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MULTIPLEX-TANDEM PCR

High-throughput System for deteksjon av infeksjoner
basert på Multipleks Tandem PCR system (MT-PCR)
AusDiagnostics tilbyr high throughput systemer med tilhørende paneler som detekterer ulike infeksjoner. Teknologien til
AusDiagnostics er basert på multipleks tandem PCR (MT-PCR) som muliggjør deteksjon av flere target i en prøve uten at det
går utover sensitivitet og spesifisitet.

High-Plex 24
Medium high-throughput system
24 pasientprøver pr. prøve
•
•
•
•
•
•
•
•

Pålitelig automatisert system for MT-PCR
Opp til 24 prøver på 3 timer og 10 minutter
Tar lite plass (1,3 meter)
Lite hands on tid på kun 11 minutter
Svært stort utvalg av multiplekspaneler som er klinisk relevant
Velg mellom 8, 12, 16 og 24 brønnspanel
24 brønnspanel med opp til 30 patogener per prøve
Kostnadseffektiv fra 5-6 prøver per kjøring

Produktområder til
HighPlex og UltraPlex
• Respiratoriske infeksjoner
• Urogenitale infeksjoner
inkludert resistenstesting
• ESBL - VRE - MRSA
• Enteriske infeksjoner
• Meningitt
• Herpes
• Dermatofytter

Ultraplex 3
High-throughput system
96 pasientprøver pr. prøve

•
•
•
•

Opp til 96 prøver på 3 timer
Gjør klart på 3 minutter
Mindre enn 10 minutter manuelt arbeid
Innebygd 8-kanals pipettering for raskere
automatisk prosessering
• Svært stort utvalg av multiplekspaneler som er
klinisk relevant
• Deteksjon av opp til 30 patogener per 		
pasientprøve
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Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

UROGENITALE INFEKSJONER

Urogenital og resistens MT-PCR panel
Hvordan bruke dette panelet som sekundær-screening av STI?

De aller største sykehusene har allerede gode system for å detektere Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea og eventuelt Mycoplasma genitalium. Vår leverandør AusDiagnostics tilbyr et MT-PCR panel, som brukes på HighPlex eller UltraPlex, for
deteksjon av seksuelt overførbare infeksjoner (STI). Panelet detekterer 7 patogener og 3 resistensgener fra en enkelt prøve. Dette
panelet kan egne seg som et godt oppfølgingspanel.
Undersøkelse av uspesifikk uretritt
Ved negativ utslag på klamydia og gonoré kan dette panelet benyttes til å undersøke uspesifikk uretritt. Her får du svar på både
Mycoplasma genitalium (inkludert resistenstesting), Ureaplasma urealyticum og Trichomonas vaginalis. Vi har også et eget panel
for bakteriell vaginose.
Resistenstesting
Med dette panelet får du testet for Mycoplasma genitalium resistens (fluoroquinolone og macrolide resistens) og Ceftriaxone
resistens.
Positiv rektal klamydia
Lymphogranuloma venerum (LGV) er en infeksjon som skyldes Chlamydia serotype L. Hvis primærscreeningen viser positiv
klamydia på rektale prøver, kan prøven undersøkes nærmere.
M. hominis og U. parvum
For å være ærlig, vet vi ikke om disse er relevant i Norden? Vet du? Hvis du ikke ønsker å inkludere disse i screeningen, kan agens
skrus av i panelet vårt.
Positiv Trichomonas vaginalis etter dyrkning?
Hvis du dyrker Trichomonas vaginalis og får positivt resultat, kan det være nyttig å re-teste og samtidig sjekke for andre potensielle
patogener. Trichomonas vaginalis øker sjansen for å bli infisert av andre patogener, som du får sjekket for i vårt panel (se tabell
nedenfor).

Hvordan bruke dette panelet som primær-screening av STI?

Jobber du på et mindre sykehus kan dette panelet brukes som primær-screening. Vi har også mindre panel som kanskje egner seg
bedre. Er det behov for et annet panel i Norden, så si gjerne i fra.
Du trenger ikke teste for alle agens
Dersom du for eksempel ikke ønsker å teste for Mycoplasma genitalium i primærscreeningen, kan dette skrus av.

Urinogenital and Resistance - MT-PCR Universal Panel, 12 well
#87123
PANEL TARGETS
Resistance markers
M. genitalium macrolide resistance
M. genitalium fluoroquinolone resistance
N. gonorrhoeae ceftriaxon resistance
Conditionally pathogenic flora
M. genitalium
Ureaplasma urealyticum
Ureaplasma parvum
M. hominis

Major STI
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis LGV
N. gonorrhoeae (2 targets)
Trichomonas vaginalis

Gitika hjelper
deg gjerne!
Kontakt Gitika Emberland
på 940 07 207
gitika@bionordika.no

Mer informasjon og kostnad pr. target/kostnad pr. panel

Er du interessert i å vite mer om våre urogenitale panel fra BioNordika, ta gjerne
kontakt. Siden de fleste av våre panel består av mange targets, kan vi tilby
konkurransedyktige priser per agens.
Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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VAGINOSE • DERMATOFYTTER

