Juli - Desember 2022

Nummer 2

Forskning
Celletelling
Transfeksjon
Primærceller
Vekstfaktorer
Celledyrkningsinserts
Antistoffer
Cellulære farger
Assay kit
ELISA kit
Mikroplateristere
Pipettespisser
Monteringsmedier
Lektiner
Homogenisator
DNA, RNA & proteinanalyse
NanoDrop
DNA & RNA deteksjon
Proteinkvantitering
Risteinkubator
qPCR & RT-qPCR
DNA ligaser
RNA sekvensering
DNA & RNA shearing
Flammesterilisering
Bioreaktorer
og mer...

Vinn
kinobilletter
eller kake!
Løs kryssordet på siste side
og delta i trekningen.

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

CELLETELLING

Viktigheten av celletelling
Celletelling er en viktig kvalitetssjekk i mange eksperimentelle arbeidsprosesser. Forskere trenger ofte å telle celler før oppsett av
cellekultur eller før de skal studere nedstrømsprosesser og bruke analytiske teknikker som krever et presist og konsekvent antall
celler. Celletall eller celletetthet er avgjørende for å overvåke cellehelse og -produktivitet, optimalisere cellekulturforhold og
forberede cellebaserte analyser. Nøyaktige celletall er viktig både i kvantitative og kvalitative eksperimenter, og tolkning av
resultater kan avhenge av nøyaktige initielle og endelige celletall. Celleproliferasjons-, viabilitets- eller transfeksjonsstudier og
kvantitativ PCR er eksempler på prosesser som krever nøyaktige og konsekvente celletall.
Å telle celler er en enkel prosedyre, men den tradisjonelle og manuelle måten å telle på kan også være utsatt for feil, tidkrevende
og svært subjektiv. Med økt vektlegging på både inter- og intra-lab-reproduserbarhet i forskning, er det å oppnå nøyaktige celletall
viktigere enn noen gang. Manuell celletelling er en enkel måte å bestemme cellekonsentrasjon på, men fordelene med automatisert celletelling er at den i stor grad fjerner menneskelig subjektivitet, og kan telle et større antall celler raskere, noe som øker
den statistiske nøyaktigheten.
Kvaliteten på telleresultatene avhenger ikke bare av instrumentet, men også av analysen, reagensene, forbruksvarene og
programvarealgoritmene.

Mestre celletelling med LUNA automatiserte celletellere

BioNordika er stolt av å representere Logos Biosystems og deres systemer for avanserte celletellinger. Deres automatiserte celletellere, LUNA-familien, finnes i forskningslaboratorier over hele verden, og støtter banebrytende vitenskap på en enkel og smart
måte. Disse image-baserte automatiserte celletellerne er kjent for sin hastighet, nøyaktighet og pålitelighet. En automatisert
celleteller er enkel å bruke. Cellesuspensjonen appliseres på et celletellekammer som er unikt for hver teller. Tellekammeret
settes så inn i telleren, innstillinger velges og analysen utføres. De fleste celletellerne kan lagre innstillinger for raskere oppsett.
Resultatene vil bli tilgjengelige på få sekunder. Celleviabilitet kan beregnes ved å bruke fargestoff-ekskluderingsmetoder, for
eksempel trypanblått. En programvare analyserer bildene basert på systemspesifikke parametere som cellediameter, lysstyrke og
sirkularitet for å bestemme antall celler og celleviabilitet. Celletellerne gir nøyaktige og reproduserbare celletall med stor linearitet
og lav teknisk variabilitet.
Image-baserte systemer bruker brightfield- eller fluorescens-mikroskopi for å fange et bilde av cellene. Fluorescens-baserte
celletellere, som LUNA-FL dobbel fluorescens celleteller, skiller mellom levende og døde celler, samt utfører en celletelling ved
å bruke farger som akridinoransje og propidiumjodid. Denne typen celletellere er også overlegne til å skille primærceller og
stamceller fra uønsket debris i forurensede kulturer for mer nøyaktige celletall og viabilitetsresultater
		
		

LUNA Reusable Slides kan også benyttes sammen med LUNA celletellerne. Disse gjenbrukbare slidene er perfekte
for laboratorier som er opptatt av miljøet og for forskere som ønsker å unngå utgifter forbundet med bruk av
engangsslides. Med LUNA automatiserte celletellere kan du eliminere subjektivitet, variasjon og tidsinvestering,
og til slutt strømlinjeforme arbeidsflyten.

Marte hjelper deg
gjerne!
Kontakt Marte Sødal
på 975 80 682
marte@bionordika.no

2

Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

CELLETELLING

LUNA-II automatisert celleteller (#L40001 med printer / #L40002 uten printer)
LUNA-II er celletellingsbekvemmelighet på sitt beste. Bare sett inn prøven din og LUNA-II
gjør resten: autofokusering, justerer lysnivåer, tar et høyoppløselig bilde og analyserer
bildet for å produsere nøyaktige celletall og viabilitetsdata - alt på kun 15 sekunder.

Kontakt
oss for
demo!

•
•
•
•
•

Egnet for stabile cellelinjer
Brightfield celletelling
Autofokus og manuelt fokus
Telling på kun 15 sekunder
2-kammer slides

LUNA-FL dobbel fluorescens celleteller (#L20001)
LUNA-FL er en fluorescens-basert celleteller som evaluerer celletall, viabilitet, og GFP
transfeksjonseffektivitet uten å være begrenset av celletype eller størrelse. Den
mest avanserte og integrerte fluorescerensoptikken gir fantastisk tellehastighet og
nøyaktighet for enhver celletype.
• Egnet for cellelinjer, primærceller, blodceller, PBMCs, splenocytter, thymocytter,
gjærceller, og celler som uttrykker GFP
• Velg mellom brightfield og fluorescenstelling
• Manuelt fokus
• Teller på kun 30 sekunder i fluorescensmodus (3 bilder) og på under 10 sekunder i
brightfield-modus
• 2-kammer slides
LUNA-FX7 dobbel fluorescens celleteller (#L70001 / #L70002 Bioprocess Package)
LUNA-FX7 er den kraftigste og mest avanserte celletelleren i LUNA-familien. Ved å
kombinere presisjonsoptikk, stort synsfelt, high-throughput imaging, og banebrytende
celletellealgoritmer, tilbyr LUNA-FX7 enestående nøyaktighet, reproduserbarhet,
hastighet og brukervennlighet.
• Egnet for cellelinjer, primærceller, blodceller, PBMCs, splenocytter, thymocytter
og gjærceller
• Velg mellom brightfield og fluorescens telling
• Avanserte algoritmer og programvare
• Autofokus og manuelt fokus
• Tellehastighet: avhenger av type slides og metode (15 til 45 sekunder)
• 1, 2, 3 og 8-kammer slides
Vi tilbyr også celletellere for telling av mikrober (LUNA-II-YF and Quantum Tx).

Kontakt oss for mer informasjon om instrumentene, tilbud eller for å booke en demo.
Reagenser og forbruksvarer til LUNA celletellere
Har dere allerede en LUNA celleteller på laben? Vi tilbyr alt av nødvendige
reagenser og forbruksvarer, og vi har nå 10% introduksjonsrabatt på disse.
Tilgjengelige slides:
• LUNA-II™ Cell Counting Slides
• LUNA-II™ Reusable Slide
• PhotonSlides
• LUNA-II™ 1-Channel Slide
• LUNA-II™ 3-Channel Slide
• LUNA-II™ 8-Channel Slide

Tilgjengelige farger:
• Trypan blue
• Erythrosin B
• Acridine orange
• Propidium iodide
• Fluorescein diacetate

-10%

introduksjonstilbud
på slides og farger

Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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TRANSFEKSJON

Møt den nye 4D Nucleofector®

NY!

Gjør deg klar til fjerdedimensjons-transfeksjon med den modulære
4D-Nucleofector® plattformen fra Lonza! Forskere over hele verden
sverger til Nucleofector-teknologien for transfesjon av primærceller
og cellelinjer. Nucleofeksjon har vist seg å være en reproduserbar,
pålitelig og brukervennlig teknologi, egnet for et bredt spekter av
applikasjonsområder.
4D-Nucleofector-systemet bygger videre på 20 års erfaring og ble
utviklet for å tilby avansert ytelse, fleksibilitet og funksjonalitet.
Systemet styres via en intuitiv programvare på en brukervennlig
berøringsskjerm. Den modulære arkitekturen tillater sømløs utvidelse
av systemet for nye applikasjonsområder.

Kontakt
oss for
demo!

4D-Nucleofector systemet:
• Et konduktivt polymerbasert kuvettesystem helt fritt for
giftige metallioner
• Like betingelser kan benyttes for transfeksjon av forskjellige antall celler
• Nucleofeksjon av adherente celler er mulig
• Lukket og skalerbar transfeksjon av store mengder celler (1x107 til 1x109)
4D-Nucleofector® Core Unit (#AAF-1003B)
4D-Nucleofector® Core Unit er kontrollenheten til 4D-Nucleofector®-systemet. De forskjellige funksjonelle enhetene kan legges
til på en modulær måte til Core Unit, og hver enhet er egnet til forskjellige bruksområder.
.
4D-Nucleofector® X Unit (#AAF-1003X)
4D-Nucleofector® X-enheten støtter nucleofeksjon av forskjellige antall celler (2 x 104 to 2 x 107) i ulike format. Både 20 μl Nucleocuvette Strips og 100 μL single Nucleo-cuvetter kan benyttes. For et komplett oppsett trenger du både Core- og X -enheten.
4D-Nucleofector® Y Unit (#AAF-1003Y)
Y-enheten til 4D-Nucleofector®-systemet benyttes til transfeksjon av adherente celler ved hjelp av engangs Dipping Electrode
Arrays, laget av konduktiv polymer. Disse kan settes i standard 24-brønnsplater for nucleofeksjonsprosedyren.
4D-Nucleofector® 96-well Unit (#AAF-1003S)
96-brønnsenheten er en medium-throughput-modul for 4D-Nucleofector®-systemet. Du kan kjøre 96 forskjellige program pr plate,
noe som gjør systemet utmerket for å teste flere forskjellige forhold under utvikling av assays.

Spørsmål om
transfeksjon?
Kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

Nucleofector® kit
4D-Nucleofector® Kits, som inneholder Nucleofector® Solutions and Supplements,
er tilgjengelige for transfeksjon av forskjellige primærceller og cellelinjer. Kittene gir
et beskyttende miljø for cellene som gjør at man
oppnår høy transfeksjonseffektivitet
og cellelevedyktighet, samtidig
som fysiologisk relevante
celleforhold opprettholdes.
Nucleofeksjons-kuvetter/strips,
pipetter og en fluorescerende
positiv kontrollvektor er også
inkludert.

Kontakt oss for mer informasjon om instrumentene,
pristilbud eller for å booke en demo.
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CELLEDYRKNING

jetMESSENGER®
Primærceller, nevroner, stamceller, immunceller, suspensjonsceller og ulike kreftcellelinjer kan være vanskelig å transfektere. jetMESSENGER® gir høy transfeksjonseffektivitet av
mRNA i alle disse celletypene. Vi tilbyr en gratisprøve så du kan prøve selv!
•
•
•
•
•

Kontakt oss
for prøve!

