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TRANSFEKSJON

Kampanjekode #BN3-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 

Møt den nye 4D-Nucleofector
Gjør deg klar til fjerde dimensjons 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 
touch skjerm. Den modulære arkitekturen tillater sømløs utvidelse 
av systemet for nye applikasjonsområder.

4D-Nucleofector systemet:
• Et nytt konduktivt polymerbasert kuvettsystem helt fritt for  
 giftige metallioner 
• Like betingelser kan benyttes for transfeksjon av forskjellige antall celler
• Nucleofection av adherente celler er mulig
• En lukket, skalerbar transfeksjon av store cellermengder (1x107 til 1x109)

.

 

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

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 Nucleo-
cuvette 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 Nucleofection®-prosedyren. 
 
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 gjøre systemet utmerket for å teste flere forskjellige forhold under utvikling av assays. 

Nyhet!

Få 15% rabatt og 3 gratis Nucleofector kit
ved kjøp av Core unit og X eller Y unit

Kontakt oss  
for demo!

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, slik oppnås høy 
transfeksjonseffektivitet og celle-
levedyktighet, samtidig som 
fysiologisk relevante celle- 
forhold opprettholdes.
Nucleofection-kuvetter/strips,  
pipetter og en fluorescerende  
positiv kontrollvektor er også  
inkludert.



Klassiske medium, buffere og
antibiotika til celledyrkning
BIOSERA er blant verdens ledende leverandører av dyreserum og  
celledyrkningsmedier. Kunder over hele verden har tillit til deres produkt- 
kvalitet, da produktene er både ISO9001 og 13485 sertifisert.  

Kat. nr. Produkt Volum Tilbudspris
LM-B1001 Basal Medium Eagle - BME w/ Earle's Salts w/o L-Glutamine 500 ml 60,-

LM-D1108 DMEM High Glucose w/o L-Glutamine w/o Sodium Pyruvate 500 ml 55,-

LM-D1099 DMEM Low Glucose w/ L-Glutamine w/ Sodium Pyruvate 500 ml 63,-

LM-D1110 DMEM High Glucose w/ stable Glutamine w/ Sodium Pyruvate 500 ml 64,-

LM-H1235 Ham's F12 w/ L-Glutamine 500 ml 87,-

LM-I1090 IMDM w/ L-Glutamine w/ 25mM Hepes 500 ml 103,-

LM-I1091 IMDM w/ stable Glutamine w/ 25mM Hepes 500 ml 103,-

LM-L1050 Leibovitz L15 Medium w/o L-Glutamine 500 ml 163,-

LM-C1520 McCoy's 5A w/ L-Glutamine 500 ml 159,-

LM-M1901 Medium 199 w/ Hanks' Salts w/ L-Glutamine 500 ml 113,-

LM-E1140 MEM w/ Earle's Salts w/ L-Glutamine 500 ml 66,-

LM-R1640 RPMI 1640 w/ L-Glutamine 500 ml 54,-

LM-R1639 RPMI 1640 w/ stable Glutamine 500 ml 54,-

XC-T1715 L-Glutamine 100X, 200mM 100 ml 83,-

LM-A4118 Penicillin-Streptomycin 100 ml 99,-

LM-T1705 Trypsin-EDTA 1X solution 100 ml 80,-

NOEN EKSEMPLER: 

-20% 
på alle medier, 
reagenser og  
antibiotika fra 

biosera

Kontakt oss for en komplett liste med celledyrkningsmedier, buffere og reagenser, gratisprøver og bulk-kvoteringer!

Serum
Biosera tilbyr også et stort utvalg fetal bovint serum (FBS) som er fullstendig sporbart, kvalitetstestet, og BSE negativt. FBS som er 
spesifikt testet eller behandlet, serum fra andre dyrearter som hest og sau, og ulike varianter av BSA er også tilgjengelig. 

Kampanjekode #BN3-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 3

TRANSFEKSJON • CELLEDYRKNING

jetOPTIMUS®
Best-in-class DNA transfeksjonsreagens

Med jetOPTIMUS® transfeksjonsreagens kan du transfektere plasmid DNA inn i adherente, 
mammalske celler som kan være vanskelig å transfektere, som primærceller (epitelceller, 
hepatocytter, endotelceller, fibroblaster osv), stamceller (embryonale, mesenkymale, 
indusert pluripotente) og kreftcellelinjer.

Applikasjoner: 
• Transient og stabilt genuttrykk fra plasmid-DNA-transfeksjon
• CRISPR genredigering ved hjelp av DNA-tilnærming

 Kat. nr. Produkt Tilbudspris
117-01 jetOPTIMUS® 0.1 mL transfection reagent + 10 mL jetOPTIMUS Buffer 763,-

117-07 jetOPTIMUS® 0.75 mL transfection reagent + 2 x 60 mL jetOPTIMUS Buffer 5 310,-

117-15 jetOPTIMUS® 1.5 mL transfection reagent + 4 x 60 mL jetOPTIMUS Buffer 9 020,-

Kontakt oss  
for en gratis- 

prøve!



*Gjelder kjøp av ampuller med samme katalognummer. 
Kampanjekode #BN3-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 
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PRIMÆRCELLER

Få de mest biologisk relevante 
resultatene med primærceller

Spørsmål om  
primærceller?
Kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405
malfrid@bionordika.no

Dersom du jobber med primærceller er det nesten som å 
utføre forsøkene in vivo! Primærceller isolert direkte fra  
humant eller animalsk vev representerer en levende, 
biologisk relevant cellemodell. Derfor gir bruken av primær-
celler mer relevante resultater enn bruken av cellelinjer. 

Lonza tilbyr nesten 300 ulike primærceller, i tillegg til medie-
produkter (BulletKits) som er laget spesifikt for hver enkelt 
celletype.

PRIMÆRCELLER  
Clonetics™ primærceller (humane)
Adipocytter

Astrocytter

Beinmargsceller 

Blodceller

Endotelceller

Epitelceller

Fibroblaster

Immunceller

Osteoblaster/osteoclaster

Nyreceller 

Clonetics™ primærceller (animalske)
Astrocytter

Endotelceller 

Fibroblaster

Hjerteceller

Nerveceller

Nyreceller 

Osteoblaster 

Poietics™ immunceller 
Fersk human beinmarg

Beinmarg og hematopoietiske celler

Perifere blodimmunceller

STAMCELLER 
Stamceller
Humane benmargsceller 

Blodceller/hematopoietiske celler  

Immune progenitorceller 

Human adipose- (fettvevs-) deriverte stamceller

Humane dental pulp stamceller 

Humane mesenkymale stamceller

Pluripotente Stamceller
Pluripotente stamceller

HEPATISKE CELLER 
Hepatiske celler
Humane hepatocytter

Animalske hepatocytter

Hepatiske ikke-parenkymale celler 

SilensomesTM HLM

NoSpin HepaRG™

Kontakt oss for mer informasjon om cellene (f.eks. celleantall pr  
ampulle, donorinformasjon), anbefalt medium og protokoller. 

Få 15% rabatt og ett gratis BulletKit
ved kjøp av 2 ampuller primærceller*



Kampanjekode #BN3-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 5

LABORATORIEUTSTYR

Hepatiske celler
Humane hepatocytter

Animalske hepatocytter

Hepatiske ikke-parenkymale celler 

SilensomesTM HLM

NoSpin HepaRG™

Kompakt CO2-inkubator
S-Bt Smart Biotherm

S-Bt Smart Biotherm fra Biosan er en pålitelig inkubator på 46 liter, med kammer i rustfritt  
stål for enkel rengjøring. Den holder jevn temperatur ved hjelp av varme i alle seks flater.  
En innebygget infrarød sensor gir nøyaktig kontroll av CO2-nivået, 
mens en vannpanne sørger for luftfuktighet. Luften i kammeret 
sirkuleres kontinuerlig gjennom en avskjermet modul med 
UV-lampe for dekontaminering mens inkubatoren er i drift. 
Temperatur, luftfuktighet, CO2-nivå samt status for dør, UV-lampe, 
vifte og eventuelle feilmeldinger logges kontinuerlig på internt 
minne, inkubatoren kan også tilkobles PC for logging og 
visualisering av loggdata. En egen port kan benyttes for 
gjennomføring av kabler til sensorer eller instrumenter 
plassert inne i inkubatoren.

• Temperaturområde 25 til 60 °C
• CO2-område 0  - 20%
• Mellomdør i glass
• Stor og tydelig skjerm med enkle kontroller
• Ytre mål: BDH 500 x 560 x 550 mm
• Indre mål: BDH 350 x 330 x 390 mm

Per Odin hjelper 
deg gjerne!

Kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840

perodin@bionordika.no

Rister for CO2-inkubator
CPS-20 

CPS-20 er en rister som er laget for å tåle miljøet i CO2- 
inkubatorer, og spesielt for å passe inn i Smart Biotherm  
CO2-inkubator. Det følger med fjernkontroll med ledning for å 
kunne betjene risteren fra utsiden av inkubatoren.