Kvantitativ identifikasjon av
markører for bakteriell vaginose
•
•
•
•
•
•
•

Kvantitativ identifikasjon av markører av bakteriell vaginose
Deteksjon og kvantifisering av fire arter Lactobacillus
Programvare ser på balansen mellom de ulike bakteriene i prøven og bruker dette som en indikator for deteksjon av clue celler
Typing av Candida arter, inkludert de som har naturlig resistens mot anti-soppmiddel
Utføres på High-Plex and Ultraplex 3 systemer
Automatisk system og forslag på klinisk tolkning av prøvesvar
Lite manuelt arbeid

Detekter gjærsopp og bakterierer fra en og samme prøve

Vaginitis and Vaginosis - MT-PCR Universal Panel, 12 well, #87124
Bakterier
Panelet måler balansen mellom normal* og
anaerobisk flora** :
*Lactobacillus inners
*Lactobacillus crispatus
*Lactobacillus jensenii
*Lactobacillus gasseri
**Gardnerella vaginalis
**Atopobium vaginae

Parasitt
Trichomonas vaginalis
Sopp
Candida albicans
Candida glabrata
Candida parapsilosis
Candida tropicalis
Pichia kudriavzevii (Candida krusei)

Rask diagnose av dermatomykose
•
•
•
•
•
•
•

Deteksjon av dermatofytter og de mest vanlige sopp og mugg i en reaksjon
Identifisering av de mest vanlige dermatofytt-artene
Raske resultater
Lite 'hands on'-tid
Forbruksvarer som er klare til bruk
Automatisk system og prøvesvar
Barkode og LIMS kompatibel

Dermatophytes and other fungi - MT-PCR Universal Panel, 12 well, #84115
Dermatophytes
Trichophyton spp.
Trichophyton rubrum complex
Trichophyton mentagrophytes complex (T. interdigitale)
Microsporum spp.
Microsporum canis
Epidermophyton floccosum
Nannizzia gypsea

Yeasts / Moulds
Candida albicans
Candida glabrata
Meyerozyma guiliermondii (Candida guiliermondii)
Candida parapsilosis
Scopulariopsis spp.
Aspergillus spp.

Gitika hjelper deg gjerne!
Kontakt Gitika Emberland på 940 07 207 eller gitika@bionordika.no
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Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

DISPENSERINGSTJENESTEN

Dispenseringstjenesten
Med vår dispenseringstjeneste fra Eurogentec får du
tilsendt ferdige bruksløsninger (miks av primere, prober
og evt. mastermiks) i henhold til deres in-house design
(spesifisert konsentrasjon og volum).
Du slipper dermed å bruke tid på å planlegge innkjøp
og lage bruksløsninger, og du betaler kun for det
faktiske antall reaksjoner som kjøres per assay.

LIS

Until 11 am

Spesifikasjoner:
• Bruksløsning av primere og prober og eventuelt
andre komponenter
• Opsjon: Inkludert mastermiks
• Rør, strips eller plater (inkl. RotorGene)
EASYMAG EXTRACTION DEVICE
• Singleplex/Multipleks
BIOMERIEUX
• Kontroller på ditt assay utført av Eurogentec
• QC datablad før hver leveranse
• Redusert kontamineringsrisiko sammenlignet med manuell pipettering
• Enklere ISO 15189 akkreditering
• Kundespesifisert layout og merking av rør, plater (Produktnummer, holdbarhetsdato osv.)
• Holdbarhet opp til 1 år
• Et unikt produktnummer, batch nummer, indikert holdbarhetsdato
• Tidsbesparende i administrasjon og oppsett av analyser
• Gunstig pris

Vi har flere kunder som benytter seg av dispenseringstjenesten i Norge. Spør oss gjerne om referanser.

Semi-automated

OLVZ in-house multipleks for respiratoriske analyser
Laboratory of Microbiology, OLVZ, Aalst i Belgia bruker dispenseringstjenesten til dette panelet for luftveisinfeksjoner. Panelet er
FORDetEACH
SAMPLE,
8 qPCR
MULTIPLEXES
in-house og ikke CE-IVD merket.
må derfor
valideres internt
på samme
måte som en hvilken ARE
som helst in-house analyse.

PERFORMED COVERING 24 RESPIRATORY TARGETS

Ta kontakt om dere ønsker tilgang til sekvenser og oppsett, samt vareprøve.

PCR (n°)

Channel 1

Channel 2

Channel 3

Channel 5

RSV B

hMPV

1

RSV A

PDV

2

Inﬂuenza A (Schulze)

Inﬂuenza B

Inﬂuenza A (CDC)

3

PIV1

PIV4

Rhinovirus

4

PIV2

PIV3

5

Coronavirus OC43

Coronavirus NL63

6

Adenovirus

Bocavirus

PhHV IC

7

C. pneumoniae

M. pneumoniae

L. pneumoniae

8

B. pertussis

B. parapertussis

Enterovirus
Coronavirus 229E

B. holmesii

Coronavirus HKU1

Primers & probes
Virus One step Master
Mix (Life Technologies)
DNA/RNA

Bordetella 16S

One sample = one strip or one column
of a 96-well plate
Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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QPCR PLATER • RØRSNURRERE

qPCR plater og seals
Vår leverandør BIOplastics designer og produserer produkter fra polymer plast som brukes
i molekylærdiagnostikk. Plater, strips, seals, og rør leveres til en rekke produsenter av
diagnostiske kit. De tilbyr derfor plast til svært mange ulike typer qPCR/PCR
instrumenter med og uten barkoder.