Genekspresjon
Genome editing
Stamcelledifferensiering
Reprogrammering
Immunterapi

1,5 ml er tilstrekkelig for å utføre cirka 375 transfeksjoner i 6-brønns plater.

Kat. nr.

Produkt

Tilbud

101000056

jetMESSENGER® 0,1 ml + 10 ml buffer

961,-

101000005

jetMESSENGER® 0,75 ml + 60 ml buffer

5 598,-

Hematopoietiske stamceller

Lonza tilbyr et bredt spekter av hematopoetiske stamceller. Lonza garanterer antall levedyktige celler og renhet. Cellene er hentet
fra et bredt spekter av vev og celletyper, inkludert benmarg, perifere blodimmunceller og blodceller fra navlestreng (alt fra nøye
screenede donorer). Lonzas anbefalte protokoller er inkludert, og cellene er klare til bruk etter tining og dyrking. Vi har anbefalte
dyrkningsmedier og næringssupplement. Ved å kjøpe stamceller fra Lonza unngår du å bruke tid på å lete etter riktige donorer og
isolere bestemte celletyper. Et utvalg av våre hematopoetiske celler består av:
• Poietics™ rensede benmargsceller, inkludert CD34+ celler, mononukleære celler, og stromale
materceller. HPGM™ Hematopoietic Growth Medium er anbefalt medium.
• Blodceller isolert fra navlestreng: hematopoetiske stamceller (HSCs) og progenitorceller,
lymfocytter, monocytter og mesenkymale stamceller. HPGM™ Hematopoietic Growth Medium
optimaliserer cellevekst og vedlikehold.
• Poietics™ primære humane immunceller: CD4+ celler, NK celler, CD14+ monocytter, perifere
mononukleære blodceller (PBMCs) og dendrittiske celler. Anbefalt medium for disse cellene er
LGM-3™ Lymphocyte Growth Medium som vil gi optimal celleytelse.
• Ubehandlet benmarg

Vi tilbyr et stort utvalg av humane og animalske primærceller.

Kontakt oss for mer informasjon og gode tilbud!

Vekstfaktorer og cytokiner
Qkine leverer vekstfaktorer, cytokiner og proteiner av svært høy kvalitet. Alle produkter
gjennomgår svært strenge kvalitetskontroller, som gjør at produktene fra Qkine fungerer
akkurat likt, hver dag, fra batch til batch og uansett mengde.

FGF2-G3
Frihelg fra cellekulturen!
•
•
•
•

-15%

på alle cytokiner og
vekstfaktorer
fra Qkine

Thermostabil FGF2
Stabil i >7 dager i kultur
Ikke animalsk opprinnelse og tag-fritt
Kostnadseffektiv

#Qk053: FGF2-G3 (thermostable) 154 aa
#Qk052: FGF2-G3 (thermostable) 145 aa
Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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CELLEDYRKNING

EASYstrainer
For filtrering av cellesuspensjoner og primærcelleisolater
EASYstrainer cellestrainers er en innovativ og brukervennlig måte å filtrere
cellesuspensjoner på. Disse kan f.eks. benyttes etter enzymatisk behandling
av vev for å isolere primærceller eller for å lage cellepreparasjoner til flow
cytometri.
De store cellestrainerne passer på alle koniske 50 ml rør og leveres med tre
filterstørrelser: 40, 70 og 100 μm. EASYstrainer Small passer på både 15 ml
rør og mindre rør, og de leveres med fire forskjellige filterstørrelser: 20, 40,
70 og 100 μm.
Kat. nr.

Produkt (sterile, enkeltpakkede, esker a 50 stk)

Tilbud

542000

EASYstrainer, 100 µm mesh size, for 50 ml rør, gule

950,-

542040

EASYstrainer, 40 µm mesh size, for 50 ml rør, grønne

950,-

542070

EASYstrainer, 70 µm mesh size, for 50 ml rør, blå

950,-

542100

EASYstrainer small, 100 µm mesh size, gule

950,-

542120

EASYstrainer small, 20 µm mesh size, rød

950,-

542140

EASYstrainer small, 40 µm mesh size, grønne

950,-

542170

EASYstrainer small, 70 µm mesh size, blå

950,-

ThinCert™ celledyrkningsinserts
Greiner Bio-One tilbyr celledyrkningsinserts til 6, 12 og 24 brønns plater med 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm og 8.0 μm porestørrelser for
applikasjoner som vevsrekonstruksjoner, organtypiske cellekulturer, transportstudier, migrasjon/invasjons-studier og ko-kulturer.
Fordeler:
• Forbedret celleadhesjon takket være fysisk overflatebehandling
• Enkelt å pipettere grunnet en selv-løftende geometri
• Hakk i øvre kant sikrer optimal gassutveksling

på alle ThinCert
produkter

Nøkkelegenskaper:
• Stabil holder laget av høytransparent polystyren
• Hengende geometri
• Forselget PET kapillær poremembran
• Sterilt pakket enkeltvis

På jakt etter
plastprodukter?
Kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405
malfrid@bionordika.no

-15%

N-Garde antimikrobiell
løsning for CO2 inkubatorer

Vannet som er kilden til humiditet i CO2 inkubatorer er også en mulig kilde for
forurensning i inkubatoren. For å desinfisere vannet anbefaler vi N-Garde antimikrobiell løsning som inneholder et ikke-giftig, ikke-flyktig og ekstremt effektivt
desinfeksjonsmiddel som ikke skader det rustfrie stålbrettet.
Forebyggende behandling vil forhindre infeksjoner av cellekulturer, og man kan
slippe jobben med å bekjempe mikroorganismer som har spredt seg i inkubatoren og
forårsaker gjentatte infeksjoner av cellekulturer.
Kat. nr.

Produkt

EMK091100 N-GARDE Anti microbial solution for Water
Bath in CO2 Incubators
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Størrelse

Tilbud

100 ml

125,-

ANTISTOFFER

Antistoff prøvekit
Ønsker du å utforske en hel signalvei og spare
penger samtidig? Vi har løsningen!

-15%

på alle Sampler Kits
fra CST

Sampler Kit fra Cell Signaling Technology (CST) lar deg enkelt undersøke flere
targets i en signalvei og kan hjelpe deg med å finne ut hvilke proteiner som er
de viktigste i ditt oppsett. Prøvekittene inneholder et utvalg antistoffer tilhørende
en bestemt signalvei, og gir dermed forskere mer fleksibilitet til å validere en
eksperimentell hypotese, finne biomarkører av interesse, eller til å teste en serie
signalvei-spesifikke antistoffer basert på sine prøver og eksperimentelle forhold - alt til
en lavere pris.
Hvert kit inneholder fra 3 til 9 spesielt utvalgte primære antistoffer i T-størrelse (20 μl) som er spesifikke for nøkkelproteinene
i den valgte signalveien. I tillegg følger det med egnede HRP-konjugert sekundærantistoff.
Mer enn 300 kit er tilgjengelige. Disse dekker en rekke signalveier og forskningsområder, deriblant DNA-skader, regulering av cytoskjelett, apoptose, cellulær metabolisme, og mer. Noen prøvekit er skreddersydd for spesifikke analyser. Antistoffene er validert for
applikasjoner som western blotting (WB), immunhistokjemi (IHK), immunfluorescens (IF), immunpresipitering (IP) og flowcytometri
(FC).
Fordeler med antistoff prøvekit:
• Mer kostnadseffektive
• Større fleksibilitet
• Gratis matchende sekundærantistoff
NOEN AV DE MEST POPULÆRE KITTENE:

Kat. nr.

Produkt

10396

Phospho-Akt Isoform Antibody Sampler Kit:

9916

Phospho-Akt Pathway Antibody Sampler Kit:

92570

Apoptosis/Necroptosis Antibody Sampler Kit:

4445

Autophagy Antibody Sampler Kit:

9369

GSK-3 Antibody Sampler Kit:

9926

MAPK Family Antibody Sampler Kit:

9910

Phospho-MAPK Family Antibody Sampler Kit:

9913

Phospho-p38 MAPK Pathway Sampler Kit:

9964

mTOR Pathway Antibody Sampler Kit:

9936

NF-κB Pathway Sampler Kit:

98110

Necroptosis Antibody Sampler Kit:

Phospho-Akt (Ser473), Akt (pan), Phospho-Akt1 (Ser473), Akt1, Phospho-Akt2 (Ser474), Akt2
Phospho-Akt (Thr308), Phospho-Akt (Ser473), Akt (pan), Phospho-c-Raf (Ser259), Phospho-GSK-3β (Ser9), Phospho-PDK1 (Ser241),
Phospho-PTEN (Ser380)
Phospho-RIP (Ser166), RIP, Phospho-MLKL (Ser358), MLKL, Cleaved Caspase-3 (Asp175), Caspase-3, Cleaved Caspase-8 (Asp384), Caspase-8
Beclin-1, LC3A/B, Atg5, Atg12, Atg16L1, Atg7, Atg3
Phospho-GSK-3α (Ser21), GSK-3α, Phospho-GSK-3β (Ser9), GSK-3β, Phospho-GSK-3α/β
(Ser21/9)
SAPK/JNK, p38 MAPK, p44/42 MAPK (Erk1/2)

Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182), Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204),
Phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185)

Spørsmål om
antistoffer?
Kontakt Marte Sødal
på 975 80 682
marte@bionordika.no

Phospho-MSK1 (Thr581), Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182), Phospho-MKK3
(Ser189)/MKK6 (Ser207), Phospho-ATF-2 (Thr71)/ATF-7(Thr53), Phospho-HSP27 (Ser82),
Phospho-MAPKAPK-2 (Thr334)
Raptor, Phospho-mTOR (Ser2481), Phospho-mTOR (Ser2448), mTOR, GβL, Rictor
Phospho-IKKα/β (Ser176/180) , IKKα, IKKβ, Phospho-NF-κB p65 (Ser536), NF-κB p65,
Phospho-IκBα (Ser32), IκBα
Phospho-RIP (Ser166), RIP, Phospho-MLKL (Ser358), MLKL, Phospho-RIP3 (Ser227), RIP3
Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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CELLULÆRE FARGER

Cellulære farger
Farging av cellulære komponenter er essensielt i mange aspekter av biologisk forskning. Hovedformålet med å farge celler er å
forbedre visualisering av cellen eller visse cellulære komponenter under et mikroskop. Biotium tilbyr et stort utvalg fluorescerende
fargestoffer for farging av ulike organeller og cellulære strukturer. Fargestoffer og andre prober er tilgjengelige for å studere kjerne,
membran, cytoskjelett, lysosomer, mitokondrier, cytoplasma, vesikkeltrafikk, og lipiddråper i levende og fikserte celler.
MitoView fluorescerende mitokondrie-farger
Tap av membranpotensial i mitokondriene er et kjennetegn på apoptose. Man kan benytte spesifikke fargestoffer for å overvåke
endringer i membranpotensialet hos celler under apoptose. MitoView fargestoffer fra Biotium farger mitokondrier i levende celler.
Fargestoffene er membran-gjennomtrengelige og blir fluorescerende når de akkumuleres i mitokondriemembranen. MitoView
fargestoffer kommer i en rekke varianter, og inkluderer både membranpotensialavhengige og -uavhengige alternativer.
For eksempel er MitoView 633 potensialavhengig og akkumuleres i mitokondrier i proporsjon til elektrongradienten, og kan
brukes til å overvåke endringer i membranpotensiale. Biotium tilbyr også MitoView Green, et potensialuavhengig fargestoff.
Fluorescensen til celler farget med dette fargestoffet er direkte proporsjonalt med mitokondrieinnholdet.

