitorceller

Humane osteoklast precursorceller

Dental pulp stamceller

Human preadipocytter

Humane mesenkymale stamceller

Pluripotente Stamceller
Pluripotente stamceller

HEPATISKE CELLER
Hepatiske celler
Humane hepatocytter

Animalske hepatocytter

Hepatiske ikke-parenkymale celler

Silensomes™ HLM

NoSpin HepaRG™

Kontakt oss for detaljer om cellene (celleantall pr. ampulle, 
donorinformasjon m.m.), anbefalte medier og dyrknings-
instrukser.

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

Få de mest biologisk 
relevante resultatene 
med primærceller
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TRANSFEKSJONSREAGENSER
Vår nye leverandør, Polyplus, er et selskap som utvikler og selger transfek-
sjonsreagenser. PolyPlus transfeksjonsreagenser kan brukes for levering av 
DNA, oligonukleotider, siRNA/miRNA eller proteiner til både adherente og 
suspensjonsceller, og for en rekke applikasjoner.  
Disse produktene er utviklet for å øke transfeksjons- 
effektiviteten i flere celletyper, samtidig som  
mengden DNA/RNA holdes så lavt som mulig.  
Dette fører igjen til redusert volum transfeksjons-
reagens, og gir en lavere kostnad per reaksjon. 

 

SPØRSMÅL OM  
TRANSFEKSJON?
kontakt Kristin Lundemo
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

Genekspresjon
Plasmid DNA og mRNA 
transfeksjon, genome 
editing, celle-spesifikke 
DNA reagenser 
 
Genome Editing
Levering av gRNA og 
Cas9 for alle systemer. 
 
RNA interferens
Transfeksjon av siRNA, 
miRNA og andre oligo-
nukleotider.
 
Proteinproduksjon
Stor skala TGE, høy 
protein yield. 
 
Virusproduksjon
Virusproduksjon i stor 
skala, AAV, lentivirus.
 

In vivo 
in vivo levering av  
nukleinsyrer i ulike 
typer vev og dyre- 
modeller 

Therapeutics
Reagenser for pre- 
kliniske og kliniske 
studier i mennesker
 
Molekylærbiologi 
& diagnostikk
PCR, Primere og 
prober
 
Proteinlevering
Intra-cellulær levering 
av proteiner, peptider 
og blokkerende anti-
stoffer i levende celler.

-15%
Introduksjonstilbud

på alle PolyPlus- 
produkter

THINCERT™ INSERTS
Velg mellom 6 forskjellige membran-
spesifikasjoner (porestørrelse og 
-tetthet) i geometrier som 
passer til 6, 12 og 24 
brønnsplater. 
 

-20%

CELLESKRAPER
De populære celleskrapene fra TPP har 
dreibare hoder som du med en enkel 
bevegelse (trykk ned og vri) kan justere.
 
#99002: 24 cm skaft, 13 mm bladbredde, 150 stk
#99003: 30 cm skaft, 20 mm bladbredde, 150 stk
#99004: 36,2 cm skaft, 25 mm bladbredde, 100 stk

-15%

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  
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Nucleofector™
Transfeksjonsystem for celler

som er vanskelige å transfektere 
 

Nucleofector gir unike elektriske parametere til 
cellene. De elektriske settingene er forhånds-

programmert for hver celletype for å sikre riktig 
og optimale forhold for nettopp den celletypen. 

Og benyttet sammen med spesifikke 
Nucleofector kitt vil du kunne oppleve 

transfeksjonseffektiviteter på 
opp til 99%

 

SPØRSMÅL OM 
CELLEDYRKNING?

kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405

malfrid@bionordika.no

CLIPMAX 10cm2

•  Krystallklart plast slide
•  Egnet for farginger, særlig IF målinger
•  Aktivert vekstområde
•  Tåler løsemidler som f.eks. aceton
•  Mediumskammeret klikkes løs
•  Filterkork

#70010: 
Clipmax 
10 cm2

5 stk 

Kr. 395,- 

SVARTE & HVITE PLATER
Greiner tilbyr et stort utvalg svarte og 
hvite plater til celledyrkning og til 
sensitive biokjemiske assays. 
De fleste platene finnes med 96, 384 og 
1536 brønner, samt noen typer tilbys 
med 24 brønner. 