Spør oss gjerne om
du trenger annen plast!

Under er det listet noen eksempler på de mest vanlige produktene:
Type
instrument

Plater

Plater med
barkoder

LightCycler 480

#B17489

ABI maskiner med
standard blokk

Seals

Strips

Lokk

#BB17489L

Adhesive seals
(#157300)

EU 8-tube strip,
EU Optical robust flat 8-Cap Strip
SFGC (#BB77009) (#B79701-1)
Reusable Adaptor (#B17489X)

#AB17500

#BB17500L

Adhesive seals
(#157300)

EU 8-tube strip,
SFGC (#B77101)

EU Optical robust flat 8-Cap Strip
(#B79701-1)

ABI maskiner med
fast blokk

#AB19800

#AB19800LB

Adhesive seals
(#157300)

EU 8-tube strip,
SFGC (#B77001)

EU Optical robust flat 8-Cap Strip
(#B79701-1)

BioRad CFX

#B60101-1 -

Adhesive seals
(#157300)

EU 8-tube strip,
SFGC (#B77009)

EU Optical robust flat 8-Cap Strip
(#B79701-1)

Liten rørsnurrer
En kompakt og økonomisk snurrer med enkle kontroller - av/på. Den har en
hastighet opp til, 30 RPM og nedtellingsfunksjon. Prøvene roteres 360°. Snurren
leveres med plattform for 22 rør Ø 10-16 mm (1,5 - 15 mL rør), og rørene holdes
på plass av gummilameller i hvert hull. Maks belastning er 375 g.
Plattform for 18 rør Ø 16 mm (kun 15 mL rør) og kombinasjonsplattform for 4 rør
Ø 20-30 mm (50 mL rør) og 12 rør Ø 10-16mm (1.5 – 15 mL) er også tilgjengelige
som ekstrautstyr.
Kat. nr.

Produkt

Tilbudspris

BS-010133-AAG

Bio RS-24 rørsnurrer

BS-010117-EK

PRSC-18 plattform for 18 rør Ø 16 mm

755,-

BS-010117-AK

PRS-4/12 kombinasjonsplattform for 4 rør Ø 20-30 mm og 12 rør Ø 10-16 mm

359,-

3 494,-

Programmerbar rørsnurrer og vippe
En større snurrer som i tillegg til å rotere rørene 360°, også kan programmeres til
vipping og kombinasjoner inklusive pauser og vibrering. Den har digitale kontroller,
en hastighet opp til 100 RPM og nedtellingsfunksjon med lydsignal. Leveres med
plattform for 48 rør Ø 10-16 mm (1,5 -15 mL rør), og rørene holdes på plass av
gummilameller i hvert hull. Maks belastning er 800 g.
Plattform for 14 rør Ø 20-30 mm (50 mL rør) og kombinasjonsplattform for 8 rør
Ø 20-30 mm (50 mL rør) og 22 rør Ø 10-16mm (1,5 - 15 mL) er også tilgjengelige
som ekstrautstyr.
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Kat. nr.

Produkt

BS-010118-AAI

Multi RS-60 programmerbar rørsnurrer og vippe

BS-010118-ВК

PRS-14 plattform for 14 rør Ø 20-30 mm

803,-

BS-010118-AК

PRS-8/22 kombinasjonsplattform for 8 rør Ø 20-30 mm og 22 rør Ø 10-16 mm

794,-

Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

Tilbudspris
7 268,-

PLATEVASKER • ELISA

Vask i vei!
Inteliwasher 3D-IW8
Biosan sitt utvalg av ELISA-instrumenter inkluderer
Inteliwasher 3D-IW8, en 8-kanals mikrotiterplatevasker med samme brukervennlighet og
pålitelighet som kjennetegner hele produktutvalget deres.
Vaskeren kan brukes til alle standard 96-brønns
mikrotiterplater, uavhengig av brønnform - U, V
eller flat - og den automatiske innstillingsfunksjonen gjør det enklere å bruke plater
fra ulike produsenter.
Fullt programmerbar, inklusive aspireringsmønster, vask, skyll, blanding og inkubering.
Spesifikasjoner Inteliwasher 3D-IW8:
• Dispenseringsvolum 25 - 1600 µL
• Restvolum i brønn <2 µL
• 1 - 15 vaskesykluser
• Aspirasjonstid 1 - 3 sekunder
• 3 flasker for vaskeløsning og 1 for avfall
• Opp til to vaskeløsninger per program

30 490,INTELWASHER 3D-IW8
#BS-060102-AAI

Som ekstrautstyr fins 4 CHW Logger, denne kobles til vaskeren og viser
gjenværende nivå i flaskene som en prosentverdi og gir påminnelse om en
flaske er tom eller avfallsflasken full – noe som sparer tid og gir ekstra
sikkerhet for prøvene.