MitoView egenskaper:
• Farger mitokondrier i levende celler, og sparer tid da vasking ikke er nødvendig
• Gir sterkt lys, er fotostabile og ikke-giftige for langsiktig live cell imaging
• Tilgjengelig i fem farger med blått, grønt, far-red eller near-IR emisjon
• Alternativer for membranpotensial-avhengig eller -uavhengig farging

Marte hjelper
deg gjerne!
Kontakt Marte Sødal
på 975 80 682
marte@bionordika.no

Kat. nr.

Produkt

Ex/Em (nm)

Potensial-avhengighet

70070

MitoView 405

398/440

Delvis3

70054

MitoView Green

490/523

Nei

70055

MitoView 633

622/648

Ja

70075

MitoView 650

644/670

Delvis3

70068

MitoView 720

720/7582

Delvis3

1

MitoView 633 har også rød fluorescens i Cy3/rhodamine kanalen. Den er ikke anbefalt for imaging med
andre rødt fluorescerende prober. 2Selv om MytoView 720 er optimal for Cy7 innstillinger, er den lys nok
til å bli avbildet i Cy5 kanalen, og kan kombineres med andre rødt fluorescerende prober. 3Fargestoffer
med delvis membranpotensial-avhengighet lokaliserer til cytoplasma etter mitokondriell depolarisernig,
men beholder fortsatt fluorescensen.

1

Kontakt oss for mer informasjon eller for et godt tilbud!
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CELLULÆRE FARGER • ANTISTOFFER

LysoView fluorescerende lysosom-farger
LysoView fargestoffer er fluorescerende farger som brukes for å observere lokasjon og morfologi av lysosomer i levende celler.
Fargestoffene tilhører en familie av lysosomotrofiske fargestoffer med svakt basiske amingrupper som akkumuleres i organeller
med lav pH, noe som resulterer i svært spesifikk farging av sure lysosomer. LysoView-farging er ikke-giftig og kan avbildes over flere
dager. Flere farger er tilgjengelig med alternativer for superoppløsningsbilder med SIM og STED.
Biotium tilbyr også Light-On LysoView 555, et UV-induserbart lysosom-fargestoff. I celler uttrykker fargestoffet i utgangspunktet lite
fluorescens, men kort eksponering for UV-lys aktiverer rød fluorescens lokalisert til lysosomer. Fluorescensen blekner etter noen
minutter, men kan reaktiveres flere ganger i de samme cellene ved nye eksponeringer for UV-lys. Dette gir deg dermed et verktøy
for reversibel induksjon av fluorescens i lysosomer.

LysoView egenskaper:
• Spesifikk farging av lysosomer uten behov for vasking
• Ikke-toksisk realtids-imaging av levende celler
• Tilgjengelig i fem farger med blå, grønn, rød eller far-red emisjon
• Fargealternativer for superoppløsning er tilgjengelig
Kat. nr.

Produkt

Ex/Em (nm)

Kat. nr.

Produkt

Ex/Em (nm)

70066

LysoView 405

318, 400/464

70058

LysoView 633

634/657

70067

LysoView 488

506/532

70085

LysoView 640

640/671

70061

LysoView 540

540/634

70059

LysoView 650

650/675

70083

LysoView 550

542/567

70086

LysoView 680

674/711

70084

LysoView 594

585/634

70060

Light-on LysoView 555

554/583

Kjøp to antistoffer, og få en
western blot reagens gratis!
Kjøp to antistoffer fra Rockland (full størrelse) og få en western blot reagens gratis. Velg fra listen nedenfor.
Antistoffer av prøvestørrelser (S størrelse) er ikke inkludert i tilbudet.
LAB ESSENTIALS:

Kat. nr.

Produkt

MB-085-0500

Revitablot™ Western Blot Stripping Buffer, 500 ml

MB-070

Blocking Buffer for Fluorescent Western Blotting, 500 ml

MB-073

BlockOut® - Universal Blocking Buffer for Western Blotting, 500 ml

Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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ELISA

TOPP 20 BESTSELGENDE ELISA KIT I EUROPA:

Kat. nr.

Produkt

ELISA kit

HMFI0009

Hamster TNF-A ELISA Kit

Enzym-linked immunosorbent assay (ELISA) er en effektiv
metode for å oppdage og kvantifisere et spesifikt protein
i en kompleks blanding. ELISA er en veldig populær metode
både i forskning og i kliniske studier fordi den har høy
sensitivitet og spesifisitet, og den er relativt rimelig sammenlignet med andre mer sofistikerte teknologier.

HUFI00210

Human MMP8 ELISA Kit

HUES03536

Human Zonulin ELISA Kit

FSES0052

AP ELISA Kit

HMFI0010-S

Hamster IFN-gamma ELISA Kit

HUES03547

Human CD5L ELISA Kit

HUFI01776

Human CD59 ELISA Kit

HUFI04782

Human esRAGE ELISA Kit

HUES03328

Human CBG ELISA Kit

HUFI03043

Human DLL4 ELISA Kit

HUMB00046

Pembrolizumab ELISA Kit

HMFI0001

Hamster IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit

HMFI0001-S

Hamster IL-6 ELISA Kit

HMFI0010-C

Hamster IFN-gamma ELISA Kit

HMFI0001-C

Hamster IL-6 ELISA Kit

BOFI00003

Bovine IL-8 ELISA Kit

RTFI01195

Rat TSH ELISA Kit

HUFI00660

Human HMGB1 ELISA Kit

HMFI0003

Hamster IL-10 ELISA Kit

HUFI01365

Human BDG/beta-D-glucan ELISA Kit

AssayGenie tilbyr over 30 000 godt validerte ELISA kit for et
bredt spekter av arter, inkludert menneske, mus, rotte, kanin,
storfe, kylling, hest, sau, geit, laks, sebrafisk og mange flere.
Mange kategorier ELISA kit er tilgjengelig, for eksempel
Do-It-Yourself (DIY), multiplex, cytokin, cellebasert
og transkripsjonsfaktor ELISA.
Fordeler med AssayGenie ELISA kit:
• Validert: Alle ELISA kit har omfattende valideringsdata
inkludert spike-recovery linearitet, range, CV%, og
standardkurver
• Fleksible: Validerte kit for menneske-, mus- og rotte-targets
• Sensitive: Klare til bruk, pre-coated 96-brønns ELISA kit med
pikogram sensitivitet for mange analytter
• Spesifikke: Gjenkjenner rekombinante antigener og er testet
for kryssreaktivitet

Mikroplater for ELISA
Et nøkkeltrinn i en ELISA er bindingen av analysekomponenten - enten antigen eller antistoff - til den
faste overflaten. Derfor er egenskapene til denne overflaten, oftest brønnene på 96-brønns
mikroplate, avgjørende for utførelsen av analysen. Greiner bio-one tilbyr høybindende
mikroplater med utmerket ytelse i alle testede immunoassays.
96-brønns ELISA mikroplater
• U-bunn, V-bunn, F-bunn
standard (ST), F-bunn chimney
brønn eller halvområdes
brønngeometri
• Med medium- og høybindingsoverflater
• Laget av klar, svart eller hvit
polystyren for transmisjon,
fluorescens- eller luminescensmålinger

96-brønns ELISA strip-plater
• Større fleksibilitet: individuelle strips kan 		
fjernes fra rammen slik at antall tester
som skal utføres kan justeres i forhold
til antall prøver
• Laget av klar, svart eller hvit polystyren
for transmisjon, fluorescens- eller
luminescensmålinger
• 8 brønn, 12 brønn, 16 brønn eller
single-break strip plater tilgjengelig

Biomedica Diagnostics

-15%

på alle mikroplater
for ELISA fra
Greiner

Biomedica Diagnostics er et kanadisk selskap som samarbeider internasjonalt med interessenter i helsevesenet for å utvikle og
produsere tilpassede assays som møter nye og spesifikke behov. De tilbyr en komplett linje med CE-merkede koagulasjonsassays
for menneskers og dyrs helse, fokusert på diagnostiske løsninger for hemostase og trombose.
Noen mål for deres CE-IVD-kit:
vWF, trombomodulin, DVV, ADAMTS13, Anti-FXa, Anti-FIIa og Plasma PAI-1.
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ASSAY KIT

Assay kit
Med Assay Kits fra Cayman Chemical får du alle nødvendige
reagenser, plater, instruksjoner og verktøy du behøver for
rask og effektiv analyse. Over 650 assay kit er tilgjengelig
for blant annet ELISA, FRET, substratbasert, cellebasert,
enzymaktivitet, screening av inhibitorer, high-throughput
screening og transfeksjon. Assayene kan leses av i en
standard kolorimetrisk eller fluorometrisk plateleser.
VÅRE MEST POPULÆRE KIT		

Kat. nr.

Produkt

582751

11-keto Testosterone ELISA Kit

600450

Glycolysis Cell-Based Assay Kit

501890

Estradiol ELISA Kit

514010

Prostaglandin E2 ELISA Kit

501700

2'3'-cGAMP ELISA Kit

Lite erfaring med ELISA?
Vi tilbyr et rimelig kit spesielt til deg
som trenger å øve!
Dette kittet er utviklet for forskere og studenter som
har lite erfaring med ELISA, og som ønsker å øve på
applikasjonen før man skal gjøre et ELISA eksperiment.
Å øve på et assay er gunstig for å redusere feil når
verdifulle prøver, tid og kostnader står på spill. Kittet
kommer med en enkel protokoll og inneholder nok
reagenser til å kjøre fire komplette standardkurver,
inkludert blanke brønner, NSB brønner, og «Maximum
binding» (B0).
#10009658: Cayman Practice ELISA Kit

Kr. 610,-

Sensolyte® assay kit
SensoLyte® Assay kittene fra AnaSpec, inkluderer mange sensitive FRET-baserte assays og ELISA assays, designet for deteksjon av
aktivitet hos spesifikke proteaser og andre enzymer. Det finnes kit tilgjengelig mot en rekke biomarkører, inkludert nøkkelmål for
forskningsområder som nevrovitenskap, kreft, diabetes med mer.
Kittene er:
• Optimalisert for meget sensitiv deteksjon av enzymaktivitet
• Kompatible med high throughput screening (HTS)
• Ett-trinns assays
• Enkle bland-og-avles format (for utvalgte proteaser)
• Assay kittene blir produsert under ISO 9001:2015 retningslinje
Eksempler på mål:
• MMPs og elsastase
• Secretase, ADAM og ADAMTS
• Amyloid-degraderings proteaser
• Caspaser, calpain og granzymer
• Cathepsiner
• Renin
• Thrombin, plasmin, Factor Xa, Kallikrein
• HDACs og sirtuiner
• Viral/Bacterial Protease Assay Kits - HIV, HCV, TEV, WNV, Sortase, Furin, SARS-CoV-2
• Fosfatase

Kontakt oss
for liste over
kittene, og
pristilbud!