• 50-250 RPM
• 20mm orbital
• Maks last 3 kg
• Ytre dimensjoner BDH 255 x 255 x 100 mm

 

Kat. nr. Produkt Tilbudspris

BS-010425-A01 S-Bt Smart Biotherm CO2-inkubator
inklusive 3 hyller 47 999,-

Introduksjonspakker:

BIO-INTRO1 CPS20 rister for CO2-inkubator  
med valgfri plattform 18 499,-

BIO-INTRO2 
S-Bt Smart Biotherm CO2-inkubator med eget 
stativ for CPS-20 rister pluss en hylle, CPS-20 
rister for CO2-inkubator og valgfri plattform 

64 999,-

Nyhet!

Velg mellom følgende plattformer – oppgi type i bestillingen:
• UP-12 Universalplattform med silikonmatte og tre flyttbare låsestenger
• Bio PP-4 Flat plattform med silikonmatte
• P-12/100 Plattform med holdere for 12 stykk risteflasker på 100 ml
• P-6/250 Plattform med holdere for 6 stykk risteflasker på 250 ml
• P-16/88 Plattform med fjærstativ for inntil 88 stykk rør med maks Ø=30mm



Kampanjekode #BN3-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 6

CELLEDYRKNINGSPLAST

EASYstrainer 
Filtrering av cellesuspensjoner og primærcelleisolater

EASYstrainer cell strainers 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 cell strainers
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 Tilbudspris
542000 EASYstrainer, 100 µm mesh size, for 50 ml tubes, yellow, sterile, single packed, 50 pcs 850,-

542040 EASYstrainer, 40 µm mesh size, for 50 ml tubes, green, sterile, single packed, 50 pcs 850,-

542070 EASYstrainer, 70 µm mesh size, for 50 ml tubes, blue, sterile, single packed, 50 pcs 850,-

542100 EASYstrainer small, 100 µm mesh size, small diameter, yellow, sterile, single packed, 50 pcs 850,-

542120 EASYstrainer small, 20 µm mesh size, small diameter, red, sterile, single packed, 50 pcs 850,-

542140 EASYstrainer small, 40 µm mesh size, small diameter, green, sterile, single packed, 50 pcs 850,-

542170 EASYstrainer small, 70 µm mesh size, small diameter, blue, sterile, single packed, 50 pcs 850,-

Clipmax 10 cm2

Clipmax er både en celledyrkningsflaske og et standard mikroskopslide
(25 x 75 mm) i ett. Den har et 10 cm2 aktivert vekstområde, og medium-
skammeret kan enkelt fjernes. Dyrk dine adherente celler direkte på
Clipmax, fjern kammeret, fikser og farg cellene, og se på cellene i
mikroskopet. Clipmax er ekstra egnet for viral og mykoplasmatesting,
kromosomstudier, toksisitetstester og immunocytologi.

  460,- 
CLIPMAX, 5 STK

#70010

CELLview™ slides 
CELLview™ slidene består av en transparent slide med dekkglass, og en svart
avdeler som kan fjernes. Sliden er delt inn i 10 runde brønner, og passer til alle
mikroskopapplikasjoner som krever celledyrkning med påfølgende celle-
stimulering og/eller immunocytokjemisk analyse.
Dekkglasset garanterer en jevn overflate, og den svarte avdeleren reduserer
"fluorescens-støy" mellom brønner. Det optiske glasset har så og si ingen auto-
fluorescens noe som gir maksimal spektral transmisjon uten depolarisering av
det transmitterte lyset.

Både TC surface CELLview™ slides
og Advanced TC™ surface
CELLview™ slides for
sensitive celler eller
komplekse applikasjoner,
er tilgjengelig.

-20% 
  på alle CELLview 

slides

Trenger du  
plastprodukter?
Kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405
malfrid@bionordika.no
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ANTISTOFFER • ELISA KIT

Kampanjekode #BN3-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 

  

*Det fjerde produktet må være av samme eller mindre verdi som det lavest 
prisede kjøpte produkt. Sampler kit, PTMScan HS kits, PTMScan service eller 

produkter som ikke er hyllevare omfattes ikke av tilbudet. Kampanjekode #BN3-21 må
 oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

Benytt de beste antistoffene på markedet!
Cell Signaling Technology (CST) tilbyr svært godt validerte og pålitelige antistoffer som kan brukes til å detektere ulike 'immune 
checkpoints', ligander eller funksjonelle markører, samt til fenotyping. Du finner også antistoffer til undersøkelse av tumor mikro-
miljø og NK celler. Aktuelle forskningsmetoder kan være western blotting, IP, IHK eller IF. Antistoffene fra CST blir alltid testet og 
godkjent i de aktuelle applikasjonene som er merket av på dataarket til hvert enkelt antistoff. 

Kjøp
3 produkter, 
få et fjerde

GRATIS!*

Topp 20 bestselgende primærantistoffer fra CST i Europa:
• ROS1 (D4D6®) Rabbit mAb (#3287)
• ALK (D5F3®) XP® Rabbit mAb (#3633)
• PD-L1 (E1L3N®) XP® Rabbit mAb (#13684)
• Cleaved Caspase-3 (Asp175) Antibody (#9661)
• Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP® Rabbit mAb (#4060)
• GADPH (14C10) Rabbit mAb (#2118)
• HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb (#3724)  
• Phospho-Stat3 (Tyr705) (D3A7) XP® Rabbit mAb (#9145)
• Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (D13.14.4E) XP® Rabbit mAb (#4370)
• Phospho-Histone H2A.X (Ser139) (20E3) Rabbit mAb (#9718)
• Cleaved Caspase-3 (Asp175) (5A1E) Rabbit mAb (#9664)
• Tri-Methyl-Histone H3 (Lys27) (C36B11) Rabbit mAb (#9733) 
• Phospho-Akt (Ser473) Antibody (#9271)
• Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) Antibody (#9101) 
• NF-KB p65 (D14E12) XP® Rabbit mAb (#8242)
• Phospho-NF-KB p65 (Ser536) (93H1) Rabbit mAb (#3033)
• Akt Antibody (#9272)
• ß-Actin (13E5) Rabbit mAb (#4970)
• GAPDH (D16H11) XP® Rabbit mAb (#5174)
• ß-Actin (8H10D10) Mouse mAb (#3700)

Interleukin ELISA kit
*Mix & Match 4 validerte 96-brønns Interleukin ELISA kit, og betal bare for 3! 

• Pre-coatede validaterte ELISA kit med 
 spike-recovery, linearitet, range, 
 CV% og standardkurve data
• Velg mellom targets fra humant,  
 mus, rotte, NHP, gris, hest, sau,
 hund, kamel, kylling, geit, kanin og 
  marsvin
• Klare til bruk, pre-coatede 96-brønns 
 ELISA kit med pikogram sensitivitet 
 for mange analytter

Kjøp 3 ELISA kit, få et ekstra GRATIS!*

Marte hjelper
deg gjerne!

Kontakt Marte Sødal
på 975 80 682

marte@bionordika.no
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PROTEIN-DNA INTERAKSJON

CUT&RUN Assay Kit

Hvordan virker metoden?
CUT&RUN er en in vivo metode som bruker et mål-spesifikt primærantistoff og en 
 Protein A – Protein G micrococcal nuklease (pAG-MNase) til å isolere spesifikke 
protein-DNA komplekser. Det tar kun en-to dager å komme fra celle til DNA og  
metoden kan automatiseres for behandling av et høyt antall prøver og for å gi 
reproduserbarhet. 

For å isolere protein-DNA komplekset av interesse, blir cellene først høstet og 
bundet til Concanavalin A-belagte magnetiske kuler for å forenkle cellehåndtering 
og minimisere celletap gjennom flere vaskinger. Cellemembranen permeabiliseres 
med digitonin for å fasilitere inngang av primærantistoff inn i kjernen, hvor den 
binder til histon, transkripsjonsfaktor eller kofaktor av interesse. pAG domenet 
av pAGMNase fusjonsproteinet binder så til primærantistoffets «heavy chain» og 
enzymet kan dermed fungere målrettet mot kromatinregionen av interesse.  
Tilsetningen av Ca2+ aktiverer pAG-MNase for å initiere DNA kutting. Dette gjør at 
det kløyvede kromatinkomplekset diffuserer bort fra det genomiske kromatinet, ut 
av kjernen, inn i prøvesupernatanten hvor den kan hentes ut i enten en DNA spinn-
kolonne eller en fenol/kloroform ekstraksjon etterfulgt av en etanolpresipitering.
Den rensede DNA som hentes ut etter forsøket, kan så identifiseres og kvantifiseres 
enten ved å benytte qPCR eller det kan brukes til å konstruere et DNA sekvenser-
ingsbibliotek for neste-generasjonssekvensering (NGS) og ved helgenom-mapping.