Ekstrautstyr: 4 CHW Logger
#BS-060102-AK

3.990,-

Osteoprotegerin ELISA
CE-merket - til IVD bruk

Dette humane Osteoprotegerin (OPG) ELISA-kittet har en 4,5-timers protokoll for
kvantitativ bestemmelse av opptil 96 prøver av OPG i humant serum og plasma.
OPG-kittet bruker humane serumbaserte standarder for å gi pålitelige biologiske
data.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metode: Sandwich ELISA, HRP / TMB, avtagbare strips med 12 × 8 brønner
Prøvetype: Serum, plasma (EDTA, heparın, citrat)
Prøvevolum: 20 μl / well
Analysetid: 4 h / 1 h / 30 min
Sensitivitet: 0,07 pmol/l (= 1,4 pg/ml)
Standard rekkevidde: 0 - 20 pmol/l (= 0 - 400 pg/ml)
Conversion factor: 1 pg/ml = 0,05 pmol/l (MW: 19,9 kDa)
Spesifisitet: Endogen og rekombinant human OPG
Precision In-between-run (n=12): ≤ 5 % CV
Within-run (n=5): ≤ 3 % CV
Kryssreaktivitet: The assay does not cross react with rat or mouse samples

Kat. nr.

Produkt

BI-20403

Osteoprotegerin ELISA, 1 kit

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

Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

7

SARS-COV-2 SEKVENSERING
PLAST

Sekvensering av SARS-CoV-2
NEBNext® ARTIC SARS-CoV-2
Biblioteksprep for sekvensering av SARS-CoV-2 på Illumina
og Oxford Nanopore Technologies
NEBNext® ARTIC kittene ble utviklet på bakgrunn av 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 SARSCoV-2 gRNA og nedstrøms biblioteksforberedelse for Illumina og Oxford Nanopore
Technologies sekvensering.

NEBNext® ARTIC SARS-CoV-2 Companion Kit (#7660)
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®)

NEBNext® ARTIC SARS-CoV-2 Library Prep Kit (Illumina®)
(#7650)
•
•
•
•
•
•
•
•

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
(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.
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

NESTE GENERASJONS SEKVENSERING

HTG EdgeSeq Oncology Biomarker Panel – 2549 targets
for Illumina og Thermo Ion Torrent

Oncology Biomarker Panel (OBP) er et analyseverktøy som genererer genprofiler for å identifisere markører. Panelet er testet på
bryst-, kolon-, lunge-, prostata- og andre tumorvev (også FFPE).
OBP-analysen bruker det automatiserte HTG EdgeSeq-systemet kombinert med følsomheten og det dynamiske området for neste
generasjons sekvensering (NGS) deteksjon, og kan utføres i laboratoriet ditt ved hjelp av HTG EdgeSeq-systemet sammen med
eksisterende sekvensator.
Funksjoner og fordeler:
• Samtidig, kvantitativ påvisning av 2549 gener som er assosiert med tumorbiologi
• Ekstraksjonsfri: reduser ekstraksjonsassosiert databias og tap av prøver
• Pålitelig, reproduserbart resultat fra formalinfiksert, parafinblokker (FFPE) og nålbiopsi prøver
• Få raskere svar: resultat på 36 timer
• Forenklet dataanalyse: rådata i Excel-format

Hva HTG kan tilby

NGS-løsninger som gir nye muligheter innen presisjonsmedisin og kontroll av ekspresjon i
prøvematerialer
HTG EdgeSeq-prosessoren, analysene og programvaren produserer genuttrykkingsprofiler fra et bredt utvalg av prøvetyper for å
gi økt innsikt, støtte translasjonsstudier og evaluere målmarkører for diagnostisk utvikling.
Deres løsninger gir rask, pålitelig, reproduserbar og kvantitativ analyse av
tusenvis av målrettede RNA fra en enkelt analyse på bare 36 timer med
redusert manuelt arbeid.
Egenskaper
• Automatiserte løsninger genererer raske og pålitelige genuttrykksprofiler
• En enkel NGS arbeidsflyt for forberedelse av sekvensering (NGS), som resulterer i
mer reproduserbare resultater
• Eliminering av teknisk utfordrende trinn reduserer praktisk tid
• Enkel dataanalyse med et brukervennlig grensesnitt
• HTG EdgeSeq-systemet brukes med NGS-instrumenter for å produsere
genekspresjonsprofiler på bare 36 timer
• Ekstraksjonsfri kjemi
• Den ekstraksjonsfrie kjemien reduserer kravene til prøvematerialet betydelig og
bevarer verdifulle prøver
• HTG EdgeSeq-kjemien eliminerer tidlige og teknisk utfordrende trinn som
cDNA-syntese, størrelsesvalg, fjerning av rRNA, mRNA-sluttreparasjon og
adapterligering.