Biomedica Medisinprodukte

Biomedica Medizinprodukte utvikler og produserer robuste immunoanalyser for pre-kliniske og kliniske applikasjoner. De fokuserer
på benmetabolisme, kardiovaskulær, immunologi, nefrologi/transplantasjon og onkologi. Kittene er omfattende validert i henhold
til FDA, EMA og ICH retningslinjer. ELISA kittene er omfattende validert med pasientprøver, analyseverdier på resultater fra friske
og patologiske prøver. De bestemmer normale verdier for friske populasjoner og har serumbaserte standarder.
Noen mål de fokuserer på:
Big Endothelin-1, Osteoprotegerin, Human DKK-1, frioppløselig RANKL, Sclerostin, NT-proANP, Anti-C4d og NT-proBNP.

Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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PLATERISTERE

Plateristere for mikrotiterplater
Plateristere med varme
Biosan tilbyr en familie av plateristere med varme. PST-60HL for 2 mikrotiterplater og PST-60HL-4 for 4 mikrotiterplater varmer
begge til 60 °C, noe som er nok for ELISA tester. PST-100HL for 2 mikrotiterplater kan stabilisere temperaturen opp til 100 °C, og er
dermed spesielt egnet for hybridiseringsreaksjoner.
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabil risting, myk eller kraftig
Timerfunksjon med lydsignal
LCD-skjerm med settpunkt og faktisk temperatur
Nøyaktig og stabil temperatur
Patentert oppvarming av både bunn og lokk for jevn varme i hele platen
Temperaturkontroll fra 5 °C over romtemperatur
250 - 1250 RPM, 2 mm utslag
Maks platehøyde 18 mm

PST-100HL

PST-60HL

PST-60HL-4

Kat. nr.

Produkt

BS-010119-AAI

PST-60HL rister med varme for 2 mikrotiterplater, maks 60 °C

10 999,-

BS-010128-AAI

PST-60HL-4 rister med varme for 4 mikrotiterplater, maks 60 °C

14 999,-

BS-010142-AAI

PST-100HL rister med høy temperatur for 2 mikrotiterplater, maks 100 °C

11 999,-

Per Odin hjelper
deg gjerne!
Kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840
perodin@bionordika.no

Tilbud

Enkel platerister uten varme
Mini-Shaker PSU-2T er designet for immunoassays
og gir justerbar miksing av reagenser i mikroplater.
Risteren sikrer jevn bevegelse av platformen,
også ved lave hastigheter.
• Kompakt og enkel rister
• Stabil risting, myk eller kraftig
• Timerfunksjon, stopper automatisk når
tiden er ute
• 150 - 1200 RPM, 2 mm utslag

Kat. nr.

Produkt

BS-010155-AAG PSU-2T rister med IPP-2 plattform for
2 mikrotiterplater
BS-010102-AK
12

Tilbehør: IPP-4 plattform for 4 mikrotiterplater

Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

Tilbud
3 999,399,-

PIPETTERING

-10%
på alle Sapphire
produkter fra
Greiner

Sapphire pipetter, pipettespisser og filterspisser
Sapphire pipettespisser
Sapphire pipettespisser produseres i åtte forskjellige størrelser i volumområdet fra 10 µl til 1250 µl, inkludert 10 µl spiss med
ekstra lengde for opphenting av prøver fra små prøvekolonner. Alle Sapphire spisser lages av medisinskgradert polypropylen og
er tilgjengelig som standard, low-retention, filter eller low-retention filterspisser. Og avhengig av format er de pakket enten i rack,
bulk eller som refill-enheter.
Egenskaper til spissene:
• Slank form på tuppen: forurensningsrisikoen ved pipettering reduseres
• Klare spisser: spissene er laget av svært transparent polypropylen for å gi god prøvesynlighet
• Tynne vegger: dette gir en perfekt passform uten å gå på bekostning av nøyaktighet, og samtidig reduseres plastforbruket
• Universal passform: spissene er designet for å passe alle vanlige pipetter, inkludert multikanalspipetter
• Forbedret spissdesign: glatte overflater reduserer væskeretensjon og forhindrer tap av dyre reagenser eller verdifulle prøver
• Gradering som er enkel å avlese: dette muliggjør raske volumkontroller
• Myk tupp og krage-design: minimerer loading og ejeksjonskraft, i tillegg til å sikre best passform
PIPETTESPISS-KATEGORIER

Pipettevolum

Spissversjoner og pakkevarianter

10 µl spisser

Pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill, bulk), filterspisser (sterile rack), low retention pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill), low-retention filterspisser (sterile rack)

10 µl forlengede
spisser

Pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill, bulk), filterspisser (sterile rack), low retention pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill), low-retention filterspisser (sterile rack)

20 µl spisser

Filterspisser (sterile rack), low-retention filterspisser (sterile rack)

100 µl spisser

Filterspisser (sterile rack), low-retention filterspisser (sterile rack)

200 µl spisser

Pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill, bulk), filterspisser (sterile rack), low retention pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill), low-retention filterspisser (sterile rack)

300 µl spisser

Pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill, bulk), filterspisser (sterile rack), low retention pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill), low-retention filterspisser (sterile rack)

1000 µl spisser

Pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill, bulk), low retention pipette-spisser (rack, sterile rack,
refill, sterile refill)

120 µl spisser

Pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill, bulk), filterspisser (sterile rack), low retention pipettespisser (rack, sterile rack, refill, sterile refill), low-retention filterspisser (sterile rack)

Sapphire pipetter
Sapphire pipetter er ergonomiske, lettvekts-pipetter med høy presisjon og nøyaktighet. De har 3-posisjons spiss-ejektorknapp,
robust spiss-ejektor, universal spissholder, fargekodet push-knapp og store volumdisplay. En Soft spring teknologi sikrer lave
pipetteringskrefter. Alle pipettene kan autoklaveres.
En-kanalspipette

8-kanalspipette

12-kanalspipette

0.2 - 2 µl

20 - 200 µl

0.5 - 10 µl

0.5 - 10 µl

1 - 10 µl

100 - 1000 µl

2 - 20 µl

2 - 20 µl

2 - 20 µl

500 - 5000 µl

20 - 200 µl

20 - 200 µl

10 - 100 µl

1000 - 10000 µl

20 - 300 µl

20 - 300 µl

Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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IHK & IF

Monteringsmedier
I vevsbasert histologi betegnes montering av en prøve som festingen av prøven på et
objektglass som forberedelse til mikroskopisk undersøkelse. Monteringsmediet er
løsningen som prøven plasseres i, og det riktige monteringsmediet vil beskytte
signalet ditt og prøvene dine mens du ser på dem i mikroskop. Vector Laboratories
tilbyr monteringsmedier optimalisert for immunhistokjemi (IHK), immunfluorescens
(IF) eller Live Cell Imaging-applikasjoner.
Monteringsmedier for IHK
VectaMount-serien er monteringsmedier optimalisert for IHK, med både vandige og
ikke-vandige (permanente) monteringsmedier tilgjengelig.
VectaMount Express Mounting Medium (H-5700) er et nylig lansert ikke-vandig
monteringsmedium som muliggjør rask montering av celle- og vevsprøver etter IHKfarging. Denne nye formuleringen er konstruert for å muliggjøre montering direkte
etter farging, noe som sparer tid ved at den eliminerer behovet for bruk av etanol og
rensemidler (f.eks. xylen) før påføring av dekkglass.
VectaMount Permanent Mounting Media (H-5000) og VectaMount AQ Aqueous
Mounting Medium (H-5501) er også populære monteringsmedier for IHK.
Monteringsmedier for IF
Fluoroforer fotoblekes og falmes lett, så valg av et effektivt monteringsmedium er
spesielt viktig for IF-imaging. VECTASHIELD-formuleringer gir beskyttelse mot
falming og fotobleking, samtidig som de gir utmerket signalretensjon for bildetaking
og prøvearkivering.
VECTASHIELD PLUS Antifade-monteringsmedium (H-2000) er et nytt og forbedret
medium optimalisert for IF-applikasjoner med uslåelig antifade-teknologi. Sammenlignet med de vanlige VECTASHIELD-mediene (H-1000 & H-1200), har disse nye PLUS
antifade-mediene absolutt ingen iboende toning eller bakgrunn i alle kanaler og gir
overlegen signalretensjon.
VECTASHIELD Vibrance Antifade-monteringsmedier (H-1800) er også helt nye formuleringer av herdende (hardsetting) antifade-monteringsmedier for IF-applikasjoner.
VECTASHIELD Vibrance-mediene er oppgraderte versjoner av VECTASHIELD HardSetmediet (H-1500) og ble utviklet med tilbakemeldinger fra kunder for å forbedre
parametere som brukervennlighet og bevaring av spesifikk fargeintensitet over tid.
Kat. nr.

Produkt

Applikasjon

Tilbud

H-5700-60
H-5501-60

VectaMount Express, 60 ml

IHK

1 562,-

VectaMount AQ, 60 ml

IHK

2 455,-

Marte hjelper
deg gjerne!

H-5000-60

VectaMount Permanent, 60 ml

IHK

2 455,-

H-2000-10

VECTASHIELD PLUS with DAPI, 10 ml

IF

3 169,-

H-1900-10

VECTASHIELD PLUS, 10 ml

IF

2 923,-

Kontakt Marte Sødal
på 975 80 682
marte@bionordika.no

H-1800-10

VECTASHIELD Vibrance with DAPI, 10 ml

IF

3 258,-

H-1700-10

VECTASHIELD Vibrance, 10 ml

IF

3 213,-

H-1500-10

VECTASHIELD HardSet with DAPI , 10 ml

IF

3 481,-

H-1400-10

VECTASHIELD HardSet, 10 ml

IF

3 258,-

H-1200-10

VECTASHIELD Antifade with DAPI, 10 ml

IF

3 258,-

H-1000-10

VECTASHIELD Antifade, 10 ml

IF

3 035,-

ImmEdge® Hydrophobic Barrier PAP Pen (H-4000) gir en varmestabil,
vannavstøtende blå barriere som holder reagensene på vevsprøven
og forhindrer at reagenser blander seg.

Kontakt oss for mer informasjon!
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LEKTINER

Lektiner
Vi vet i dag at karbohydratstrukturer på celleoverflaten bærer
på biologisk informasjon. En stor utfordring er imidlertid å bryte
ned "glykokoden" og forstå hvordan glykosylering kan bidra til
å bekjempe sykdommer.