-15%

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  
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NYHET!
VECTASHIELD® Vibrance™  
Antifade Mounting Media

 

• Overlegne antifade/antifotoblekings-egenskaper 
• Kompatibelt med vanlige fluoroforer 

• Snittene kan sees på bare en time etter montering 
• Ingen autofluoriscerende bakgrunn

• Minimal bobledannelse, selv etter uker med lagring
• Slides kan lagres på romtemperatur

• Tilgjengelig med eller uten DAPI

-20%
på alle Vibrance produkter

SPØRSMÅL OM
IHC?
kontakt Christine Vimo
på 992 39 791
christine@bionordika.no

Human uterine section (FFPE): Stained for desmin (green) and cytokeratin (red) using VectaFluor Duet Double Labeling Kit (VC-DK-8828), and vasculature 
DyLight649 UEA I lectin (purple). Mounted in VECTASHIELD Vibrance Antifade Mounting Medium.

HRP VS AP
Hvilket deteksjonsenzym skal jeg bruke?

Å velge et HRP (horseradish peroxidase) eller AP (alkaline phosphatase) system for en 
gitt applikasjon krever litt innsikt i de respektive enzymreaksjonenes kinetikk. 
En nøkkelegenskap ved HRP er at det har høy «turn over rate» fordi enzymaktiviteten 
er høyere, noe som resulterer i et raskere resultat og en skarpere substratavsetning.
Høy endogen peroxidase aktivitet kan imidlertid gjøre at et AP substrat er et bedre 
valg. 

Kat. nr. Navn Tilbud
MP-5401-15 ImmPRESS®-AP anti-rabbit IgG (made in horse) KIT, 15 ml 2 656,-

MP-5402-15 ImmPRESS®-AP anti-mouse IgG (made in horse) KIT, 15 ml 2 656,-

MP-5404-15 ImmPRESS®-AP anti-rat IgG (made in goat) KIT, 15 ml 2 656,-

MP-5444-15 ImmPRESS®-AP anti-rat IgG (mouse absorbed), 15ml 4 441,-

MP-5405-15 ImmPRESS®-AP anti-goat IgG (made in horse), 15ml 2 656,-

Kittene er også tilgjengelig i 50 ml størrelse. 

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  
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BESTSELGERE:
#2983 mTOR (7C10) Rabbit mAb
#3287 ROS1 (D4D6®) Rabbit mAb
#3724 HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb 
#6040 Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP®
#9212 NF-κB p65 (D14E12) XP® Rabbit mAb
#9661 Cleaved Caspase-3 (Asp175) Antibody
#7074 Rabbit mAb Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody 
#3108 Phospho-Smad2 (Ser465/467) (138D4) Rabbit mAb
#9733 Tri-Methyl-Histone H3 (Lys27) (C36B11) Rabbit mAb
#4370 Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (D13.14.4E) XP® Rabbit mAb 

    IMMUNOLOGISKE FAVORITTER:
  #5483 Phospho-TBK1/NAK (Ser172) (D52C2) XP® Rabbit mAb
   #3033 Phospho-NF-κB p65 (Ser536) (93H1) Rabbit mAb 

#9172 Stat1 Antibody #9139 Stat3 (124H6) Mouse mAb 
#9145 Phospho-Stat3 (Tyr705) (D3A7) XP® Rabbit mAb 

#98611 CRACC/SLAMF7/CD319 (E5C4M) Rabbit mAb 
#45208 TIM-3 (D5D5R™) XP® Rabbit mAb 
#13684 PD-L1 (E1L3N® ) XP® Rabbit mAb 

#15102 cGAS (D1D3G) Rabbit mAb 
#13647 STING (D2P2F) Rabbit mAb 

 
*Tilbudet gjelder kjøp av fire eller flere katalogprodukter (antistoffer, kit, siRNA, 
aktivatorer, inhibitorer, buffere, farger osv.) Du får det rimeligste med på kjøpet.