Spørsmål
om HTG?
Kontakt Joachim Nedreklepp
på 922 84 963
joachim@bionordika.no

Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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REAL-TIME PCR

RealFast assays
In vitro diagnostiske tester for arvelige sykdommer, genetisk
predisposisjon, farmakogenetikk og onkologi. Dette er CE-IVDmerkede real-time PCR assays med TaqMan-prober, som raskt og
effektivt påviser enkeltnukleotidpolymorfismer (SNP) og kopitallsvariasjoner (CNV).
Kittene kan om ønskelig kombineres med D2PCR buffer, som tar dine
RealFast assays rett fra prøve til PCR-instrument – uten ekstraksjonstrinn. D2PCR bufferen har en hurtig og brukervennlig protokoll for å
lage PCR-templat direkte fra prøvematerialet.

RealFast assays
in vitro diagnostiske tester for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kategori

Kardiovaskulære sykdommer (CVD)
Talassemi
Familiær middelhavsfeber (FMF)
Hemokromatose
Gauchers sykdom
Alzheimer
Sukkerintoleranse (laktose, fruktose)
Medfødt binyrebarksvikt
(CAH/adrenogenitalt syndrom)
Cystisk Fibrose (CF)
KRAS
BRAF
Paneler for individuell antikoagulasjons- og kreftbehandling
…med flere

Kat. nr.
100 / 32
rxn

CEIVD
merke

D2PCR
kompatibel

HLA-A3101
RealFast™ Assay

7-640 /
7-643

Ja

Nei

Påviser humant lekuocyttantigen-A HLA-A 3101-allelet, som er
forbundet med karbamazepin hypersensitivitet hos europeere
og japanere

HLA-B1502
RealFast™ Assay

7-630 /
7-633

Ja

Nei

Påviser humant lekuocyttantigen-B HLA-B 1502-allelet, som er
forbundet med karbamazepin hypersensitivitet hos asiater

LCT -13910C>T
RealFast™ Assay

7-150 /
7-153

Ja

Ja

Idenifikasjon av den vanligste polymorfismen i laktase-genet, i
forhold til laktoseintoleranse

FGB -455G>A
RealFast™ Assay

7-230 /
7-233

Ja

Ja

Identifisering av homozygote -455G/A β-fibrinogen-alleler, som
kan gi økt risiko for arteriell trombose

FV Leiden
RealFast™ Assay

7-110 /
7-113

Ja

Ja

Påviser 1691G/A-mutasjon i faktor V-genet, den vanligste
genetiske risikofaktoren for dyp venetrombose (venøs
tromboembolisme)

FXII 46C>T
RealFast™ Assay

7-240 /
7-243

Ja

Ja

Påviser TT-genotype for faktor XII-genet, som kan gi økt risiko for
trombose

FXIII V34L
RealFast™ Assay

7-250 /
7-253

Ja

Ja

Påviser 34L-variant av faktor XIII-genet ved utredning av arvelig
trombofili

MTHFR 677C>T
RealFast™ Assay

7-160 /
7-163

Ja

Ja

MTHFR 1298A>C
RealFast™ Assay

7-170 /
7-173

Ja

Ja

PAI-1 4G/5G
RealFast™ Assay

7-180 /
7-183

Ja

Ja

Identifisering av PAI-1 4G-allelet, forbundet med kardiovaskulær
sykdom og komplikasjoner i svangerskap

PTH 20210G>A
RealFast™ Assay

7-120 /
7-123

Ja

Ja

Påviser 20210G/A-mutasjon i protrombin-genet, en risikofaktor
for dyp venetrombose (venøs tromboembolisme)

Produkt

Bruksområde

SINGELPLEKS
Karbamazepin
hypersensitivitet
Karbohydratintoleranse

Hjertekarsykdommer
(CVD)
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Påviser vanlige mutasjoner i MTHFR-genet i forhold til hyperhomocysteinemi, en risikofaktor for hjerte-karsykdommer
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REAL-TIME PCR

Kategori

Kat. nr.
100 / 32
rxn

CEIVD
merke

D2PCR
kompatibel

7-410 / ---

Ja

Nei

Skiller mellom delesjoner, duplikasjoner og normalt kopitall for
CYP21A2-genet. Anbefalt brukt sammen med genotyping, for
eksempel CAH StripAssay®

HLA-B27
RealFast™ Assay

7-620 /
7-623

Ja

Ja

Påvisning av humant leukocyttantigen B (HLA-B) 27 allel,
assosiert med Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt)

HFE C282Y
RealFast™ Assay

7-130 /
7-133

Ja

Ja

HFE H63D
RealFast™ Assay

7-140 /
7-143

Ja

Ja

CYP2D6 NEW!
RealFast™ CNV
Assay

7-420 / ---

Ja

Nei

Skiller mellom delesjoner, duplikasjoner og normalt kopitall for
CYP2D6-genet. Anbefalt brukt sammen med genotyping, for
eksempel PGX-CYP2D6 XL StripAssay®

HLA-B5701
RealFast™ Assay

7-610 /
7-613

Ja

Ja

Påvisning av humant leukocyttantigen B (HLA-B) 5701-allel,
assosiert med hypersensitivitet for HIV-legemiddelet abakavir

IL28B
RealFast™ Assay

7-200 /
7-203

Ja

Ja

Påvisning av dinukleotid leserammevariant for interleukin 28B
(IL28B), aktuell for vurdering av forventet terapeutisk respons
ved behandling av hepatitt C