-10%

Lektiner fra planter og sopp er først og fremst en forsvarsmekanisme for disse artene for å holde ut invaderende
proteiner, celler og organismer. Lektiner har senere utviklet seg til
å gjenkjenne bestemte karbohydratstrukturer, også slike som finnes
på pattedyrceller og -vev. De unike kjemiske og fysiske egenskapene til
lektiner gjør dem dermed til ideelle kandidater for å studere komplekse
glykaner og deres innvirkning på biologiske systemer og sykdommer. Siden
lektiner binder seg til glykokonjugater på en måte som ligner antigen-antistoffinteraksjoner, kan forskere bruke dem til å utforske et bredt spekter av biologiske
strukturer og prosesser. Etter hvert som biomarkørdeteksjonsverktøy fortsetter
å utvikle seg, finner man stadig nye måter å bruke lektiner på.

på alle lektiner*
fra Vector

Selv om dette er et relativt nytt forskningsfelt, har forskere allerede oppdaget at
lektiner kan benyttes i utallige applikasjoner. Noen lektiner har blitt foreslått å være
effektive midler for kontroll av skadeinsekter. Andre har vist lovende anti-kreft effekter
på kreftceller in vitro. Plantelektiner har også vist seg å ha antivirale egenskaper ved at de
undertrykker veksten og forhindrer binding av virioner av koronavirus og HIV.
Vector Laboratories tilbyr en rekke produkter for glykobiologiforskning. Alle lektiner produsert av Vector Laboratories er ekstrahert
fra en naturlig plantekilde (dvs. frø, løk, frukt etc.). De er godt renset og gruppert basert på deres bindingspreferanser til monosakkarider. Hvert lektin tilbys som et ukonjugert og konjugert format. Du kan velge mellom fluorofor-merket eller biotinylert lektin
for de fleste applikasjoner, som immunhistokjemi (IHK), immunfluorescens (IF), flowcytometri (FC), ELISA og Western blotting.
Noen av våre bestselgende lektiner inkluderer Lycopersicon Esculentum (Tomat) Lectin (LEL, TL), Wheat Germ Agglutinin (WGA),
Ulex Europaeus Agglutinin I (UEA I), Sambucus Nigra Lectin (SNA, EBL) og Wisteria Floribunda Lectin (WFA, WFL).

Kontakt oss for å sjekke om vi har ditt lektin av interesse eller for informasjon om tilgjengelige konjugater!
Homogenisator

Mekanisk homogenisator for blanding, homogenisering og
emulgering av biologisk materiale i mikrorør med keramiske
kuler. Perfekt for ekstraksjon av proteiner, DNA, RNA og tRNA,
men passer også for andre applikasjoner. Effektiv på alle typer
biologisk prøvemateriale.
•
•
•
•
•

Kapasitet opp til 24 stykk 2 ml rør
Digital timer 1 til 15 minutter
500 - 2000 RPM
44 mm vertikalt utslag
LCD-skjerm

Per Odin hjelper
deg gjerne!
Kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840
perodin@bionordika.no

64 499,#BS-010701-A02:
RCP-24 homogenizer
for 24 x 2 ml rør

*Både konjugerte og ukonjugerte.
Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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NANODROP

DNA, RNA -og proteinanalyse
Hvorfor?
For forskere som jobber med nukleinsyrer og proteiner, er det avgjørende å kvalifisere prøvene før videre nedstrømseksperimenter
for å oppnå pålitelige resultater. Dette innebærer å kjenne til både renhet og konsentrasjon av prøven. Prøvens renhet er en
viktig faktor ettersom urenheter kan forårsake unøyaktig konsentrasjonsmåling, som dermed kan føre til inhibering og usikre
resultater. Tilstedeværelsen av urenheter i prøvene kan også føre til omfattende feilsøking og dyre forsinkelser. Når du slipper å
bekymre deg for prøvens renhet, kan du begynne å ta veloverveide avgjørelser før videre arbeid.
Hvordan?
Ved kvantifisering av prøven måler UV-Vis-spektrofotometre mengden lys som absorberes (eller overføres) av prøven, innen
området for ultrafiolett stråling og synlig lys i det elektromagnetiske spekteret. Evaluering av DNA-renhet gjøres for eksempel
ved å måle absorbans fra 230 - 320 nm for å oppdage mulige kontaminanter, da tilstedeværelsen av nukleinsyrer kun vil bli påvist
ved 260 nm. Mens nukleinsyrer viser relativt konsistente absorbansegenskaper, absorberer hvert protein lys forskjellig basert på
aminosyre-sammensetningen.
Hva kan vi tilby?
BioNordika leverer mikrovolum UV-Vis spektrofotometre; NanoDrop instrumenter fra Thermo Scientific, for analyse av prøvekonsentrasjon og renhet for nukleinsyrer og protein. Med NanoDrop får du god informasjon om prøven før du bestemmer deg om
du skal bruke den videre i nedstrømsapplikasjoner. Du kan måle høykonsentrerte prøver uten behov for fortynninger, og overflatespenning holder prøven på plass mellom to optiske fibre slik at direkte måling av prøver med lavt volum er mulig. Den analytiske
teknologien kan faktisk analysere volum på kun 1 µl med fortsatt høy nøyaktighet. Oppsummert er det hastighet, enkelhet og
robust ytelse som har gjort NanoDrop-instrumenter til en del av den daglige rutinen blant laboratorier rundt om i verden.

Spørsmål om
NanoDrop?
Kontakt Mari Gilde
på 971 16 031
mari@bionordika.no

Acclaro Sample Intelligence Technology
Et identifikasjonssystem for kontaminering er innebygd i hvert NanoDrop One/C
og NanoDrop Eight instrument for å gjøre det enkelt å forstå prøvens kvalitet.
Denne teknologien finner forurensninger i prøvene dine, som fenol, guanidinsalter
og protein, og kvantifiserer videre hvor mye disse kontaminantene bidrar med
i den totale prøveabsorbansen. På denne måten vil den også kunne beregne
den faktiske analyttkonsentrasjonen. Et varslingssystem rapporterer også problematiske prøver og vil kunne bistå videre med teknisk støtte eller veiledet feilsøking.
Et innebygd kamera med en digital bildeanalysemonitor sørger for at luftbobler
eller andre uregelmessigheter i prøvekolonnen unngås, og du får sterk integritet i
målingene dine. Acclaro Sample Intelligence sikrer med andre ord bedre målingsnøyaktighet og forurensningsidentifikasjon.

Kontakt oss for mer informasjon eller gode pristilbud!
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NANODROP

Velg det NanoDrop-instrumentet som passer ditt laboratorium best

Thermo Scientific sine NanoDrop-instrumenter var de første mikrovolum UV-Vis-spektrofotometre og fluorospektrometre designet
for livsvitenskap, og disse har tilført mye til DNA, RNA -og proteinanalyse. Med mer enn 35 000 instrumenter i laboratorier over
hele verden, har NanoDrop-instrumenter blitt en anerkjente standard for mikrovolum-målinger.
NanoDrop One/OneC
• Rask og nøyaktig analyse av DNA, RNA og protein
• For deg som trenger flere alternativer, fleksibilitet eller fullspekter
• NanoDrop OneC leveres med en kyvetteposisjon
NanoDrop Eight
• Mål opptil 8 prøver om gangen
NanoDrop 3300
• Fluorescensanalyse uten filtre fra 1 µl
NanoDrop Lite/med printer/Lite plus
• Rutinemessige A260 -og A280-målinger

Møt den nye NanoDrop Lite Plus

NY!

NanoDrop-familien fikk et nytt medlem da NanoDrop Lite Plus
kom på markedet i slutten av mars 2022.
Denne varianten tilbyr noen færre funksjoner enn våre premiummodeller, men er ypperlig for akademiske forskningslaboratorier
og i undervisningssammenhenger. Instrumentet gir den samme
brukervennligheten, påliteligheten og nøyaktigheten som
NanoDrop-plattformen ellers er godt kjent for.
NanoDrop Lite Plus spektrofotometeret måler renset DNA, RNA og
proteinkonsentrasjon opp til 30 Abs og beregner kritiske A260/A280
og A260/A230 renhetsforhold ved å bruke pålitelig NanoDrop-teknologi.

NanoDrop Lite Plus

NanoDrop One/OneC

Bølgelengde rekkevidde

230 nm, 260 nm, 280 nm

190 - 850 nm

Dynamisk rekkevidde

2 - 1 500 ng/µl dsDNA

2 - 27 500 ng/µl dsDNA

Programmerte metoder

5 nøkkelapplikasjoner

17+ applikasjoner

Innebygd skjerm

Ja

Ja

Behov for ekstern PC

Nei

Valgfritt

På tide å kalibrere din NanoDrop?
For å sikre gode resultater anbefaler vi regelmessig bruk av PR1 Reconditioning kit for rengjøring og behandling av
pidestalen, og PV-1, CF-1 eller CF-8 (avhengig av type instrument) for å verifisere at instrumentets kalibrering fortsatt gir
riktige prøveverdier. Disse sistnevnte løsningene bør benyttes 1 - 2 ganger i året, avhengig av bruksområdet.
Kat. nr.

Produkt

CHEM-PR1-KIT

PR1 Reconditioning kit - for alle NanoDrop instrument

CHEM-CF-1

CF-1 validation solution - for NanoDrop 1000, 2000 og 2000c

CHEM-CF-8

CF-8 validation solution for NanoDrop 8000

CHEM-PV-1

PV-1 validation solution for NanoDrop One og One C

Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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KVANTITERING

DNA og RNA deteksjon
Absorbansbasert nukleinsyrekvantifisering som man gjør ved bruk av f.eks. NanoDrop skiller ikke mellom DNA, RNA eller frie
nukleo-tider. Fluorescensbaserte analyser er derimot selektive for dsDNA eller RNA. I tillegg tillater de sensitiv påvisning av lave
konsentrasjoner av DNA eller RNA, slik at du kan spare prøvemateriale.
Kittene i tabellen under er fra vår nye leverandør Biotium, og de gir nøyaktig kvantifisering av rensede dsDNA- eller RNA-prøver
over et bredt spekter av konsentrasjoner. Finn det fluorescensbaserte nukleinsyrekvantifiseringskittet som passer til ditt
instrument og ønsket deteksjonsområde. Prøvestørrelser av produktene er tilgjengelig.
DNA assay for plateleser
• dsDNA kvantifiseringskit til bruk sammen med mikroplater
for fluorescens
• AccuBlue NextGen assayet er det mest sensitive med deteksjon
av så lite som 1 pg* DNA
• AccuClear-analysen er ekstremt allsidig og har et bredt dynamisk
spekter, noe som tillater kvantifisering av nesten alle prøver
• Gjør kvantifisering av mange prøver og replikater samtidig
for best nøyaktighet

Deteksjonsgrenser

Figur 1. Sammenlikning av de lineære deteksjonsområdene for hvert
dsDNA kvantifiseringsassay ved bruk av fluorescens-plateleser.
Enhetene er ng dsDNA per 200 ml brønn. Vist i loggskala.

Størrelse

Deteksjonsområde
(i assay)*

Tilbud

AccuBlue® Broad Range DNA

1 500 assays

2 - 2 000 ng

4 022,-

31006-Biotium

AccuBlue® High Sensitivity DNA

1 000 assays

0,2 - 100 ng

4 022,-

31028-Biotium

AccuClear® Ultra High Sensitivity DNA

1 000 assays

0,03 - 250 ng

4 793,-

31060-Biotium

AccuBlue® NextGen DNA

1 000 assays

1 - 3 000 pg*

6 275,-

Kat. nr.

Produkt

31007-Biotium

DNA assay for Qubit® fluorometer
• dsDNA kvantifiseringskit for bruk med Qubit® fluorometer
• AccuGreen analysekit er designet for bruk i forhåndsprogrammerte kvantifiseringsanalyser på Qubit®-leseren, og er
direkte alternativer for Qubit® analysekittene

Deteksjonsgrenser for Qubit® assay

Figur 2. Sammenlikning av de lineære deteksjonsområdene for hvert
dsDNA kvantifiseringsassay ved bruk av Qubit® fluorometer. Enhetene
er ng dsDNA per 200 ml brønn. Vist i loggskala.