CUT&RUN fordeler
• Lavt prøvevolum:Bare 100K celler trengs 
• Raskt resultat: En til to dager fra celle til DNA 
• Reduserte sekvenseringskonstnader: Bare 3 til 5 millioner celler er nødvendig 
• Fleksibelt mål: Genere sekvenserings og/eller qPCR data for histoner, histonmodifikasjoner, transkripsjonsfaktorer, og kofaktorer 
• Kompatibelt med muse- og kaninantistoffer 
• Reproduserbare resultater: 'Spike in' kontroll-DNA for å normalisere signal mellom prøver 
• Unngå “crosslinking” artifakter: En in vivo metode utføres kun på nativt kromatin 

Kat. nr. Produkt Tilbudspris
86652 CUT&RUN Assay Kit 8 578,-

40366 CUT&RUN pAG-MNase and Spike-In DNA 4 813,-

Studerer laben din protein-DNA interaksjoner eller histon-modifikasjoner i pattedyrceller? 
CUT&RUN Assay kittet kan brukes for å identifisere flere proteiner assosisert med et spesifikt område av genomet, eller for å 
identifisere de mange områdene av genomet som er assosiert med et bestemt protein. I tillegg kan CUT&RUN Assayet brukes 
for å definere det spatiale og temporære forholdet til en bestemt protein-DNA interaksjon. CUT&RUN kittet har blitt optimalisert 
for å fungere for alle typer DNA-bindende proteiner, inkludert histoner, transkripsjonsfaktorer og kofaktorer. Det er et komplett 
assay som kan utføres i løpet én dag, og kittet fungerer både med qPCR og NG-seq. 

CUT&RUN-validaterte antistoff
CUT&RUN Assay kittet kan brukes med hvilket som helst 
CUT&RUN-validert antistoff, og er kompatibel med flere 
antistofftyper, deriblant kanin og mus. 

Se listen med noen utvalgte CUT&RUN-validarte antistoff: 

Kat. nr. CUT&RUN-validaterte antistoff
3737 SUZ12 (D39F6) XP(R) Rabbit mAb

5694 RING1B (D22F2) XP(R) Rabbit mAb

5851 GATA-6 (D61E4) XP(R) Rabbit mAb

8173 Acetyl-Histone H3 (Lys27) (D5E4) XP(R) Rabbit mAb

8242 NF-kB p65 (D14E12) XP(R) Rabbit mAb

9198 Phospho-CREB (Ser133) (87G3) Rabbit mAb

9733 Tri-Methyl-Histone H3 (Lys27) (C36B11) Rabbit mAb

12137 Brn2/POU3F2 (D2C1L) Rabbit mAb

13499 Phospho-Rpb1 CTD (Ser2) (E1Z3G) Rabbit mAb

14074 YAP (D8H1X) XP(R) Rabbit mAb

Fant du antistoffet ditt på listen?  
Hvis ikke, ta gjerne kontakt med oss for å se hele 
oversikten over CUT&RUN-validerte antistoffer..

Activation:  Ca2+ at 4 °C
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IMMUNHISTOKJEMI

Kampanjekode #BN3-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 

Spørsmål om
immunhistokjemi?

Kontakt Marte Sødal
på 975 80 682

marte@bionordika.no

VectaMount® Express Mounting Medium 
Effektiviser din IHK!
Vi introduserer nye VectaMount® Express Mounting Medium fra Vector  
Laboratories, et ikke-vandig rense- og monteringsmedium som muliggjør  
rask montering av celle-og vevsprøver etter immunhistokjemisk (IHK) farging.  
Denne nye formuleringen er utviklet for å muliggjøre montering direkte 
etter farging, den sparer tid ved å fjerne behovet for omfattende etanol- 
og rense-vaskinger før montering av dekkglass. 

Bare farg slidsene på vanlig måte, vask dem raskt i isopropyl- 
alkohol, og monter på dekkglass!
Dette er en hurtigtørkende formel som bevarer fargingen i minst 18 måneder  
ved romtemperatur. VectaMount Express er kompatibel med horseradish  
peroxidase (HRP) og alkalisk fosfatase (AP) enzymsubstrater.  

VectaMount Express fordeler:
• Spar tid: Bare farg, vask og monter!
• Tenk miljø: Reduser laboratorieavfall ved å minke reagensavhengigheten 
• Enkel påføring og jevn spredning
• Spar penger: Minimer behovet for alkoholer og xylener, samt tilhørende avfallsdisponeringskostnader

Kat. nr. Produkt Tilbudspris
H-5700-60 VectaMount® Express Mounting Medium 1 470.-

Vector Laboratories sin ImmEdge™ Pen er en forbedring av PAP pennen for 
immunhistokjemi, immuncytokjemi, immunfluorescens, og 
 in situ hybridisering. Den er designet for å gi en varme- 
stabil, vannavstøtende barriere som holder reagenser  
lokalisert på vevssnitt og hindrer blanding av reagenser  
når flere seksjoner blir montert på samme slide.

Fordeler:
• Kompatibel med enzym- eller fluorescensbaserte  
 deteksjonssystemer
• Løselig i alle vanlige rensemidler
• Lyseblå barriere 
• Spissen mettes enkelt,  
 og væsken flyter godt 
 

ImmEdge Hydrophobic Barrier PAP Pen 

2550,- 
ImmEdge Pen, 2 penner

#H-4000 

Kat. nr. Produkt Tilbudspris
H-1000-10 VECTASHIELD (10ml) 2 605,-

H-1200-10 VECTASHIELD WITH DAPI (10ml) 2 815,-

H-1500-10 VECTASHIELD Hard*Set with DAPI (10ml) 2 985,-

Vil du heller fortsette med dine gode gamle favoritter? 
Vector Laboratories har mange bestselgere innen monteringsmedier, og vi tilbyr deres topp 3 med spesialpris nå:
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WESTERN BLOTTING

Quick Coomassie Stain
Coomassie farging på bare 15 minutter
Quick Coomassie Stain fra Protein Ark er en rask 1-trinns Coomassie-farging. Det er et veldig lettvint produkt å bruke. Du heller 
ganske enkelt fargeløsningen på gelen umiddelbart etter elektroforesen, uten ytterligere forberedelser som fiksering, forvask eller 
fargefjerning. På noen få minutter vil du kunne se proteinbåndene bli mer og mer tydelig. Med Quick Coomassie Stain trenger du 
hverken å ofre god kvalitet, hastighet eller kostnad når det kommer til proteinfargingen. Den gjennomsiktige blåfargen gir deg i 
tillegg også opptil 50 ganger mer følsomhet enn andre raske og tradisjonelle farger..

• Nøyaktig proteinkvantifisering, lav bakgrunnsfarging, lineært fargefelt
• Skarpe proteinbånd
• Separerer 5  - 25 ng bånd
• 15 minutters hurtig farging
• Krever ingen fiksering, forvask eller fargefjerning er nødvendig
• Kompatibel med massespektrometri, giftfri og enkel å avfallshåndtere
• Ingen organiske løsningsmidler, fosforsyre eller bunnfall
• 18 måneders holdbarhet ved 2  - 25 °C. Gjenbrukbar opptil 3 ganger

Kat. nr. Produkt Tilbudspris
GEN-QC-Stain-30ml Quick Coomassie Stain, 30 ml 140,-

GEN-QC-Stain-1L  Quick Coomassie Stain, 1 L 1 242,-

GEN-QC-Stain-3L Quick Coomassie Stain, 3 L 3 600,-

TrueBlot® for IP-Western Blot 
med publikasjonskvalitet 
TrueBlot-produktlinjen består både av TrueBlot IP beads og TrueBlot monoklonale 
sekundærantistoff som sørger for økt sensitivitet, lav bakgrunn og forbedret 
nøyaktighet. TrueBlot sekundærantistoff eliminerer interferens fra heavy og light 
chain IgG, og kan også hjelpe mot bakgrunn under western blot grunnet sin mono-
klonale karakter. Kombinert med TrueBlot IP beads vil du få reproduserbare IP/Co-IP 
Western blots i publikasjonskvalitet. 

TrueBlot Western Blot kittene inneholder de nødvendige reagensene, bufferene 
og substratene for IP og WB med bruk av TrueBlot monoklonalt sekundærantistoff 
i konjugering med ditt eget primære IP antistoff og primære WB antistoff.

Vi har mange ulike valgmuligheter avhengig av hva du jobber med.

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

Kat. nr. Produkt Tilbudspris
88-8886-31 Rabbit TrueBlot® Western Blot Kit 7 510,- 

88-8887-31 Mouse TrueBlot® Western Blot Kit 7 157,- 

88-8884-31 Goat TrueBlot® Western Blot Kit 7 409,- 

18-8816-31 Rabbit TrueBlot®: Anti-Rabbit IgG HRP 2 697,-

18-8817-31 Mouse TrueBlot® ULTRA: Anti-Mouse Ig HRP 2 697,- 

18-8814-31 Goat TrueBlot®: Anti-Goat IgG HRP 2 697,-

18-8815-31 Sheep TrueBlot®: Anti-Sheep IgG HRP 2 697,- 

88-1688-31 Rabbit TrueBlot® Set (with IP Agarose beads 6 124,- 

88-7788-31 Mouse TrueBlot® Set (with IP Agarose beads) 7 157,- 
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Mari hjelper
deg gjerne!
Kontakt Mari Gilde

på 971 16 031
mari@bionordika.no

Murine RNase inhibitor 
Murine RNas inhibitor forhindrer at RNaser forstyrrer 
forsøkene dine. Vær på den sikre siden ved ganske enkelt 
å tilsette Murine RNase-hemmeren før du eksponerer de 
andre komponentene for RNase-forurensning (for eksempel 
enzymer, plasmider fra mini-prep osv.).