SLCO1B1c.521T>C
RealFast™ Assay

7-210 /
7-213

Ja

Ja

Påviser genvariant av SLCO1B1 som gir økt risiko for statinindusert myopati

VKORC1 -1639G>A
RealFast™ Assay

7-190 /
7-193

Ja

Ja

Påviser den viktigste polymorfismen i VKORC1, i forhold til
dosering av orale antikoagulanter

Produkt

Bruksområde

SINGELPLEKS
Medfødt
CAH
binyrebarksvikt
RealFast™ CNV
(CAH/adrenoAssay
genitalt syndrom)
Genetisk
predisponering
Hemokromatose

Farmakogenetikk

Analyse av mutasjoner i HFE-genet i forhold til primær
hemokromatose

MULTIPLEKS - reduser kostnadene ved samtidig analyse av flere mål
FV-PTH mpx
RealFast™ Assay

7-115 /
7-118

Ja

Ja

Samtidig deteksjon av de viktigste mutasjonene i forhold til
trombofili, faktor V 1691G/A og protrombin 20210G/A

MTHFR mpx
RealFast™ Assay

7-165 /
7-168

Ja

Ja

Samtidig deteksjon av de to vanligste mutasjonene i MTHFRgenet i forhold til hyperhomocysteinemi, 677C/T og 1298A/C

Alfa1-antitrypsinmangel
(AAT, Kols)

AAT mpx
RealFast™ Assay

7-265 /
7-268

Ja

Ja

Identifiserer *S- og *Z-varianter av SERPINA1-genet, som predisponerer for kols og leversykdom forårsaket av alfa-1 antitrypsinmangel

Hemokromatose

HFE mpx
RealFast™ Assay

7-135 /
7-138

Ja

Ja

Samtidig deteksjon av de to vanligste mutasjonene i HFE-genet,
H63D og C282Y

Farmakogenetikk

CYP2C9 mpx
RealFast™ Assay

7-225 /
7-228

Ja

Ja

Samtidig deteksjon av CYP2C9 *2 (c.430C/T) og CYP2C9 *3
(c.1075A/C) polymorfismer, for å utrede legemiddelrespons til
kjente mål som S-warfarin eller fenantoin

EGFR T790M
RealFast™ Assay

8-110 /
8-113

Ja

Nei

Påviser T790M-mutasjon i EGFR-genet i cellefritt DNA. For
overvåkning av lungekreftpasienter som behandles med EGFR
tyrosinkinasehemmere

SARS-CoV-2
RealFast™ Assay

8-410 /
8-412

Ja

Nei

Påviser virale N- og RdRP/ORF1ab-gener, med humant ACTB-gen
som internkontroll i en multipleks one-step RT-PCR

RealFast™ Confirmation Service

CS-045

Nei

-

Tredjeparts kontrolltjeneste, samt utvidet bistand ved etablering
av RealFast™ assays

Hjerte-karsykdommer (CVD)

VÆSKEPROFILERING
Onkologi

COVID-19
Respirasjonssykdommer

TJENESTER
Kontrolltjeneste

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

Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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FISH

Fluorescense in-situ hybridisering (FISH) prober for
cytogenetikk, patologi og hematologi
Aquarius®-serien

Noen bestselgere i Aquarius-serien:

Aquarius-serien består av direkte merkede FISH prober for
cytogenetikk, patologi og hematologi applikasjoner, som
brukes i diagnostikk (IVD-godkjent) og forskning.
Alle Aquarius®-probene kommer med DAPI bakgrunnsfarge
og hybridiseringsbuffer, og er enten klare til bruk eller krever
en enkel fortynning i hybridiseringsbufferen
som følger med kittet.

Kat. nr. Navn
LPH039 CKS1B/CDKN2C (P18) Amplification/Deletion Probe
LPH017 P53 Deletion Probe
LPH077 IGH/MAFB Plus Translocation, Dual Fusion Probe
LPH070 IGH Plus Breakapart Probe
LPH078 IGH/MYEOV Plus Translocation, Dual Fusion Probe
LPH031 PDGFRB Breakapart Probe
LPH072 IGH/CCND1 Plus Translocation, Dual Fusion Probe
LPH025 Del (7q) Deletion Probe
LPH024 Del (5q) Deletion Probe
LPH016 MYB Deletion Probe
LPH023 PML/RARa Translocation, Dual Fusion Probe
LPH020 Del (20q) Deletion Probe
LPH007 BCR/ABL Translocation, Dual Fusion Probe
LPH006 13q14.3 Deletion Probe
LPH022 CBFB/MYH11 Translocation, DualFusion Probe