Kat. nr.

Produkt

Størrelse

Deteksjonsområde
(i assay)*

Tilbud

31069-Biotium

AccuGreen™ Broad Range DNA

500 assays

2 - 2 000 ng

2 677,-

31066-Biotium

AccuGreen™ High Sensitivity dsDNA Quantitation Kit

500 assays

0,1 - 100 ng

3 569,-

* Standard assayvolum er 200 ml, og deteksjonsgrense er i området 1 pg til 5 pg avhengig av instrumentets sensitivitet.
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KVANTITERING

RNA assay
• RNA kvantifiseringskit for fluorescensmikroplateleser eller Qubit® fluorometer
• Bredt lineært område (5 - 1 000 ng RNA) dekker både Qubit® HS -og BR-serien
• Svært selektiv for RNA over dsDNA
• Far-red fluorescens-emisjon
• Leveres med mammalsk RNA-standard for å nøyaktig kvantifisere like prøver
Kat. nr.

Produkt

31073-Biotium

AccuBlue® Broad Range RNA

Størrelse

Deteksjonsområde (i assay)*

Tilbud

1000 assays

5 - 1 000 ng

4 658,-

Tradisjonell proteinkvantitering
Foretrekker du tradisjonelle proteinkvantifiseringsanalyser som Bradford, BCS og
Lowery? Mål proteinkonsentrasjonen med AccuOrange Protein Quantitation Kit, en
fluorescensbaserte (480/598 nm) analyse med høy sensitivitet og et deteksjonsområde
på 0,1 - 15 µg/ml protein. Den anbefales for bruk med rensede protein- eller antistoffprøver.
Analysen viser god linearitet, minimal variasjon mellom ulike proteiner og har stabilt
fluorescenssignal over tid (i opptil 16 timer).
Vær oppmerksom på at denne analysen ikke anbefales for cellelysater, da den har lav
toleranse for detergenter. Den er imidlertid kompatibel med reduserende midler.
Kat. nr.

Produkt

Størrelse

TIlbud

30071-Biotium

AccuOrange™ Protein Quantitation Kit

2 000 assays

3 863,-

30071-T-Biotium

AccuOrange™ Protein Quantitation Kit

200 assays

830,-

Risteinkubator med kjøling
Robust og enkel risteinkubator med kjølefunksjon. ES-20/80C er en fornyet utgave av den vellykkede ES-20/80-modellen, og passer
for alle typer mikrobiologiske og bioteknologiske laboratorier.

-20%
på alle pakker*

• Temperaturkontroll fra 12 °C under romtemperatur til +80 °C
• 20 mm orbital
• Maks last 10,6 kg / 6 x 1 000 ml risteflasker / 30 x 100 ml
risteflasker
• Ulike plattformer tilgjengelige, inklusive universalplattform,
flat plattform og rørstativer
• Digital timerfunksjon med lydsignal, fra 1 minutt til 96 timer
• Trippeleksentrisk mekanisme for driftssikkerhet og lavt
støynivå
• Plassbesparende, og mulighet for å stable inntil tre enheter
• Stort og tydelig display med enkle kontroller
• Datalogging og trenddiagram
• Automatisk feildeteksjon, inklusive ubalansesensor og
termostatsviktsensor
• Tilkobling til PC med Blåtann for datalogging og parameterkontroll (programvare medfølger)
• Meget jevn og stabil temperatur i kammeret ved hjelp av vifte
for luftsirkulasjon og Peltier-elementer
*Introduksjosntilbud:
-20% på alle pakker med inkubator og minst én plattform – kontakt oss for oppsett.

Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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QPCR

qPCR og RT-qPCR
BioNordika er stolte av å kunne tilby et stort utvalg løsninger for tradisjonell PCR, qPCR og
RT-qPCR. Innenfor qPCR- og RT-qPCR-porteføljen har vår pålitelige leverandør New England
Biolabs utviklet en optimalisert produktlinje kalt Luna. Dette er reagenser og kit som passer til både
deteksjon med SYBR green fargestoff og til probebaserte deteksjonsmetoder. Alle Luna-produkter
gir pålitelige resultater og er kompatible med ulike prøvematerialer og måltyper.
Alle mastermikser av Luna-familien kommer med:
• Hot Start Taq DNA polymerase som lar deg sette opp reaksjonen i romtemperatur
• En universell referansefarge som er kompatibel med mange forskjellige real-time instrumenter, også de som krever ingen ROX,
lav ROX, eller høy ROX
• Et blått fargestoff som vil hjelpe deg med å holde oversikt over hvilke brønner som er blitt fyllt og ikke, når du fyller platen din,
og det vil ikke forstyrre deteksjon av referansefargen
• DNA-reparerende UDG-enzym kombinert med dUTP, for å hindre krysskontaminering
Velg mellom SYBR fargestoffbasert og probebasert qPCR
Fargebasert qPCR er enkelt og billig, men ikke særlig spesifikk og primerdimerer kan detekteres. Probebasert qPCR er derimot
veldig spesifikt, og multipleksing er derfor en mulighet.
Velg riktig kit for deg basert på deteksjonsmetode og utgangsmateriale (genomisk DNA, cDNA, renset RNA og RNA fra cellelysat):
Farge-basert

Probe-basert

Luna Universal
qPCR Master Mix (#M3003)

Luna Universal Probe
qPCR Master Mix (#M3004)

Renset DNA
Ett-trinns RT-qPCR

Luna Universal One-Step
RT-qPCR Kit (#E3005)

Luna Universal Probe One-Step
RT-qPCR Kit (#E3006)

Renset DNA
To-trinns RT-qPCR

LunaScript RT SuperMix Kit (#E3010)
+
Luna Universal
qPCR Master Mix (#M3003)

LunaScript RT SuperMix Kit (#E3010)
+
Luna Universal Probe
qPCR Master Mix (#M3004)

RNA fra cellelysat

Luna Cell Ready
One-Step RT-qPCR Kit (#M3030)

Luna Cell Ready Probe
One-Step RT-qPCR Kit (#E3031)

Genomisk DNA eller cDNA

Slik er Luna-porteføljen evaluert:
Luna-porteføljen er teknisk kvalifisert basert på MIQE qPCR/
RT-qPCR-retningslinjene (Bustin et al. Clin Chem. 2009
Apr;55(4):611-22). "Dots in boxes" er et begrep som New
England Biolabs bruker i datavisualiseringen av deres qPCRanalysekvalitet.
Når qPCR-produktlinjen til Luna testes, representerer et enkelt
punkt hvert qPCR-eksperiment, og hvorvidt eksperimentet
anses som vellykket vil vises ved at "prikken" passer i
"boksen". Det som bestemmer rammen til "boksen" er noen
forhåndssatte grenser basert på sentrale nøkkelfunksjoner
som kvalifiserer for en vellykket qPCR-analyse.
Eksempelvis er én av de fem hovedfunksjonene som definerer
en vellykket qPCR-kjøring en amplifikasjonseffektivitet mellom
90 - 110 %. "Dots in boxes" er derfor en enkel og illustrativ
måte å vise ytelsen til Luna.
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MOLEKYLÆRBIOLOGI

Probe One-Step RT-qPCR Mix med UDG
Nå også tilgjengelig som en frysetørket «kake»
Rehydrer dette frysetørkede produktet ved å tilsette kun vann, og så er den klar til bruk!
LyoPrime Luna™ Probe One-Step RT-qPCR Mix med UDG.

NY!

Dette frysetørkede formatet kan oppbevares i romtemperatur ved forsendelse og lagring
før bruk. Til forskjell fra den flytende versjonen kan denne stabile «kaken» resuspenderes
til enten en 2X eller 4X miks for å imøtekomme en rekke prøvevolum.
Kat. nr.

Produkt

Størrelse

L4001S

LyoPrime Luna Probe One-Step RT-qPCR Mix with UDG

120 reaksjoner

DNA ligaser
New England BioLabs tilbyr en rekke ligaser. Mange av disse enzymene er rekombinante, og alle er optimaliserte for å yte maks.
De finnes silgjengelig som enkeltenzymer, kit og reagensmikser (som kommer med T4 DNA Ligase og ligeringsforsterker).
NOEN EKSEMPLER PÅ TILGJENGELIGE LIGASER:

Egenskaper
T4 DNA Ligase
(#M0202)

• Produsert fra E. coli-stamme med det klonede T4 DNA
Ligase-genet
• Isolert fra en rekombinant kilde og tilsatt 10X reaksjonsbuffer
• For sammenkobling av linkere og adaptere til 'bluntended' DNA, eller kloningsrestriksjonsfragmenter

Quick Ligation™ Kit
(#M2200)

Muliggjør ligering av DNA-fragmenter med 'blunt' eller
kohesive ender på 5 minutter ved romtemperatur

T7 DNA Ligase
(#M0318)

En ATP-avhengig dsDNA ligase fra T7 bakteriofagen

Taq DNA Ligase
(#M0208)

For god kvalitet og termostabilitet

Electroligase®
(#M0369)

Direkte kompatibel med elektrokompetente celler

HiFi Taq DNA Ligase
(#M0647)

Ser enkelt forskjell på korrekte og mismatchede basepar på
hver side av ligeringsstedene, noe som gjør enzymet egnet
for påvisning av enten 3'- eller 5' mismatcher

Hi-T4™ DNA Ligase
(#M2622)

Variant av T4 DNA Ligase med høy termostabilitet

Salt-T4® DNA Ligase Variant av T4 DNA Ligase med salttoleranse
(#M0467)
SplintR® Ligase
(#M0375)

Nærliggende enkelttrådet DNA spleises ved hjelp av en
komplementær RNA-tråd

Blunt/TA Ligase
Master Mix
(#M0367)

Ligerer og transformerer både 'blunt'-ender og
enkeltbase-overheng

Instant Sticky-end
Ligase Master Mix
(#M0370

Ligerer raskt kohesive ender (2 - 4 bp)

-15%
på alle ligaser
fra NEB

Spørsmål om
molbio produkter?
Kontakt Mari Gilde
på 971 16 031
mari@bionordika.no

Hvert nytt parti ligaser gjennomgår en rekke kvalitetskontroller som endonuklease,
eksonuklease, ikke-spesifikk DNase og RNase-aktivitet for å sikre kvaliteten.
Proteinrenhet (SDS-PAGE), funksjonstester (ligering og transformasjon) og DNAkontaminering (E. coli Genomic) blir også verifisert.
Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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NGS

RNA sekvensering
Et typisk RNA-seq eksperiment består av følgende trinn:
1. Designe eksperimentet - prosjektet defineres og eksperiment planlegges
2. Forbered input RNA - RNA isoleres og renses fra prøvematerialet
3. Lage sekvenseringsbibliotek - RNA konverteres til cDNA, og sekvenseringsadaptere ligeres på
4. Sekvensering - cDNA sekvenseres på ønsket sekvenseringsplattform
5. Analyser data
Rens høykvalitets RNA fra en rekke forskjellige prøvetyper

TRINN 2: Forbered input RNA
Monarch Total RNA Miniprep Kit
Rens total-RNA av høy kvalitet fra et bredt utvalg av prøver
med dette kittet fra New England Biolabs sin produktfamilie kalt Monarch. Kittet inkluderer kolonner for fjerning av
genomisk DNA, DNase I, Proteinase K og en stabiliserings-/
konserveringsreagens. Renset RNA varierer i størrelse fra
RNA i full lengde ned til intakte miRNA og er klart til bruk i
nedstrømsapplikasjoner, inkludert cDNA-syntese, RT-PCR,
RT-qPCR og RNA-seq.
• Kompatibelt med blod, celler og vev, spytt og neseprøvevattpinner
• Også til prøver som er vanskelig å lysere (bakterier, gjær
og planter)
• Validert for viral RNA-ekstraksjon fra klinisk relevante
prøver (automatisk på QIAcube® og KingFisher® Flex)
• Renser effektivt totalt RNA av alle størrelser, inkludert
small RNA (<20 nt)

Totalt RNA fra et bredt utvalg av prøvetyper ble renset ved å bruke Monarch
Total RNA Miniprep Kit (#T2010). Alikvoter ble kjørt på en Agilent® Bioanalyzer® 2100 ved bruk av Nano eller Pico 6000 RNA-brikken (S. cerevisiae RNA
ble kjørt ved bruk av en plante Nano-analyse). RIN-verdier og O.D. forhold
bekrefter den generelle integriteten og renheten til RNA.