• Hemmer spesifikt RNase A, B og C
• Økt motstand mot oksidasjon sammenlignet med  
 humane/svine RNase-hemmere
• Ideell for reaksjoner der det er nødvendig med lave  
 DTT-konsentrasjoner (f.eks. RealTime-PCR)
• Isolert fra en rekombinant kilde for god ytelse 
• Testet for fravær av DNaser og RNaser
• Ingen inhibering av polymeraser, dvs. Taq DNA poly- 
 merase, AMV eller M-MuLV Revers Transkriptaser, eller  
 Phage RNA polymeraser (SP6, T7 og T3).

Kat. nr. Produkt Tilbudspris
M0314S Murine RNase Inhibitor, 3000 units 771,-

M0314L Murine RNase Inhibitor, 15000 units 3 083,-

LunaScript Reverse Transcriptase
Den raskeste cDNA-synteseløsningen er tilgjengelig!
Velg den populære, raske og sensitive løsningen for din cDNA-syntese  - LunaScript Reverse Transcriptase. Nå også tilgjengelig i en 
primerfri Master Mix-versjon (#E3025). Opplev høy ytelse med i silico design og termostabil revers transkriptase.

Fordeler: 
• En 5X master mix i ett enkelt rør som inneholder Luna Revers Transkriptase, dNTP og Murine RNase-hemmer
• Primerfritt format gir brukeren mulighet til å primere for best mulig cDNA-syntese
• Fullfør første-tråd cDNA-synteseprotokoll på under 15 minutter
• Et ikke-forstyrrende, synlig sporingsfargestoff hjelper deg å unngå pipetteringsfeil
• Inkluderer No-RT Kontrol Mix for sikrere resultat

LunaScript RT SuperMix Kit (#E3010) har en to-trinns RT-qPCR workflow.
• Inneholder Luna Revers Transkriptase, tilfeldige hexamer og oligo-d (T) primere, dNTP og Murine RNase-hemmere 
• Oppnå robuste RT-qPCR-resultater ved å kombinere med Luna qPCR mastermikser
• Omfattende evaluering av kommersielt tilgjengelige qPCR og RT-qPCR reagenser demonstrerer overlegen ytelse for  
 Luna-produkter 
• Konsekvent linearitet, sensitivitet og kapasitet gir pålitelig RNA-kvantifisering 

Den primer-frie versjonen (NEB #E3025) har en optimalisert 5X mastermiks. cDNA-produktet som lages kan brukes i en rekke 
nedstrømsapplikasjoner inkludert analyse av full-lengde cDNA med opptil 9kb cDNA-produkter.
• Inneholder alle nødvendige komponenter for første-tråds cDNA-syntese (Luna® Reverse Transcriptase, dNTPs og Murine RNase  
 Inhibitor)
• Master Mix er kompatibel med tilfeldige primere, oligo d (T) primere og genspesifikke primere, og muliggjør dermed maksimal  
 cDNA syntesefleksibilitet
• Kan brukes til første-tråds cDNA syntese, to-trinns RT-qPCR, to-trinns RT-PCR og RNA-seq workflows
• Inkluderer No-RT kontrollblanding

 

Cat. no. Product Offer
E3025S LunaScript RT Master Mix Kit (Primer-free), 25 reactions 1 160,-

E3025L LunaScript RT Master Mix Kit (Primer-free), 100 reactions 4 101,-

E3010S LunaScript RT SuperMix Kit, 25 reactions 1 465,-

E3010SL LunaScript RT SuperMix Kit, 100 reactions 4 921,-
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Schematic visualization of 
RNA degradation: (A) RNA 
Ladder, (B) sample with RNase 
Inhibitor, (C) sample without 
RNase  Inhibitor, sample has been 
degraded.

• Specifically inhibits RNases A, B and C

•  Improved resistance to oxidation compared to human/porcine RNase inhibitors

•  Ideal for reactions where low DTT concentrations are required (e.g., Real-time PCR)

• Isolated from a recombinant source for reliable performance

• Tested for the absence of DNases and RNases

•  No inhibition of polymerases, i.e. Taq DNA Polymerase, AMV or M-MuLV Reverse Transcriptases,  
or Phage RNA Polymerases (SP6, T7, or T3)

Murine RNase Inhibitor (NEB #M0314)

RNase
Inhibitor

Do you want to be on the safe side? 
Use NEB's murine RNase Inhibitor!

To address the growing need for comparable performance using BSA-free reagents, we have begun switching our current BSA-containing reaction buffers (NEBuffer 
1.1, 2.1, 3.1 and CutSmart® Buffer) to Recombinant Albumin (rAlbumin)-containing buffers (NEBuffer r1.1, r2.1, r3.1 and rCutSmart Buffer). These buffers have been 
rigorously tested, and there is no difference in performance when using either system. This switch started in April 2021, but may take months to complete.  
During this period, you may receive product with BSA- or rAlbumin-containing buffer – either will work for your reactions.

Restriction enzymes from NEB –  
same high performance, now with BSA-free reaction buffer.

For more details visit 

www.neb.com/BSA-free

9

Product NEB # Size
Murine RNase Inhibitor M0314S 3,000 units
Murine RNase Inhibitor M0314L 15,000 units

*Ask your local distributor for details.

Benefit from our  
special price offer:

SPECIAL SPECIAL 
PRICEPRICE* * 
until 31.12.2021until 31.12.2021

Skjematisk 
visualisering av 
RNA-nedbrytning: 
(A) RNA-ladder, (B) 
prøve med RNase-
hemmer, (C) prøve 
uten RNase-hem-
mer, hvor prøven 
har blitt degradert.
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MOLEKYLÆR KLONING

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

Velg restriksjonsenzymer som er unike både for fragment og vektor. NEB 
tilbyr rundt 285 forskjellige restriksjonsenzymer, noe som for øyeblikket 
er det største utvalget kommersielt tilgjengelig. 

Vi tilbyr High Fidelity (HF) enzymer til samme pris som de opprinnelige 
enzymene uten HF. I tillegg har de disse fordelene:
• Redusert stjerneaktivitet
• Tidsbesparende (kutter på 5-15 minutter)
• 100 % aktivitet rCutSmart buffer
• Gratisprøve på 6X Purple Load Dye medfølger 

High-Fidelity restriksjonsenzymer 
Alle NEB restriksjonsenzymer - samme gode ytelse, nå også med BSA-fri reaksjonsbuffer

-20% 
  på alle HF restriksjons-

enzymer

Et raskt tips: 
Du kan alltid sjekke om det er en HF-versjon tilgjengelig ved å erstatte første null i produkt- 
nummeret med nummer tre (for eksempel R0552S = AgeI, R3552L = AgeI-HF). Enkelt, ikke sant?

For å forenkle arbeidsflyten når man 
skal sette sammen fra 2 til mer enn 50 
fragmenter i en vektor, tilbyr NEB to 
Golden Gate Assembly kit, enten med 
BsaI-HFv2 eller BsmBI-v2.  
I ett enkelttrinn utfører Golden Gate 
Assembly både kutting med type IIS- 
restriksjonsenzymer og ligering med 
en DNA-ligase for å muliggjøre sømløs  
sammenkobling av flere fragmenter. 
Velg blant over 45 typer IIS-
restriksjonsenzymer, som kutter ved å 
gjenkjenne asymmetriske DNA-sekvenser 
og kløyver utenfor gjenkjennings- 
sekvensene deres.

Golden Gate Assembly
For rask DNA-kloning av flere fragmenter!

Kat. nr. Produkt Tilbudspris
E1602S NEB Golden Gate Assembly kit (BsmBI-v2), 20 rxns 1 851,-

E1602L NEB Golden Gate Assembly kit (BsmBI-v2), 100 rxns 5 257,-

E1601S NEB Golden Gate Assembly kit (BsaI-HF-v2), 20 rxns 1 851,-

E1601L NEB Golden Gate Assembly kit (BsaI-HF-v2), 100 rxns 5 257,-

Advantages:
•  Seamless & ordered cloning

•  Assemble multiple fragments (2 to 50+) 
in a single reaction 

• Perform single insert cloning in just  
 5 minutes using fast protocols

•  Experience high efficiency, even with 
regions of high GC content and areas  
of repeats

• Generate libraries with high efficiencies

•  Use with a broad range of fragment sizes 
(from less than 100 bp to over 15 kb)

Golden Gate Assembly is a molecular DNA assembly technique that utilizes simultaneous digestion with Type IIS restriction enzymes and ligation by 
a DNA ligase to enable the seamless, ordered assembly of multiple fragments (see page 2-3). Type IIS restriction enzymes recognize asymmetric DNA 
sequences and cleave outside of their recognition sequence. The absence of internal sites in a sequence determines the choice of which Type IIS restriction 
enzyme to drive the assembly.