Multiprobe-serien

I Cytocells Multiprobe system er 8 FISH prober bundet til en glass-slide og analyseres samtidig. Denne metoden forenkler FISH
prosedyren, da 8 prober hybridiseres til samme tid men på hvert sitt område av glass-sliden. Med Cytocells Multiprobe FISH kit,
er det raskt å screene pasientprøver for flere DNA sekvenser i en enkelt FISH analyse, og det kreves mindre mengde pasientprøve.
Kitet inkluderer 2, 5, 10 eller 20 slides, hybridiseringsløsning, bakgrunnsfarge, templat slides, hybridiseringskammer, samt et overflatetermometer.
Multiprobe kit finnes for:
• Akutt Lymfatisk Leukemi (ALL):
cMYC (MYC) Breakapart, P16 (CDKN2A) Deletion, E2A (TCF3) Breakapart, Hyperdiploidy TEL/AML1 (ETV6/RUNX1) Translocation
(Dual Fusion), MLL (KMT2A) Breakapart BCR/ABL(ABL1) Translocation (Dual Fusion), IGH Breakpart
• Kronisk lymfatisk leukemi (KLL):
MYB Deletion, Chromosome 12 Enumeration Probe, ATM Deletion IGH/BCL2 Translocation (Dual Fusion), IGH Breakapart
P53 (TP53) Deletion, IGH/CCND1 Translocation (Dual Fusion), 13q14.3 Deletion
• Akutt myelogen leukemi / Myelodysplastisk syndrome (AML/MDS):
Del(5q) Deletion, PML/RARα (RARA) Translocation, Dual Fusion, P53 (TP53) Deletion, AML1/ETO (RUNX1/RUNX1T1) Translocation (Dual Fusion), MLL(KMT2A) Breakapart Del (7q) Deletion, CBFß/MYH11 Translocation (Dual Fusion), Del (20q) Deletion

myProbes® Custom FISH Prober

myProbes er en tjeneste for design og produksjon av unike FISH prober ved BAC-2-FISH prosessen. FISH prober kan produseres
etter hvilken som helst sekvens i det humane genomet. Ut fra kundens behov, kan FISH proben designes som en liten modifikasjon
til katalogprodukter, eller til helt spesifikke og unike produkter. Cytocell kan også spesiallage multiprobe panel, med opptil 8 prober
pr slide.
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DENSITOMETER • PIPETBOY

Densitometer
Et densitometer for måling av turbiditet i området 0.0 - 6.0 McFarland (180 x 107 celler).
Det kan brukes opp til 15.0 McF med større standardavvik. Det er fabrikkalibrert for Ø 16 mm
glassrør, men kan kalibreres for andre rørtyper og rørdiametere (12 eller 18 mm) ved hjelp av
egenproduserte standarder eller sett med standardløsninger. Det leveres med adapter
for Ø 16 og 18 mm rør. Adapter for rør Ø 12 mm er tilgjengelig som ekstrautstyr.
•
•
•
•
•

Oppløsning 0.01 McF
Lyskilde: LED
Nøyaktighet (opp til 6.0 McF): 3%
Avlesningshastighet: 1 sekund
Minste prøvevolum: 2 mL

Kat. nr.

Produkt

BS-050102-AAF

DEN-1 densitometer

4 814,-

BS-050104-AAF

DEN-1B densitometer for nettstrøm og batteridrift (3 x AA-batterier, medfølger ikke)

5 758,-

BS-050102-IK

A-12 adapter for rør Ø 12 mm

BS-050102-BK

CKG16 sett med standardløsninger 0.5, 1, 2, 3 og 4 McF i glassrør Ø 16 mm

Pipetboy acu 2
Hundretusener har blitt kjøpt i løpet av de over fire tiårene de har vært på
markedet, noe som bekrefter at Pipetboy er den mest populære pipettefylleren
i laboratorier verden over. Pipetboy acu 2 er et verdig tilskudd til familien, med
lettvekts, ergonomisk design som skåner håndledd og skuldre i hverdagen.
Litium-ionbatteriet er alltid klart til å drive den kraftige motoren i acu 2, noe
som gir rask fylling og tømming av pipettene.
Alle farger av Pipetboy acu 2 som er på lager
i Oslo er tilgjengelige til spesialpris.

3 750,-

Pipetboy acu 2
inkl. veggholder, sterilfilter,
strømadapter, og batteri

Tilbudspris

237,-

Kat. nr.

1 833,-

Produkt

Klassiske farger:
155000

PIPETBOY acu 2 klassisk

155015

PIPETBOY acu 2 grønn

155016

PIPETBOY acu 2 rød

155017

PIPETBOY acu 2 blå

155018

PIPETBOY acu 2 gjennomsiktig

155019

PIPETBOY acu 2 lilla

Sommerfarger:
155022

PIPETBOY acu 2 agave

155023

PIPETBOY acu 2 ocean dream

155024

PIPETBOY acu 2 pink sunrise

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

Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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MEDIEPREPARASJON

Automatisert
mediepreparering med
MediaJet og MediaClave
Enkelt og pålitelig!