Kjøp 4, 
betal kun for 3*!
Benytt sjansen til å fylle opp  
med dine favoritter nå!

NYE IHC DETEKSJONSKIT
ImmPRESS® og VECTASTAIN® PLUS IHC Deteksjonskit 

Disse peroxidase (HRP) kittene inneholder matchende volum- 
reagenser, levert som ferdige løsninger, i et format som er klart til 
bruk, og inneholder Vector's egen enzym-quenchingløsning  
BLOXALL® (SP-6000), samt ImmPACT® DAB EqV Peroxidase (HRP) 
Substrate (SK-4103). 

Disse «plus»-kittene er passende for både manuelle og automatiske 
IHC fargeapplikasjoner, og de vil kunne gi deg en mer strømlinje-
formet og beleilig arbeidsflyt.

Kat. nr. Navn Volum Tilbud
MP-7800 ImmPRESS® Universal PLUS Polymer Kit, HRP (Horse Anti-Mouse/Rabbit IgG) 15 ml 3 920,-

MP-7801 ImmPRESS® Horse Anti-Rabbit IgG PLUS Polymer Kit, HRP 15 ml 3 076,-

MP-7802 ImmPRESS® Horse Anti-Mouse IgG PLUS Polymer Kit, HRP 15 ml 3 076,-

PK-8200 VECTASTAIN® Elite® ABC Universal PLUS Kit, HRP (Horse Anti-Mouse/Rabbit IgG) 50 ml 6 196,-

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  



1. Nexeras elegante og kompakte design som sparer 
 verdifull benkplass, og bruker over 80 % mindre strøm  
 når den er i standby, noe som reduserer driftskostnadene  
 og støtter et miljøvennlig laboratorium.

2. Auto-diagnostikk og gjenoppretting
 Nexera har evnen til å monitorere baseline-endringer og  
 trykk-endringer. Når det detekteres unormale forandringer,  
 settes analysen automatisk på pause, en purge gjennomføres,  
 og analysen restartes

3. Analysesyklus på mindre enn 10 sekunder
 Injeksjonstiden er dobbelt så rask som hos tidligere modeller,  
 noe som reduserer multianalytt-tiden betraktelig.  
 Automatisert analyse av flere tusen prøver, og kan utføre  
 kontinuerlig analyse av opptil 44 mikrotiterplater.

4. Mobilfase-nivå måles i sanntid
 Bekymringer for at det skal gå tomt for mobilfase underveis i 
 en analyse er ikke lenger et problem fordi enheten vil si ifra  
 før oppstart av et run hvis gjenværende volum er for lavt.

5. Muliggjør oppstart og shut-down uten overvåkning
 Nexera kan programmeres til å starte opp til en spesiell tid slik at instrumentet kan gjennomføre auto-purge, ekvilibrere og gjøre 
 baseline-sjekk på forhånd, og være klar for analyse så fort du kommer på laboratoriet.

6. Funksjonen FlowPilot beskytter kolonnene
 Nexera-serien bruker den automatiske funksjonen FlowPilot for å øke flow-hastigheten gradvis opp til en satt flow. 
 Ingen start-up protokoll er nødvendig.

HPLC
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CECILIE KAN 
HJELPE DEG!
kontakt Cecilie A. Aasaaren
på 476 47 171
cecilie@bionordika.no

• En ny milepæl innen intelligens  - Maksimerer påliteligheten og minimerer nedetiden på instrumentet 
• En ny milepæl innen effektivitet  - Automatisert workflow og maksimal ytelse
• En ny milepæl innen design  - Kompakt og oppfinnsom  

KOMPAKT HPLC
Lite brukt demoinstrument  

• UV- og PDA detektor
• Kjølesystem for prøver
• Farget LCD touch-skjerm
• Dual-temperaturkontroll for en mer 
 stabil «baseline»
• Ultrahøy injeksjonstid på 
 14 sekunder
• Kolonneovn med plass 
 til 6 kolonner
• Lav carry-over på 
 <0,0025 %
• Plass til 216 vialer 
 på 1,5 ml
• Kan styres fra f.eks iPad
 

Kun kr. 