With over 45 Type IIS restriction enzymes available and constant advances in both the development of new enzymes and research 
on maximizing enzyme functionality (e.g., ligase fidelity), NEB is the industry leader in pushing the limits of Golden Gate Assembly 
and related methods.

Get started today. To simplify the workflow, NEB offers two kits for Golden Gate Assembly featuring BsaI-HFv2 or BsmBI-v2.  
Both kits can be used to assemble 2 or more than 50 fragments in a single step.

Find the best 
assembly strategy/ 
TypeIIS REase

Cycle rxn mix  
at optimal cutting and 
ligation temperatures

Perform single-
tube Golden Gate 
Assembly reaction

Introduce desired cut  
sites into fragments by PCR 
(design PCR primers using NEB 
Golden Gate Assembly tool)

Pick positive 
colonies

Heat kill reaction 
and transform/ plate

Golden Gate Assembly workflow

GGTCTCNNNNN
CCAGAGNNNNN

+Single-tube
reaction
• BsaI-HFv2
• DNA ligase

BsaI-HFv2-
digested vector PCR-ampli�ed fragments,

BsaI-HFv2-digested

Assembled
DNA product

Insert
fragment A

5´

3´

3´

5´

Destination
vector

Insert 
fragment B

PCR ampli�cation of fragments

+

+

P2

P1

A B

Can be used in complex
(20+) fragment assemblies

3´ 5´

5´ 3´

BsaI-HFv2

GGTCTCNNNNN
CCAGAGNNNNN

NNNNNGAGACC
NNNNNCTCTGG

5´

3´

3´

5´

P4

P3

GGTCTCNNNNN
CCAGAGNNNNN

NNNNNGAGACC
NNNNNCTCTGG

NN

NN
NG
AGA

CC

NN

NN
NC
TCT

GG
GGTCTCNNNNN

CCAGAGNNNNN

Interested in fast and reliable DNA Cloning?  
Get started with Golden Gate Assembly.

Product NEB # Size
NEB Golden Gate Assembly Kit 
(BsmBI-v2)

E1602S/L
20/100 
rxns

NEB Golden Gate Assembly Kit 
(BsaI-HFv2)

E1601S/L
20/100 
rxns

Benefit from our special price offer:

4

Get started!

SPECIAL SPECIAL 
PRICEPRICE* * 
until 31.12.2021until 31.12.2021

For more detailed information on  
Golden Gate Assembly incl. video 
tutorials, free primer design tool, 
ligase fidelity etc., please visit 

www.neb.com/GoldenGate

5´GGTCTCNNNNN  3´ 
3´CCAGAGNNNNN  5´

BsaI-HFv2

Type IIS resctriction enzymes are 
the basis of Golden Gate Assembly.

*Ask your local distributor for details.

Fordeler med Golden Gate Assembly:
• Kloning med bestemt rekkefølge, og som ikke etterlater arr (sømløs)
• Sett sammen flere fragmenter (2 til 50+) i én enkel reaksjon
• Spar tid med kloning av enkeltfragmenter på bare 5 minutter
• Høy effektivitet, selv med GC-rike regioner og repeterte områder
• Lag bibliotek med høy effektivitet
• Bruk fragmentstørrelser fra < 100 bp til > 15 kb

Golden Gate Assembly workflow
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Vann til molekylærbiologi 
Dette Molecular Grade Water av høyeste kvalitet er egnet til molekylær-
biologiske applikasjoner som krever rent vann, uten DNase og RNase. 

• Sterilt (0.2 μm filtrert) 
• Endotoksinnivå under 0.01 ng/ml
• DNA fritt, DNase- og RNase-fritt 
• Fritt for PCR-inhibitorer

 

 90,- 
Water for molecular

biology, 500 ml
#BN-51100

Vanlige DNA endemodifikasjoner 
Fosforylering
Mens vektorer og fragmenter som er kuttet med restriksjonsenzymer 
inneholder de nødvendige endemodifikasjonene (5 ́ fosfat og 3 ́ 
hydroksyl), mens ender laget ved PCR ikke har dette. Amplifikasjon ved 
PCR bruker vanligvis ikke fosforylerte primere, dermed blir 5'-endene 
av amplikonet ikke-fosforylerte og må behandles med en kinase, for 
eksempel T4 Polynucleotide Kinase, for å introdusere 5'-fosfatet.

Kat. nr. Produkt Tilbud
M0201S T4 Polynucleotide Kinase, 500 units 605,-

M0201L T4 Polynucleotide Kinase, 2500 units 2 417,-

Defosforylering
Defosforylering er et vanlig trinn i tradisjonell kloning som sørger for at vektoren ikke gjenbrukes under ligeringen. Hvis en vektor 
er linearisert av et enkelt restriksjonsenzym eller kuttet ved bruk av to restriksjonsenzymer med kompatible ender, vil fjerning av 
5 ́-fosfatet ved bruk av en fosfatase redusere sjansen for en gjenlukking av vektoren ved intramolekylær ligering. Dermed vil også 
bakgrunnen reduseres ved videre transformasjon. 
 
Quick CIP er en varmelabil versjon av alkalisk fosfatase fra tarmslimhinne
i kalv (CIP). Denne gir deg raskere reaksjonsoppsett (tilleggstilsetninger  
som sink kreves ikke), kortere inkubasjonstid og fleksible reaksjons- 
betingelser (aktiv i alle restriksjonsenzymbuffere, ingen rensing  
nødvendig), og mindre enzymmengde trengs (høy spesifikk aktivitet).

Protokoll
DNA 1 - 2 mg

10X polynucleotide buffer 5 ml

10 mM Adenosine 5'- 
Triphosphate (ATP)

5 ml (1 mM slutt- 
konsentrasjon)

T4 Polynucleotide Kinase (PNK) 1 ml (10 units)

Nuclease-fritt vann til 50 ml

Inkubering 37 °C, 30 minutter
Protokoll: Fosforylering med T4 Polynucleotide Kinase

Kat. nr. Produkt Tilbud
M0525S Quick CIP, 1000 units 979,-

M0525L Quick CIP, 5000 units 4 687,-

Protokoll
DNA 1 pmol av ender

10X CutSmart buffer 2 ml

Quick CIP| 1 ml

Nuclease-fritt vann til 20 ml 

Inkubering 37 °C, 10 minutter

Varmeinaktivering 80 °C, 2 minutter
Protokoll: Defosforylering med Quick CIP

Blunting/Endereparasjon 
Blunting er en prosess der enkelttrådet overheng dannet ved 
restriksjonskutting enten blir "fylt ut" eller fjernet, slik at endene blir 
modifisert til å være like lange. Dette skjer enten ved tilføring av 
nukleotider til komplementærtråden (overhenget fungerer som en 
mal for polymeriseringen), eller ved å fjerne overhenget ved hjelp av en 
eksonukleaseaktivitet. Vektorer og fragmenter blir ofte modifisert slik for
å muliggjøre ligering av ender som i utgangspunktet ikke er kompatible. 
DNA-polymeraser, for eksempel Klenow fragmentet av DNA-polymerase 
I og T4 DNA -polymerase, inkludert i Quick Blunting Kit fra NEB, brukes 
ofte til å fylle ut (5 ́ → 3 ́) og fjerne (3 ́ → 5 ́) endene.

Kat. nr. Produkt Tilbud
E1201S Quick Blunting Kit, 20 reactions 896,-

E1201L Quick Blunting Kit, 100 reactions 3 583,-

Protokoll
DNA opp til 5 mg

10X blunting buffer 2,5 ml

1 mM dNTP mix 2,5 ml

Blunt enzyme mix 1 ml 

Nuclease-fritt vann til 25 ml

Inkubering Romtemperatur; 15 min for 
RE-kuttet DNA; 30 min for 
sheared/nebulized DNA eller 
PCR produkter*

Varmeinaktivering 70 °C, 10 minutter
Protokoll: Blunting ved hjelp av Quick Blunting Kit.  *PCR-generert 
DNA må renses før blunting ved hjelp av et rensekit, fenol- 
ekstraksjon/etanolpresipitering, eller gelekstraksjon.

Kat. nr. Produkt Tilbudspris
E1602S NEB Golden Gate Assembly kit (BsmBI-v2), 20 rxns 1 851,-

E1602L NEB Golden Gate Assembly kit (BsmBI-v2), 100 rxns 5 257,-

E1601S NEB Golden Gate Assembly kit (BsaI-HF-v2), 20 rxns 1 851,-

E1601L NEB Golden Gate Assembly kit (BsaI-HF-v2), 100 rxns 5 257,-
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Spørsmål om 
kloning?
Kontaktt Mari Gilde
på 971 16 031
mari@bionordika.no

T4 DNA ligase
NEB har en omfattende portefølje av forskjellige ligaser som ‘limer deg til labbenken’ med et smil om munnen! Alle ligasene er 
rekombinante, og mange tilbys som frittstående versjoner, mastermiks og kit. T4 DNA Ligase er den desidert mest populære og 
brukes også i NEBNext NGS-kit fra NEB. 