Kat. nr.

Produkt

Størrelse

T2010S

Monarch Total RNA Miniprep Kit

50 preps

NEB produkter på lager i Oslo!

Monarch Total RNA Miniprep kittet er på lager i Oslo. Vi har også andre produkter fra NEB på lager i Oslo for å sikre rask levering.
Kontakt oss for mer informasjon og en komplett liste.

Spørsmål om NGS?
Kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

TRINN 3: Lage RNA sekvenseringsbibliotek
Etter at RNA er isolert fra prøvemateriale, er det ofte behov for å isolere f.eks. mRNA
eller miRNA, eller å fjerne rRNA fra total-RNA.
Whole Transcriptome workflow: Ved å fjerne rRNA, sitter man igjen med RNA av
høyere verdi, slik som mRNA, pre-mRNA, ncRNA, miRNA, tRNA, og lncRNA.
•
•
•
•
•

NEBNext® rRNA Depletion Kit v2 (humant/mus/rotte) (#E7400 eller #E7405)
NEBNext® Globin & rRNA Depletion Kit (humant/mus/rotte) (#E7750 eller #E7755)
NEBNext® rRNA Depletion Kit (bakterier) (#E7850 eller #E7860)
NEBNext® RNA Depletion Core Reagent Set (#E7865 eller #E7870)
NEBNext rRNA Depletion Kit (humant/mus/rotte) (#E6310 eller #E6350)

mRNA workflow: Ved å isolere mRNA fra total-RNA før generering av sekvenseringsbibliotek, vil man kunne identifisere kodede områder, detektere genuttrykk, genfusjonering og allel-spesifikk ekspresjon. mRNA fra eukaryote organismer har ofte
poly(A)-hale.
• NEBNext Poly(A) mRNA Magnetic Isolation Module (#E7490)
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NGS

NEBNext® Ultra™ II RNA Library Prep
Ultra II RNA Library Prep Kit for Illumina er laget for å generere non-strand-specific/non-directional RNA sekvenseringsbibliotek.
Dette kittet gir høy sensitivitet og spesifisitet, selv med svært lave mengder input RNA.
•
•
•
•

10 ng - 1 μg total-RNA (poly(A) mRNA workflow)
5 ng - 1 μg total-RNA (rRNA depletion workflow)
Kompatible multiplex adaptorer og primere er tilgjengelig
Kommer med eller uten SPRIselect Beads for prøverensing

NEBNext® Magnetic Separation Rack
En protokoll for å generere bibliotek til Next Gen Sekvensering inkluderer
magnetiske beads for rensing og størrelsesbestemmelse. Det er viktig for
kvaliteten på biblioteket at dette går effektivt og raskt, og derfor kreves en
sterk magnetisk rørholder, slik som denne:
• Kapasitet: 24 x 0,2 ml rør, 8- eller 12- strips.

Kat. nr.

Produkt

Tilbud

S1515S

NEBNext Magnetic Separation Rack

5 094,-

DNA og RNA shearing
Et av de mest kritiske aspektene når man genererer et bibliotek for sekvensering, er kvaliteten på DNAet som skal sekvenseres.
DNAet må først kuttes opp i passende fragmentstørrelser (avhengig av sekvenseringsplattformen) for å gi nøyaktige og pålitelige
resultater. Alle instrumentene som er oppført nedenfor fungerer ypperlig til dette formålet. De gir jevnt utbytte og fragmentstørrelse med høy reproduserbarhet, noe som er avgjørende for en god NGS workflow.
RNA sekvensering er en svært nøyaktig og sensitiv metode som gir unik informasjon om transkriptomet. RNA må fragmenteres i
riktig størrelser for sekvensering før revers transkripsjon. Instrumentene under utfører RNA shearing for best cDNA syntese, noe
som igjen sikrer høy kvalitet på sekvenseringen.

Diagenode One
• Kompakt størrelse - får fint
plass på labbenken
• Gir optimal prøvepreparasjon selv med små
mengder DNA og
kromatin, 200 bp - 1 kb
• Fullt integrert system
• God DNA shearing for NGS
• Kromatin-shearing for
ChIP-analyse av små
prøvevolum

Bioruptor® PLUS
• Kapasitet: 3 - 12 prøver
• Prøvestørrelse:
100 μl - 20 ml
• Temperaturkontroll
• Til kromatin, celle og vevspreparasjon

Bioruptor® PICO
• Alt-i-ett system
• Kapasitet: 6 - 16 prøver
• Prøvestørrelse: ultralave
volum på 5 μl opp til
større prøver på 2 ml
• DNA, kromatin og RNA
shearing
• 150/200 bp opp til 1 kb
• FFPE nukleinsyreekstraksjon
• Cellelysis og vevspreparasjon
• Best egnet til ChIP-seq og
NGS prøvepreparasjon

Megaruptor®
• Optimal for generering av
lange DNA-fragment
• DNA shearing 3 kb til
75 kb
• Ultimat løsning for
preparasjon av long read
sekvenseringsbibliotek

Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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FLAMMESTERILISERING

Flammesterilisering
- raskt, trygt og effektivt
Sveitsiske Integra er kjent for smarte og sikre løsninger med solid og gjennomtenkt
design. Enten man behøver flammesterilisering av platinaøser, septum, koblinger,
flaskeåpninger eller annet har Integra en løsning som fungerer - raskt, trygt og
effektivt.
INTEGRA FIREBOY: Bunsenbrenner med fokus på sikkerhet
Enten du ønsker å bruke den tilkoblet gassledning eller bruke adapter med gasspatron,
sørger Fireboy for å ivareta brannsikkerheten. Automatisk tenning fjerner behovet
for lighter og fyrstikker, og en flammesensor hindrer gasslekkasje ved å stenge gasstilførselen om flammen slukker og ikke lar seg automatisk tenne igjen. For å hindre
væske fra å dryppe ned på brenneren kan det vippes ut et stativ under som holder
den stabilt på skrå.
To modeller tilgjengelig: Eco og Plus
I tillegg til standardfunksjonene på Eco har Fireboy Plus også skjerm for menyvalg,
sensorstyrt tenning (vift to ganger for å skru på), valgfri brennetid, og mulighet for å
gjøres helt bærbar med batteri som valgfritt ekstrautstyr.
Kat. nr.

Produkt

Tilbud

144 010

Fireboy Eco - inkludert fotpedal og adapter for
gasslange ID 10 mm

5 590,-

144 000

Fireboy Plus - inkludert adapter for gasslange ID 10 mm

7 790,-

144 055

Adapter for CV360 gasspatron (til Eco og Plus)

2 390,-

144 310

Oppladbart batteri (Kun til Fireboy Plus)

Tilbehør
819,-

INTEGRA FLAMEBOY: Bunsenbrenner med ergonomisk pistolgrep
• Bred, kraftig flamme for enkel sterilisering av større åpninger og flater
• Meget praktisk piezoelektrisk tenning med avtrekker, tennes når du trykker inn,
slukkes når du slipper
• Holder seg tent uansett arbeidsvinkel
Kat. nr.

Produkt

Tilbud

145 003

Flameboy med adapter for CV360 gasspatron

4 290,-

Automatisk mediepreparering
og petriskålfyller, også med
mulighet for fylling av rør
Mediaclave
Rask, reproduserbar og sikker mediasterilisering.
Opptil 30 liter, flere agar alternativer og kontinuerlig
omrøring. Flere porter og ventiler for sikkerhet.
Mediajet
Rask, pålitelig og automatisert petriskålfyller som kan fyller opptil
1100 skåler i timen. Fylleren kan leveres med skriver, og den er utstyrt
med UV-lampe for dekontaminering av fyllekammer.
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BIOREAKTORER OG FERMENTORER

Bioreaktorer og fermentorer
fra Getinge: Applikon
Uansett hvilken bioreaktor eller fermentor du behøver, kan vi hjelpe deg med et
Applikon-system fra Getinge. Fra mikroreaktorsystemer, via benk-størrelse reaktorer
i glass og stål, opp til pilot- og produksjonsanlegg på flere tusen liter. Vi kan levere
reaktorsystemer til alle bruksområder, enten det er high-throughput screening,
prosessoptimalisering, studier, utdanning, oppskalering eller produksjon. Getinges
Applikon-systemer passer for alle sektorer: Akademisk og medisinsk forskning,
bioteknologisk prosessutvikling og industri.
Reaktorer tilpasset dine behov
Getinges Applikon bioreaktorsystemer skreddersys for å passe dine behov.
Systemene settes normalt opp for cellekulturer eller mikrobiologiske kulturer
(gjær og bakterier), og kan gjøres så spesialiserte eller generelle som du har behov
for. Applikon-systemer er også godt tilpasset oppskalering, noe som gjør det lett
å overføre prosesser fra screening via optimalisering og opp til produksjon.
•
•
•
•
•

Mikrofermenteringssystem, kassett med arbeidsvolum 1 ml til 5 ml
Borosilikat reaktorkolbe med totalvolum fra 250 ml til 20 liter
Engangsreaktorer, reaktorkolbe med totalvolum fra 500 ml til 3 liter
Pilot-stålreaktorer, totalvolum fra 15 til 270 liter
Produksjons-stålreaktor, totalvolum opp til 5000 liter

Avanserte kontrollsystemer
Getinges Applikon bioprosesskontrollere kombinerer pålitelig og nøyaktig kontroll
av alle parametere med brukervennlige løsninger og enkel betjening. Kontrolleren
styrer alle bioprosessparametere: pH, temperatur, oppløst oksygen, røring, antiskum og væskenivå. Kontrollerne kommer med tilkoblingsmuligheter for digitale og
analoge sensorer og systemer, for eksempel kan man koble til vekter eller eksterne
sensorer med 4 - 20 mA signal. Utvidet I/O-kort kan monteres ved behov for økt
fleksibilitet.
Via valgt kontrollsystem kan systemene styres lokalt på instrumentet, via nettleser på datamaskin eller nettbrett, eller med egen programvare. For industri tilbys
programvare kompatibel med Emerson DeltaV, Allen Bradley og Siemens PLC.
Programvarepakker er tilgjengelige for alt fra ren logging av data til automatiseringsog planleggingsmoduler.
Komplette systemer klare for bruk - Biobundle
For å gjøre prosessen med å komme i gang enklest mulig, leveres mange av
Getinges Applikon reaktorsystemer som en ferdig pakkeløsning - Biobundle. En
Biobundle konfigureres av deg i samarbeid med produktspesialist, basert på hva
systemet skal brukes til. Ut fra dette plukkes en startpakke, som kan tilpasses
med ekstra valg og funksjoner etter behov. En Biobundle leveres komplett med
programvare, reservedeler, og nok forbruksmateriell til at man kan montere det
og ta systemet i bruk ‘rett ut av esken’.