  189 000,-
     

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

Nye Nexera UHPLC  - en milepæl 
innen intelligens, effektivitet og design



CLAM-2030 
FULL-AUTOMATISERT PRØVEOPPARBEIDELSESMODUL FOR LC-MS ANALYSER

• Øker effektiviteten
• Reduserer feilkilder knyttet til operatøren
• CLAM-2030 utfører full automasjon av 
 serum/plasma/urin, tilsetting av intern-
 standarder, organisk løsning for å denaturere 
 proteinene, rører, filtrerer, derivatiserer ved 
 varme, og overfører prøve til LC-MS/MS
• Forbedrer datanøyaktigheten
• Tidsbesparende i forhold til manuelt arbeid
• Ikke behov for å lære flere Software
• Kan utføre prioriterte analyser (Emergency sample)
• En rekke applikasjoner tilgjengelig, blant annet 
 immunosuppressants, steroider, vitaminer, 
 metanefriner og legemiddelmisbruk

CLAM & TOC
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TID FOR SERVICE? Trygve og Stian hjelper deg gjerne!
Selv utstyr i verdensklasse trenger vedlikehold og service for å fungere optimalt. Våre dyktige serviceingeniører følger 
Shimadzu`s anbefalinger ved gjennomføring av installasjon, vedlikehold, reparasjon og kalibrering. 

       Vi anbefaler våre kunder en serviceavtale,  
       som blant annet vil gi følgende fordeler: 

  • Prioritert kunde
  • Rabatt på arbeid og deler
  • Instrumentet vil fungere optimalt og oppnå maksimal levetid
  • Reduserer nedetid og dyre reparasjoner
  • Dokumentert servicerapport, full historikk, full kontroll

Kontakt vår serviceavdeling: 
service@bionordika.no

tlf: 23 03 58 00

Kun kr. 

  217 000,-
     TOC-L OG ASI-L AUTOSAMPLER 

Utstillingsmodell  - ukjørt, og kun vist et par ganger

• Meget bredt måleområde (0,004 – 30.000 mg/L)
• NPOC, TC, TIC og TOC (TC-IC) 
• Deteksjonsgrense: 50µg/L 
• ASI-L prøveveksler for 40 mL vialer (inkl. prøve rack,  
 nåler og kabel) 
• 40 % lavere energiforbruk enn tidligere modell 
• Plassbesparende TOC med kun 340 mm bredde
• Automatisk fortynning tilpasset sure, basiske eller salte 
 prøver
• Enkel og intuitiv programvare 

 

Kampanjekode #BN3-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  



BioNordika AS  •  tlf 23 03 58 00  •  info@bionordika.no  •  www.bionordika.no

Kampanjekode: #BN3-19
NB! Kampanjekoden må oppgis ved bestilling for å motta nevnte  
rabatter eller reduserte priser. Tilbudene gjelder t.o.m. 31.12.2019  

og kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabattavtaler. 
Prisene er oppgitt eks. mva, miljø- og frakt-avgifter.  Vi tar forbehold mot  

eventuelle trykkfeil, feil i informasjon og eventuelle spesifiseringer.

Løs vårt kryssord og vær med i trekningen av en kake til laben!
Svarene finner du inne i bladet. Lykke til! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

      1. Kit for semaless assembly  - kloning uten arr
    2. Vår nye leverandør av bioreaktorer
    3. Disse leverer instrumenter for shearing av DNA, RNA og ChIP 
    4. Bindevevsceller  - en primærcelletype fra dyr som du kan få via Lonza
    5. Transfeksjonssystem for celler som er vanskelige å transfektere
      6. Er du strukturbiologi så driver du kanskje med dette
      7. System for seriefortynninger
      8. Rotasjonsinndamper
      9. Vaske- og nøytraliseringsmidler
    10. UHPLC system
  
  

Send løsningsordet på e-post til info@bionordika.no med navn og besøksadresse 
innen 30. desember 2019 for å delta i trekningen. 

Vinneren vil bli kontaktet i uke 1, 2020 for å avtale levering av kaken. 