T4-ligasen katalyserer dannelsen av en fosfodiesterbinding mellom 
5'-fosfatet og 3'-hydroksylen ved siden av hverandre i dupleks DNA 
eller RNA. Den vil også ligere blunt-ender og sammenhengende  
endeterminer, samt reparere enkelttrådbrudd (nicks) i dupleks DNA 
og enkelte DNA/RNA-hybrider.

Kat. nr. Produkt Tilbud
M0202S T4 DNA Ligase, 20 000 units 797,-

M0202L T4 DNA Ligase, 100 000 units 3 188,-

T4 DNA Ligase 
Format Enzym

Vector (3 kb) 50 ng

Insert 50 ng

Buffer T4 DNA Ligase  Reaction Buffer 

Ligase 1 ml

Nuclease-fritt vann til 20 ml

Inkubering 25°C, 2 hrs; 16 °C, over natt*
Protocol: Ligation. *Sticky-end ligering: inkuberingstiden kan forkortes 
til 25°C i 10 minutter.

Kat. nr. Produkt TIlbudspris
N3041S pUC19 DNA, 50 µg 792,-

N3041L pUC19 DNA, 250 µg 3 187,-

N3033S pBR322 DNA, 50 µg 802,-

N3033L pBR322 DNA, 250 µg 3 208,-

Kloningsvektorer
Når du trenger en «ryggrad» for DNA-fragmenter finner du de vanlige klonings- 
vektorene som pUC19 og pBR322 i NEB-utvalget vårt.

pUC19
• pUC19 er en vanlig kloningsvektor som gir Amp-resistens
• Molekylet er en liten dobbelttrådet sirkel på 2686 basepar, og har et høyt  
 kopieringsnummer
• pUC19 inneholder en polylinker (multippelt kloningssete) på 54 basepar med  
 unike seter for 13 forskjellige heksanukleotidspesifikke restriksjonsenzymer

pBR322
• pBR322 DNA er en plasmidkloningsvektor som ofte benyttes i E. coli
• Molekylet er en dobbelttrådet sirkel på 4 361 basepar
• pBR322 inneholder gener for resistens mot ampicillin og tetracyklin, og kan  
 amplifiseres med kloramfenikol 
• Molekylvekten er 2,83 x 106 Da

Q5 High-Fidelity DNA polymerase
Q5 High-Fidelity DNA-polymeraser setter en ny standard for både god gjengivelse og kraftig ytelse. Få alle fordelene med Phusion® 
i et forenklet buffersystem, i tillegg til betydelig bedre amplifisering av GC-rike og AT-rike regioner.

Kat. nr. Produkt Tilbudspris
M0494S Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix, 100 reactions 2 203,-

M0494L Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix, 500 reactions 8 812,-
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Se hva vi kan levere til deg allerede imorgen! *
Vi har utvidet vårt lager, og har flere av våre populære produkter til molekylærbiologi på lager i Oslo

*Vi må motta bestillinger før 12.00 for nestedags-levering. Kjøle- og frysevarer sendes ikke ut av Oslo på torsdager og fredager, 
med mindre det bestilles Ekspress-levering. Forsendelser kan ta opptil 2 dager for de lengste fraktdistansene.

Kat. nr. Produkt Tilbud
M0202S T4 DNA Ligase, 20 000 units 797,-

M0202L T4 DNA Ligase, 100 000 units 3 188,-

Kat. nr. Produkt TIlbudspris
N3041S pUC19 DNA, 50 µg 792,-

N3041L pUC19 DNA, 250 µg 3 187,-

N3033S pBR322 DNA, 50 µg 802,-

N3033L pBR322 DNA, 250 µg 3 208,-

Kat. nr. Produkt Tilbudspris
M0494S Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix, 100 reactions 2 203,-

M0494L Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix, 500 reactions 8 812,-

DNA PREPARATION KITS
Kat. nr. Produkt

T2010S Monarch Total RNA Miniprep Kit  - 50 preps

T1010S Monarch Plasmid Miniprep Kit  - 50 preps

T1020S Monarch DNA Gel Extraction Kit  - 50 preps

T1030S Monarch PCR & DNA Cleanup Kit (5ug)  - 50 preps 

T3010S Monarch Genomic DNA Purification Kit  - 50 preps 

RESTRIKSJONSENZYMER
Kat. nr. Produkt

R0134S BsmI, recombinant  - 500 units

R0145S XbaI, recombinant  - 3.000 units

R0146S XhoI, recombinant  - 5.000 units

R0176S DpnI, recombinant  - 1.000 units 

R3101S EcoRI-HF (High Fidelity)  - 10.000 units

R3131S NheI-HF (High Fidelity)  - 1.000 units 

R3136S BamHI-HF (High Fidelity)  - 10.000 units

R3189S NotI-HF (High Fidelity)  - 500 units

DNA-MODIFISERINGSPRODUKTER
Kat. nr. Produkt

M0202L T4 DNA Ligase  - 100.000 units

M0202M T4 DNA ligase konsentrert - 100.000 units

M0202S T4 DNA Ligase - 20.000 units 

M0367L Blunt/TA Ligase Master Mix  - 250 rxn 

M0201S T4 Polynucleotide Kinase  - 500 units

PCR
Kat. nr. Produkt

M0480L OneTaq DNA Polymerase  - 1000 units

M0480S OneTaq DNA Polymerase  - 200 units

M0491L Q5 High-Fidelity DNA Polymerase  - 500 units 

M0491S Q5 High-Fidelity DNA Polymerase  - 100 units 

M0494L Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix  - 500 rxns (50 µl/vol)

M0494S Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix  - 100 rxns (50 µl/vol) 

M0530L Phusion High-Fidelity DNA Polymerase  - 500 units

M0530S Phusion High-Fidelity DNA Polymerase  - 100 units

N0447S Deoxynucleotide Solutions, Mix  - 8 µmol of each

MOLEKYLÆRBIOLOGISK VANN
Kat. nr. Produkt

BN-51100 Water For Molecular Biology, 500 ml

ELEKTROFORESE
Kat. nr. Produkt

N3231S DNA Ladder 100 bp  - 100 gel lanes

N3232S DNA Ladder 1 kb  - 200 gel lanes

BN-50004 Standard Agarose  - Type LE, 500 grams
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VIKTIG BESKJED! 
Til alle eiere av NANODROP 2000 og NANODROP 8000:
 
NanoDrop 2000 og NanoDrop 
8000 går ut av produksjon 
NanoDrop 2000 og NanoDrop 8000 har i en årrekke sørget for enkel 
og hurtig mikrovolum nukleinsyre- og proteinkvantitering på mange 
laboratorier. NanoDrop 2000 har etter hvert blitt erstattet av den nyere 
NanoDrop One, og NanoDrop 8000 erstattes nå av den nye NanoDrop 
Eight. Produsenten melder i denne forbindelse at NanoDrop 2000 og 
NanoDrop 8000 offisielt går ut av produksjon, og at det ikke lenger er 
mulig å bestille nye enheter.

NanoDrop 2000 og NanoDrop 8000 vil fortsatt støttes med service og 
deler til 22. september 2028.

Kat. nr. Produkt Pris
CHEM-PR1-KIT PR1 Reconditioning kit, for alle NanoDrop instrumenter 1 985,-

CHEM-CF-1 CF-1 testløsning for ND1000, 2000 og 2000c 1 843,-

CHEM-CF-8 CF-8 testløsning for ND8000 2 693,-

CHEM-PV-1 PV-1 testløsning for ND One og One C 1 843,-

Får du feilmelding ved kjøring av testløsning CF-1, CF-8 eller PV-1?
Kontakt oss for brukerstøtte – det kan være instrumentet ditt behøver kalibrering eller service.

Oppgrader til NanoDrop One
NanoDrop One er tredje generasjon av det populære mikrovolum 
spektrofotometeret. Et frittstående instrument med integrert datamaskin 
og touch-skjerm, komplett med programvare for fullspekteranalyser.
Inkluderer Acclaro-teknologi, som ved bruk av pidestallskamera og 
algoritmer analyserer prøvens kvalitet og identifiserer potensielle for-
urensinger. Programvaren har også et lettnavigert kunnskapssenter og 
inkluderer ferdige protokoller for et bredt utvalg metoder.

Ta vare på din NanoDrop
NanoDrop instrumenter er robuste, men har fortsatt bevegelige deler og 
komponenter som over tid kan behøve justering. Fra tid til annen vil også 
pidestallene for prøven måtte behandles for å bevare den hydrofobe over-
flaten som sørger for god væskekolonne ved avlesning.

For å sikre gode resultater anbefales regelmessig bruk av PR1 Reconditioning
kit for rens og behandling av pidestallene, og PV-1, CF-1 eller CF-8  
(avhengig av instrument) for å sjekke at instrumentets kalibrering fortsatt 
gir korrekte prøvesvar. Sistnevnte anbefales brukt minst 1-2 ganger i året 
avhengig av instrumentets bruksområde.

Kontakt oss 
for mer informasjon
 og demonstrasjon 

av instrument.
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Spørsmål om  
NanoDrop?

Kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840

perodin@bionordika.no

Nytt NanoDrop-instrument:  
Si hallo til Eight!
Vi lanserer nå NanoDrop Eight i Norge, en ny generasjon
av den populære åttekanals NanoDrop 8000.