Per Odin hjelper
deg gjerne!
Kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840
perodin@bionordika.no

Lokal samarbeidspartner
Som din lokale distributør vil vi samarbeide med deg og sørge for at du får en
løsning som passer dine behov. Vi vil bistå slik at du kan være sikker på full oppfølging gjennom hele prosessen - fra valg av system til installasjon, opplæring,
brukerstøtte og vedlikehold.

Kontakt oss for mer informasjon!
Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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VÅRE LEVERANDØRER

AdipoGen

Cytocell

ELISA kit, antistoffer, proteiner,
molekyler og sjeldne antibiotika.

FISH-prober: hematologi, patologi, onkologi,
prenatal og custom FISH-prober.

Molecular Dimensions

AnaSpec

Diagenode

Peptid/protein labeling, rekombinante
enzymer og proteiner, assay kit, Zebrafisk
antistoffer, PCR/qPCR produkter m.m.

Fragmenteringsteknologi og kit for DNA
metylering, kromatinstudier, exosomer,
proteinekstraksjon m.m.

NanoDrop

Anatrace

EdgeBio

Membranproteiner og strukturbiologi. Stort
utvalget av detergenter og lipider, som DDM,
DM, OG, NG, LMNG og GDN.

Reagenser for rensing av nukleinsyrer og
rensing før sekvensering.

Applikon Biotechnology (Getinge)

Celledyrkningsmedier og reagenser.

Bioreaktor- og fermentorsystemer. Fra
mikroskala og 2 - 20 liters autoklaverbare
reaktorer til 120 liters CIP-type pilotanlegg
og industriskala.

AssayGenie

ELISA kit, Multiplex ELISA og DIY ELISA kit
for et bredt spekter av arter, antistoff arrays,
cellulære assays, ELISpot, antistoffer og
rekombinante proteiner.

AusDiagnostics

CE-IVD multiplekspanel og instrumenter for
molekylær diagnostikk.

Biomedica

CE-IVD godkjente immunoassays, og
analyseservice innen ELISA, Luminex, NGS og
microRNA.

Biosan

Laboratorieutstyr som ristere, vipper,
sentrifuger, varmeblokker, og PCR kabinett.

Eurogentec

Antistoffproduksjon, peptider, oligoer,
gensyntese, biopanning, dispenseringstjeneste. Muligheter for GMP produksjon
for diagnostikk og vaksineutvikling.

GenScript

Proteinanalyse, antistoffer, CRISPR produkter,
rekombinante proteiner, stabile cellelinjer,
PCR reagenser, ORF kloner og mer.

Glen Research

Fosforamiditer og solide system og kjemikalier for kjemisk syntese, modifikasjon,
merking og rensing av DNA og RNA oligonukleotider.

Greiner Bio-One

Mikroplater, HTS, celledyrkningsplast, rør,
skåler, PCR-plast, proteinkrystalliseringsplast,
løsninger for biobanking m.m.

HTG

Biosera

Celledyrkningsmedier, reagenser og serum.

Instrumenter, reagenser og service for
applikasjoner til molekylær profilering.

Biotium

Indigo Biosciences

Antistoffer, assays, substrater, innmerkingskit og mer. Fluorescent verktøy av høyeste
kvalitet, inkludert cellulære farger.

Leverandør av løsninger for kjernereseptorer
og in vitro toksikologi.

Blue Heron Biotechnology

Instrumenter for medieproduksjon, væskehåndtering, flammesterilisering og system for
automatisert produksjon av agarskåler.

Tilbyr gensyntese.

Cayman Chemical

Assay kit for måling av eikosanoider, frie
radikale biomarkører, sykliske nukleotider,
cytokiner, hormoner og nitrogenmonoksid,
pluss et bredt sortiment av biokjemikalier,
lipider, fettsyrer, enzymer og antistoffer.

INTEGRA

Labrobot

Dilucups og Dilushakere erstatter tillaging av
fortynningsvann til mikrobiologiske prøver og
gjør seriefortynning enklere.

NanoDrop mikrovolum spektrofotometer
for kvantitering av DNA, RNA og proteiner
i 1-2 µl prøvevolum.

New England BioLabs

Restriksjonsenzymer, polymeraser, kloning,
NextGen enzymer og kit, markører og stiger,
kompetente celler, glykobiologi, epigenetikk,
protein ekspresjon m.m.

NeXtal Biotech

EasyXtal plater, screens og tilbehør til
krystallografi.

OriGene

Humane fullengde kloner, rekombinante
proteiner, celleekstrakter, og antistoffer.

Polyplus transfection

Innovative løsninger for transfeksjon av
nukleinsyrer til forskning, bioproduksjon
og terapeutika.

Protein Ark

Prøveopparbeiding og separasjonsløsninger
av proteiner gjennom filtrering, kolonner og
resiner.

Qkine

Vekstfaktorer og cytokiner, spesielt for stamceller, organoider og regenerativ medisin.

riboxx life sciences

Produkter til gene knockdown ved RNA interferens (stort utvalg av siRNA, miRNA mimics,
miRNA inhibitorer), og aktivering av immunceller ved Toll-like reseptor 3 ligander.

Rockland

Primær- og sekundærantistoffer, kit og
reagenser

Sage Science

Fraksjonering av DNA til blant annet Next
Generation sekvensering

TPP

Celledyrkningsplast, seriologiske pipetter,
vakumfiltrering, sprøytefiltre m.m.

LONZA

transOMIC

Cell Signaling Technology

Antistoffer og relaterte produkter til
signaltransduksjonsforskning, for WB, IF, IHC,
Flow cytometri, ChIP, Multiplex, m.m.

Primærceller og spesialmedier, endotoksindeteksjon, transfeksjonssystem og reagenser,
standard- og spesial-agaroser, FlashGel
system med gelkassetter og mer.

Cygnus

Logos

Vector Laboratories

Host Cell Protein (HCP) analyseprodukter og
deteksjons- og ekstraksjonskit for Host Cell
DNA. Immunogenisitetsanalyser.
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Euroclone

Ledende leverandør av screens, reagenser,
forbruk og instrumenter til krystallografi.

Instrumentasjon for celletelling, imaging,
tissue clearing og 3D imaging.

shRNA screeingbibliotek, reagenser til
CRISPR-Cas9, gRNA og vektordesign, Cas9
vektordesign, cDNA kloner, lentivirale ORF
kloner, lentivirale partikler, gjær knock-out.

Reagenser til blant annet immunhistokjemi/
immuncytokjemi, merking, immunfluorescens, in situ hybridisering, blotting reagenser,
ELISA, flow cytometri.

OM OSS • BESTILLING

Vi hjelper deg gjerne!
Herman Dalheim

Trude Strand

Gitika Emberland

Per Odin Hansen

Marte Sødal

Kristin Lundemo Sønsteby

Kundeservice, logistikk og ordebehandling
herman@bionordika.no
23 03 58 00

Produktsjef
Molekylær diagnostikk
gitika@bionordika.no
940 07 207

Produktspesialist
Cellebiologi
marte@bionordika.no

Kundeservice, logistikk og ordebehandling
trude@bionordika.no
23 03 58 00

Produktspesialist
Laboratorieutstyr og mikrobiologi
perodin@bionordika.no
930 06 840

975 80 682

Produktsjef
Molekylær- og cellebiologi
kristin@bionordika.no
922 27 101

Mari Gilde

Joachim Nedreklepp

Produktspesialist
Molekylærbiologi
mari@bionordika.no

Salgssjef
joachim@bionordika.no
922 84 963

971 16 031

Lena Aasen

Økonomisjef
lena@bionordika.no
23 03 58 00

Målfrid Røe

Produkt- og markedssjef
malfrid@bionordika.no
975 90 405

Haakon Torgersen

Daglig leder
haakon@bionordika.no
23 03 58 00

BESTILLING VIA E-POST GJØRES TIL: info@bionordika.no

Slik bestiller du

Vennligst gi oss følgende informasjon ved bestilling:
• Katalognummer, produktinformasjon, produktstørrelse og antall
• Ditt innkjøpsnummer og telefonnummer
• Leveringsadresse og fakturaadresse
Ordre under 700,- NOK vil bli ilagt et småordregebyr på 150,- NOK da vi av miljøhensyn ønsker å redusere forbruk av emballasje, kjøleelementer osv.

NETTBUTIKK:
Ved å lage deg en profil og logge inn i vår nettbutikk på www.bionordika.no vil du kunne gjøre produktsøk, se priser og
gjøre bestillinger. Merk! Når du har plassert din bestilling i webshopen må eventuelle endringer gjøres direkte med vår
kundeservice. Du vil motta en ordrebekreftelse på e-mail etter at din leverte bestilling er lagt inn i vårt system. Vennligst
sjekk at denne samsvarer med din bestilling og gi oss beskjed dersom det har oppstått en feil.
BESTILLE OLIGONUKLEOTIDER:
Ønsker du å bestille oligonukleotider kan du benytte bestillingsskjemaet du finner på vår hjemmeside. Skjemaet inneholder
ulike ark for primere, prober, MGB prober, siRNA dupleks og NGS oligoer.

Kampanjekode #BNH2-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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Løs kryssordet og bli med i trekningen!
Hver måned trekker vi en vinner av to kinobilletter (Norgesbilletten),
og i slutten av desember trekker vi hovedvinneren som
vinner en kake til laben. Svarene finner du inne i brosjyren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pipettespisser med og uten filter, som passer de fleste pipettemerker
Shearing system for generering av lange DNA-fragment
Celletellere fra Logos Biosystems
Monteringsmedier
Total RNA miniprep kit
Bunsenbrenner med ergonomisk pistolgrep
Cell strainer for filtrering av cellesuspensjoner og primærcelle-isolat
Fluorescerende mitokondrie-farger
System for transfeksjon av primærceller og cellelinjer som er vanskelige å transfektere

Send inn løsningsordet sammen med din kontaktinformasjon til
info@bionordika.no innen 21.12.2022 for å delta. Kun én innsendelse per person.

Kampanjekode: #BNH2-22

NB! Kampanjekoden må oppgis ved bestilling for å motta
nevnte rabatter eller reduserte priser. Tilbudene gjelder t.o.m. 31.12.2022
og kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabattavtaler.
Prisene er oppgitt eks. mva, installasjon, miljøavgifter og frakt.
Vi tar forbehold mot eventuelle feil i tilbud, informasjon og spesifikasjoner.

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