Fra sør til nord i Norge bruker små som store sykehus
Integras instrumenter til automatisert og problemfri tapping
av alle typer dyrkningsmedia og buffere. Enten man har et
mindre laboratorium og er avhengig av at utstyret alltid
fungerer fordi man ikke har mulighet for reserveløsning,
eller man har et større laboratorium med forpliktelser til
å levere dyrkningsskåler til flere andre sykehus - Integra
MediaJet og MediaClave gjør det mulig å få pasientenes
prøvesvar klare i rett tid.
MediaClave agarkoker fins i utgaver for 1 - 10 og 3 - 30 liter.
De er laget for trygg, hurtig og skånsom medieproduksjon,
med komplett prosessdokumentasjon på innebygget skriver
eller i elektronisk format.
De har presis kontroll av temperatur, tid og trykk ved
sterilisering garanterer jevnt høy kvalitet. Et intuitivt menysystem gjør det lett å bruke instrumentene, mens rengjøring
forenkles av skjult varmeelement, praktiske mediekyvetter
og integrert vaskeprosedyre i progamvaren.
MediaJet tappemaskin kan leveres satt opp for skåler Ø
35 - 90 mm, biplate, tapping i rør, skriver for petriskål, med
mere.
Dette er et meget fleksibelt instrument som kan tilpasses
alle behov, samtidig som det kan gjennomføre automatisk
skålfylling uten tilsyn. Tappeområdet er både lett å holde
rent, og er utstyrt med egen UV-belysning for garantert
aseptiske forhold.
Maskinen har enkel programmering med intuitivt meny-system, og en egen agarspredningsfunksjon for å gi kostnadsbesparende og jevn skålfylling med minimalt volum.

Spør Per Odin om
mediepreparasjon
Kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840
perodin@bionordika.no
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MEDIEPREPARASJON

Nytt tilbehør til MediaJet!

Petriskål sentreringsenhet for plant agar
Mest mulig plant agar i petriskålene er viktig for mange kunder. Agaret blir normalt noe ute
av vater da petriskålene selv ikke lar seg stable vaterrett. Integra har løst dette med ulike
funksjoner, for eksempel ‘batch-modus’ som gir agaret tid til å størkne mer før det løftes
høyere opp i stablene med ferdige skåler, men Integra ser alltid etter muligheter for å forbedre
produktene sine.
Den nye sentreringsenheten kan brukes med 90, 90S og 90L petriskåler, og forhindrer
skjevhet som oppstår dersom en skål stables på kanten av lokket til platen under (dette
forekommer oftest når skålene har liten forskjell mellom diameter på bunnen av skålen
og kanten av lokket). Sentreringsenheten er meget enkel å installere, og anbefales
dersom du opplever dette problemet.
Kat. nr.

Produkt

103 048

Petriskål sentreringsenhet

Rotor og karusell for
90S-Petriskåler og biplater
Basert på tilbakemeldinger fra brukere har Integra utviklet en ny rotor for 90S petriskåler
og biplater. Nye karuseller for 90S-plater er også tilgjengelige for bruk sammen med
denne rotoren, både for 360 og 540 plater. Kontakt vår produktspesialist for pakketilbud
om du ønsker rotor og karusell for bruk med 90S-plater.
Kat. nr.

Produkt

103 022

Karusell for 360 x Ø90mm Petriskåler - små (90S)

103 023

Karusell for 540 x Ø90mm Petriskåler - små (90S)

103 272

Rotor for Ø90mm Petriskåler - små (90S)

Integra platestørrelser enkelt forklart
Siden det ikke fins noen industristandard for dimensjoner på
petriskåler, har Integra en egen måte å klassifisere skåler på for
å avgjøre hvilket sett tilbehør som behøves for å kunne bruke en
gitt type plater.

1. Total høyde
2. Klaring til lokk
3. Ytre diameter lokk
4. Ytre diameter

Mål skålen med for eksempel et skyvelær, og kryssreferer mot tabellen nedenfor.
Kontakt oss om du ønsker en liste over skåler som er testet på MediaJet av Integra.
Angitt diameter fra
produsent

Klaring til
lokk (2)

Ytre diameter lokk (3)
93,2 - 94,6

90 - 100

≥6

91,7 - 93,1
90,7 - 92,1

Ytre diameter
bunn (4)
≤ 88,4
≤ 87,6

Integra klassifisering
av skål
90L
90 (standard og biplate)
90 S

Alle mål i millimeter
Kampanjekode #BND1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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Løs vårt kryssord og vær med i trekningen
av en kake til laben!

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

1.
2.
3.
4.

Medium high-throughput system for daglig multiplex-tandem PCR
Måler turbiditet
Leverandør av fluroescence in-situ hybridiserings- (FISH) prober
Assays (in vitro diagnostiske tester) for arvelige sykdommer, genetisk
prediposisjon, farmakogenetikk og onkologi
5. Forkortelse for osteoprotegerin
6. Leverandør av vår dispenseringstjeneste
7. Agarkoker som finnes i to utgaver
		

Send løsningsordet på e-post til info@bionordika.no med navn og besøksadresse
innen 30. september 2021 for å delta i trekningen.
Vinneren vil bli kontaktet i april for å avtale levering av kaken.

Kampanjekode: #BND1-21

Kampanjekoden må oppgis ved bestilling for å motta nevnte rabatter eller
reduserte priser. Tilbudene gjelder t.o.m. 30.09.2021 og kan ikke kombineres
med andre tilbud eller rabattavtaler. Prisene er oppgitt eks. mva, installasjon,
miljøavgifter og frakt. Vi tar forbehold mot eventuelle trykkfeil,
feil i informasjon og eventuelle spesifiseringer.

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