• Utvidet deteksjonsgrense: 
 Mål opp til 10.000 ng/µL dsDNA eller 145 mg/mL IgG
• Økt bølgelengdeområde: Nå 190 – 850 nm 
• Rask avlesning: Mål åtte prøver på under 20 sek
• Økt effektivitet: Auto-blank og auto-avlesning 
 gir raskere resultater
• Oversiktlig: All prøveinformasjon samlet 
 i ett vindu
• Lysbrett for å følge med på hvor langt man 
 har kommet i pipetteringen
• 21 CFR part 11 compliant
• LIMS-kompatibel

Nyhet!

Acclaro Sample Intelligence
NanoDrop Eight er utstyrt med samme 
algoritmer for kontamineringsdeteksjon 
som NanoDrop One. Dette gjør det 
mulig å oppdage og korrigere feil i 
prøvesvar forårsaket av vanlige  
forurensinger.

Kontakt oss for mer informasjon eller pristilbud!

Adapter for prøverør
Bruker du prøverør og ikke strips eller plate? 
Alle NanoDrop Eight leveres inklusive adapter for
1.5 og 0.5 mL rør. Adapteren er gjennomsiktig 
for å kunne brukes med programvare og 
lysbrett for å holde styr
på pipetteringen.

Lojalitetskampanje: 
Oppgi serienummer på 
din NanoDrop 8000 og 
få 20% rabatt på 
NanoDrop Eight ved 

bestilling innen 
nyttår!
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• To uavhengige posisjoner: En for oppvarming, en for nedkjøling
• Utskiftbare blokker for maksimal fleksibilitet
• LCD-skjerm med settpunkt og faktisk temperatur, viser parametere for  
 begge posisjoner samtidig
• Timerfunksjon med lydsignal
• Temperaturkontroll varmeblokk fra 25 til 150 °C (minimum 5 °C over
  romtemperatur)
• Temperaturkontroll kjøleblokk fra -3 til 20 °C (minimum 23 °C under 
 romtemperatur, maksimum 5 °C under romtemperatur)

Varmeblokk kombi 
En fleksibel løsning for varme og kjøling

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

Kat. nr. Produkt Tilbud
BIO-KOMBI Pakketilbud: CH 3-150 Combitherm  - 2 varme- og kjøleblokk med 2 valgfrie blokker

Velg to blokker fra listen under:
• BS-010418-AK  B2-50 blokk for rør Ø48 mm x 2, hulldybde 58 mm
• BS-010418-BK  B10-16 blokk for rør Ø16 mm x 10, hulldybde 56 mm
• BS-010418-CK  B6-25 blokk for rør Ø25 mm x 6, hulldybde 40 mm
• BS-010418-DK  B23-1.5 blokk for 1.5 mL mikrosentrifugerør x 23, hulldybde 35 mm
• BS-010418-LK  B10-13 blokk for rør Ø13 mm x 10, hulldybde 30 mm
• BS-010418-KK  B5-29 blokk for rør Ø29 mm x 5, hulldybde 40 mm
• BS-010418-EK  B18-12 blokk for rør Ø12 mm x 18, hulldybde 58 mm

14 999,-

Mange universiteter og bedrifter benyttet seg i sin tid av Applikons ADI 1010 og 1030 Bio Controller for styring av prosess-
parametere i bioreaktorer, og vi vet at enkelte av disse fortsatt er i bruk i Norge. in-Control er en direkte erstatning for disse, 
og muliggjør moderne prosesskontroll av eldre utstyr med et minimum av kostnader og tidsbruk.

in-Control er en styringsenhet med moderne touch-skjerm og mulighet for tilkobling til PC for kontroll og logging. Den passer 
for eldre systemer satt opp for både mikrober (bakterier og gjær) og cellekultur.

in-Control
Oppgrader ditt gamle Applikon-utstyr

Kontroll av alle prosessparametere:
• pH
• Temperatur
• Oppløst oksygen (DO)
• Røremotor
• Skum
• Nivåsensor
• Gassmiks
 ... med mer

Har du et gammelt 
Applikon-system i drift

 eller på lager?  
Vi kan hjelpe deg å 

modernisere det ved hjelp 
av en in-Control



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.

FLAME STERILIZATION
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Rask, trygg og effektivt flammesterilisering

Kat. nr. Produkt Tilbud
144 010 Fireboy Eco – inkludert fotpedalbryter 4 999,-

144 000 Fireboy Plus 6 499,-

Kontakt oss for tilbud på adaptere
 for ulike gasspatroner og annet ekstrautstyr.

INTEGRA FLAMEBOY: Bunsenbrenner med 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 
• Velg mellom to modeller: Flameboy med tilkobling for gasslange og 
 Flameboy med adapter for CV360 gasspatron

INTEGRA FIREBOY: Bunsenbrenner med sikkerhetsfunksjoner
Enten du ønsker å bruke den tilkoblet gassledning eller med adapter for gasspatron 
sørger Fireboy for å ivareta brannsikkerheten. Automatisk tenning fjerner behovet for 
lighter og fyrstikker, og en flammesensor hindrer gasslekkasje ved å stenge gasstil-
førselen om flammen går ut 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.

Velg mellom Fireboy Eco og Fireboy Plus:
Fireboy Plus har i tillegg til standardfunksjonene 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.

FIREBOY plus / FIREBOY eco

Kat. nr. Produkt Tilbud
145 000 Flameboy med tilkobling for gasslange 3 599,-

145 003 Flameboy med adapter for CV360 gasspatron 4 099,-

• Kompakt og bærbart, med oppladbart batteri,  
 perfekt for bruk i sikkerhetsbenk
• Passer alle rør Ø = 16 mm og 10 mm kyvetter
• Avlesning ved 600 nm, perfekt som:
 - Densitometer (McFarland turbiditet) 
 - OD600 
 - Bradford proteinassay
• Valgfri enhet: Abs, OD eller McF
• Måleområde 0-3 Abs, 0  - 16 McF
• Oppløsning 0.001 Abs, 0.01 McF 
• Kan kobles til PC for kalibrering, overføring og  
 behandling av data

Fotometer - Densitometer 
For både rør og kyvetter  6999,- 

DEN-600 fotometer 
#BS-050109-AAA 

Nyhet!

FLAMEBOY



NESTEGENERASJONSSEKVENSERING (NGS)
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NEBNext® ARTIC kittene ble utviklet som en respons på det kritiske behovet for pålitelige og nøyaktige metoder for SARS-CoV-2 
sekvensering. Disse kittene, for long- og short read sekvensering, baseres på arbeidet til ARTIC Network. ARTIC SARS-CoV-2 
sekvenseringsworkflow er en multiplex amplikon-basert metode for sekvensering av hele det virale genomet. NEBNext ARTIC 
kittene inkluderer primere og reagenser for RT-PCR fra SARS-CoV-2 gRNA og downstream biblioteksforberedelse for Illumina og 
Oxford Nanopore Technologies sekvensering.

Artic Network-protokoll for SARS-CoV-2-sekvensering 
for Illumina og Oxford Nanopore

NEBNext® ARTIC SARS-CoV-2 Library Prep Kit Illumina® 
• Effektiv på input mellom 10  - 10 000 kopier av viralt genom
• Forbedret dekning av SARS-CoV-2 genomet med balanserte primere
• Ingen normalisering av amplikons er nødvendig før library prep
• Volum av reagenser er skreddersydd for ARTIC protokollen
• Bibliotekinsert på rundt 400 bp
• Kompatibelt med 2 x 250 Illumina sekvensering
• Inkluderer NEBNext Sample Purification Beads (SPRIselect®)
• Adaptorer og primere kan kjøpes separat

NEBNext® ARTIC SARS-CoV-2 FS Library Prep Kit for Illumina® (#E7658)
NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 FS Library Prep Kit (Illumina) (#E7658) inkluderer enzymatisk cDNA fragmentering og produserer 
Illumina-kompatible bibliotek med insert rundt 150 bp.

• Effektiv på input mellom 10-10,000 kopier av viralt genom
• Forbedret dekning av SARS-CoV-2 genomet med balanserte primere
• Ingen normalisering av amplikons er nødvendig før library prep
• Volum av reagenser er skreddersydd for ARTIC protokollen
• Bibliotekinsert på rundt 150 bp
• Kompatibelt med 2 x 75 Illumina sekvensering
• Inkluderer NEBNext Sample Purification Beads (SPRIselect®)
• Adaptorer og primere kan kjøpes separat

Kat. nr. Produkt Størrelse
E7650S NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 Library Prep Kit (Illumina) 24 reaksjoner

E7650L NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 Library Prep Kit (Illumina) 96 reaksjoner

Kat. nr. Produkt Størrelse
E7658S NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 FS Library Prep Kit (Illumina) 24 reaksjoner

E7658L NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 FS Library Prep Kit (Illumina) 96 reaksjoner

Kat. nr. Produkt Størrelse
E7660S NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 Companion Kit (Oxford Nanopore Technologies) 24 reaksjoner

E7660L NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 Companion Kit (Oxford Nanopore Technologies) 96 reaksjoner

NEBNext® ARTIC SARS-CoV-2 Companion Kit for Oxford Nanopore Technology
NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 Companion Kit (Oxford Nanopore Technologies) (#7660) er kompatibelt med sekvensering på Oxford 
Nanopore plattformer, og brukes sammen med kit fra ONT for a generere bibliotek med inserts rundt 400 bp, som kan sekvenseres 
på hvilken som helst plattform fra ONT på 2  - 24 timer.

• Effektiv på input mellom 10 - 10 000 kopier av viralt genom
• Forbedret dekning av SARS-CoV-2 genomet med balanserte primere
• Humane primere for bruk til kontroll medfølger
• Inkluderer NEBNext Sample Purification Beads (SPRIselect®)
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  187 500,- 
BLUEPIPPIN 
 #BBLU0001

Spørsmål om 
NGS? 

Kontakt Joachim Nedreklepp
på 922 84 963

joachim@bionordika.no

NEBNext Immune Sequencing Kit
Lås opp immunsystemets kompleksitet med en dypere analyse av reseptorsekvenser. De nye NEBNext Immun Sequencing Kits 
(tilgjengelig for mus og mennesker) lar deg sekvensere immun-gener i full lengde for B-celler og T-celler. Finn somatiske 
mutasjoner på tvers av alle kombinasjoner (f.eks. V, D og J-segmenter og isotyper IgM, IgD, IgG, IgA og IgE) med forbedret 
sekvensnøyaktighet. Karakteriser BCR-lette, BCR-tunge, TCRα-, TCRβ-, TCRγ- og TCRδ -kjeder. 
Kittet inneholder UMI for mer detaljert 
identifikasjon av molekyler. Analyser av data 
kan gjøres ved hjelp av open-source pRESTO-
verktøykasse. Avslør hemmelighetene til 
immunsystemet ved hjelp av det nye NEBNext-
kittet! Kit i 24 og 96 reaksjoners størrelse.

Størrelsesseleksjon for  
long-read sekvensering 
Med BluePippin tilsetter man DNA til ferdigstøpte
gelkassetter og velger ønsket DNA-fragmentlengde
mellom 100 bp - 50 kb. Instrumentet vil
automatisk isolere og samle opp 
disse fragmentene, og eliminere 
alle andre. Fragmentene 
pipetteres enkelt ut av maskinen
og er klar til bruk i videre
applikasjoner.
For long-read sekvensering
er det ønskelig å fjerne små 
fragmenter fra prøven før 
sekvensering. BluePippin har en
High-Pass funksjon som bare samler
fragmenter over en gitt størrelse.

The NEBNext Immune Sequencing Kit er brukt i  
Nature-publikasjonen JS Turner et. al.  
"SARS-CoV-2 mRNA vaccines induce persistent  
human germinal centre responses".

ATAC-seq kit
ATAC-seq, Assay for Transposase-Accessible Chromatin, etterfulgt av neste generasjons sekvensering, er en viktig teknologi for 
omfattende kartlegging av tilgjengelig kromatin.
Kittet er validert og protokollen er optimalisert for 50.000 celler per reaksjon. Det følger med reagensene for cellelysering og 
ekstraksjon, tagmentering og DNA-rensing samt for biblioteksamplifisering. Primerindeksene for multipleksing er ikke inkludert 
i kittet og må kjøpes separat. Du trenger også et magnetstativ for 0,2 ml rør.

• Enkel og effektiv DNA-fangst etter tagmentering ved bruk av Diagenodes MicroChIP DiaPure-kolonner (inkludert)
• Ett kontroll qPCR -trinn for å bestemme antall sykluser som trengs for biblioteksamplifisering:
 - Unngår over-amplifikasjon
 - Tillater tilpasning for mer utfordrende prøver for å lykkes med biblioteksprep
 - Gir tidlig indikasjon hvis eksperimentet ikke fungerer (ingen qPCR amplifikasjon)

Cat. no. Product Size
C01080001 ATAC-seq kit 8 reactions

C01080002 ATAC-seq kit 24 reactions

Nyhet!
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VÅRE LEVERANDØRER

Kontakt oss for mer informasjon!

American Biochemicals & 
Pharmaceuticals (abp)
Produsent av Ristocetin, essensielt i 
diagnosen av von Willebrand sykdom.

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

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

Applikon Biotechnology
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 Mulitplekspanel og instrumentasjon 
for molekylær diagnostikk. 

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

Biosan
Laboratorieutstyr som ristere, vipper, sentri-
fuger, varmeblokker, og PCR kabinett.

Biosera
Medium, reagenser og erum til celledyrkning

Biotium
Antistoffer, assays, substrater, innmerking-
skit og mer. Fluorescent verktøy av høyeste 
kvalitet, inkludert GelRed® dyes, CF® dyes, 
NucView® Caspase-3 Substrates, EvaGreen® 
dyes, og TrueBlack® Background Reducers.

Blue Heron Biotechnology
Tilbyr gensyntese 

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

Cell Signaling Technology
Antistoffer og relaterte produkter til 
signaltransduksjonsforskning, for Western 
blotting, IF, IHC, Flow cytometri, ChIP, 
Multiplex, m.m.

NanoDrop
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, 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 stam-
celler, organoider og regenerativ medisin.

riboxx life sciences
Produkter til gene knockdown ved RNA inter-
ferens (stort utvalg av siRNA, miRNA mimics, 
miRNA inhibitorer), og aktivering av immun-
celler ved Toll-like reseptor 3 ligander.

Rockland
Primær- og sekundærantistoffer, kitt og 
reagenser

Sage science
Fraksjonering av DNA til blant annet Next 
Generation sekvensering

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

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

Vector Laboratories
Reagenser til blant annet immunhistokjemi/
immuncytokjemi, merking, immunfluores-
cens, in situ hybridisering, blotting reagenser, 
ELISA, flow cytometri.

Cygnus
Host Cell Protein (HCP) analyseprodukter 
som ELISA kit, antistoffer, Western blot kit, og 
deteksjons- og ekstraksjonskit for Host Cell 
DNA. Immunogenisitetsanalyser

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

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

EdgeBio
Reagenser for rensing av nukleinsyrer og 
rensing før sekvensering. 

Eurogentec
Antistoffproduksjon, peptider, oligoer,  
gensyntese, biopanning, disponerings- 
tjeneste. 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 kjemi-
kalier for kjemisk syntese, modifikasjon, 
merking og rensing av DNA og RNA oligo-
nukleotider.

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

HTG
Instrumenter, reagenser og service for 
applikasjoner til molekylær profilering. 

INTEGRA
Instrumenter for medieproduksjon, væske-
håndtering, flammesterilisering og system for 
automatisert produksjon av agarskåler.

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

LONZA
Celledyrkningmedier og reagenser/supple-
menter, primærceller, transfeksjonssystem 
og reagenser, standard- og spesialagaroser, 
ferdigstøpte geler, FlashGel system med 
gelkassetter m.m.

Molecular Dimensions
Ledende leverandør av screens, reagenser, 
forbruk og instrumenter til krystallografi.
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OM OSS • BESTILLING

Kontakt oss for mer informasjon!

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

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 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.

Slik bestiller du

Vi hjelper deg gjerne!

Lena Aasen
Økonomisjef
lena@bionordika.no
23 03 58 00

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

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

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

Marte Sødal
Produktspesialist
Cellebiologi
marte@bionordika.no
975 80 682

Kristin Lundemo Sønsteby
Produktsjef (fødselspermisjon)
Molekylær- og cellebiologi
kristin@bionordika.no 
922 27 101

Gitika Emberland
Produktsjef 
Molekylær diagnostikk
gitika@bionordika.no
940 07 207

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

Mari Gilde
Produktspesialist 
Molekylærbiologi
mari@bionordika.no
971 16 031

Haakon Torgersen
Daglig leder
haakon@bionordika.no
23 03 58 00

Joachim Nedreklepp
Salgssjef
joachim@bionordika.no
922 84 963



Løs kryssordet, og vær med i trekningen av en kake til laben! 
Svarene finner du inne i bladet

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

Kampanjekode: #BN3-21
NB! Kampanjekoden må oppgis ved bestilling for å motta 

nevnte rabatter eller reduserte priser.  Tilbudene gjelder t.o.m. 31.12.2021 
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.

Send løsningsordet på e-post til info@bionordika.no med navn og besøksadresse 
innen 31. desember 2021 for å delta i trekningen. 

Vinneren vil bli kontaktet i juli for å avtale levering av kaken.  
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1.  Celledyrkningsslides med transparent slide og dyrkningskammer som kan løsnes
2.  Kit for immunpresipitering og western blotting 
3.  Kit for å se på proten-DNA interaksjoner eller histonmodifikasjoner
4.  Nytt NanoDrop system
5.  En revers transkriptase løsning som benyttes til rask cDNA-syntese
6.  En IHK penn som benyttes til å lage varmestabile, vannavstøtende barrierer
7.  DNA-transfeksjonsreagens
8. En kloningsvektor med Amp-resistens
9.  Et mikrovolum UV-Vis spektrofotometer
10.  En populær DNA ligase
  


