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LOKALT • TRIVELIG 
Vi har alltid hatt fokus på å være tilstede i Norge med 
lokalt støtteapparat. I 2018 har vi økt vår tilstedeværelse 
i Midt-Norge ved å etablere kontor i Trondheim. 
Vi fornyer oss også i forhold til nyhetsbrevet som, fra 
og med denne utgaven hovedsakelig vil være på norsk. 
Tilsvarende endring vil også bli gjennomført på vår 
hjemmeside i tiden fremover. 
Vi jobber internt med måten vi jobber på, og håper å
                    kunne spre litt glede i en 
            travel hverdag slik at du 
               får en hyggeligere dag  
                  med ett smil eller to  
                  ekstra samtidig som 
                 du vet at du kan 
               stole på oss.
 

 

Støt eapparat for alle Norges laboratorier
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OM OSS

I mer enn 30 år har BioNordika bidratt til at laboratorier i Norge
har fått teknisk hjelp og varer for å utvikle seg videre. For å lykkes med dette 

etterstreber vi å være det viktigste støtteapparatet for deg som kunde. 
Som ditt støtteapparat vil vi gjøre alt vi kan for at du skal få den beste kundeopplevelsen

og føle deg trygg på at vi tar vårt miljøansvar på alvor.  

KUNDEFOKUS • TILLIT 
Alle medarbeidere i BioNordika har deg som kunde i 
fokus. Noen av oss treffer du på kundebesøk, messer 
eller konferanser, mens andre treffer du kun på telefon. 
Uansett hvem du er i kontakt med kan vi love deg at vi 
alle sammen gjør det vi kan for at du skal få en best mulig 
kundeopplevelse gjennom hele kjøpsprosessen. For å 
lykkes med dette er vi opptatt av hva du mener om oss. 
Vi håper du vil bidra i vår kundeundersøkelse en gang i 
året, din mening er viktig for at vi skal utvikle 
oss sammen med dere.
 

STØTTESPILLER • BLI SETT • FÅ SVAR 
Vi har uttalte mål om responstid, dere skal bli sett og 
hørt innen kort tid. Vi kan ikke love at vi har svaret innen 
6 timer, men det skal i hvertfall være vurdert og videre 
prosess rapportert tilbake til deg. Vi kan en del, men har 
leverandører som kan mye mer, og vi er dermed også ett 
bindeledd til kompetanse som finnes verden rundt. 
I tillegg skal dere få svar om forsinkelser på leveranser 
om de ikke kommer innen fastsatt tid. For at logistikk skal 
fungere er vi avhengig av godt samarbeid med dere, der 
vi kan gjøre avtaler på varer dere bruker regelmessig. Vi 
er fleksible og vil sammen med dere gjerne finne den 
beste løsningen.
 

BÆREKRAFTIG • MILJØ 
BioNordika har omtanke for mennesker, dyr og miljø. 
Vi jobber for at alt vi selger, skal være produsert på en 
bærekraftig måte, av mennesker som har rettferdige 
arbeidsvilkår. Vi ønsker å bidra til bærekraftige verdi-
kjeder, fra produkt til deg som forbruker. 
BioNordika vil drive sin virksomhet med et minst mulig 
miljø- og klimafotavtrykk og evaluerer nye leverandører 
med dette i tankene. Vår forretningsstrategi understreker 
at miljøvennlige og ressursbesparende løsninger skal 
være en integrert del av vår virksomhet. Som en del av 
denne strategien har vi i 2018 gjennomgått prosessen å 
bli Miljøfyrtårn sertifiserte.
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SPEKTROSKOPI

SPØRSMÅL OM 
UV?

kontakt Monica Laukas
på 404 40 960

monica@bionordika.no

UV-VIS SPEKTROSKOPI HAR ALDRI VÆRT SÅ RASKT OG ENKELT!
Perfekt instrument for alle analytiske applikasjoner, med meget brukervennlig fargeskjerm med store intuitive ikoner. UV-1900 
tilbyr bransjens raskeste scan-funksjon for datainnsamling - få resultater innen tre sekunder!

UV-1900 utfører målinger med høy oppløsning og minimalt med strølys basert på den patenterte LO-RAY-LIGH-teknologien. Den 
kan kobles til en rekke ekstrautstyr som blant annet sippere, ulike prøveholdere og flowceller, og er kompatibel med de fleste 
Farmakopeia, GLP / GMP, FDA 21 CFR del 11 m.m.

• Dobbelstråle spektrofotometer
• Spektral båndbredde 1,0 nm, (190 – 1100 nm)
• Fotometrisk nøyaktighet ± 0,002 Abs @ 0,5 Abs
• Fotometrisk repeterbarhet ± 0,0002 Abs @ 0,5 Abs
• Ultrarask scaner -funksjon 29.000 nm/min
• Strølys mindre enn 0.02% at 220 nm (NaI)
• Støynivå mindre enn 0.00003 Abs (700 nm)

 
 

Introduksjonspris 

 56 950,-

UV-STAR™ MIKROPLATER
UV-transparente mikroplater i 96 og 384 
brønnsformat. Optisk vindu ned til 230 
nm ideelt for DNA målinger ved 260/280 
nm og proteinmålinger ved 280 nm. 
 

-20%

UV-VIS-NIR I ETT
• Høyeste oppløsning, høyeste 
 sensitivitet og minst strølys
• Tre dektorer for å dekke bølgelender 
 fra 185nm til 3300nm.
• Strølys på 0.00005 % maks ved 
 340 nm
• Kan måle både væsker og 
 faste stoffer med det meste av 
 tilvalgsutstyr

 

 

Ta kontakt 
for et 

godt tilbud!
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MYKOPLASMADETEKSJON
MycoAlert deteksjonskittene fra Lonza 
gir deg klart svar på under 20 minutter! 
Ta en prøve av dyrkningsmediet
og følg en enkelt to-trinns 
protokoll: Tilsett to forskjellige 
reagenser til prøven, og gjør 
to avlesninger i et 
luminometer. 
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CELLEDYRKNING

PIPETBOY acu2
Den mest populære pipetboyen på 
markedet! Her får du nøyaktighet 
sammen med økt pipetteringshastighet. 
I tillegg er den lett slik at belastningen 
for hånden din blir liten. 

 

  2 490,-
     

-15%
på alle MycoAlert 

produkter

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

-20%

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

-20%

-20%
VAKUUMFILTRERING
Hurtig vakuumfiltrering i flaskestørrelser 
på 150, 250, 500 og 1000 ml, med store 
kvadratiske filteroverflater på 49 cm2 og 
69 cm2. 

Flaskene kommer med premium PES 
membran med en porestørrelse på 0,22 
mm med lav proteinbindings-kapasitet 
som gir ekstremt høy flowrate. 

Du kan velge filtersett (filtertopp og 
flaske), kun filtertopp eller kun flaske. 
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CELLEDYRKNING

Kampanjekode #BN3-18 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

PRIMÆRCELLER 
&  SPESIALMEDIER

 

Dersom du benytter primærceller er det nesten 
som å gjøre forsøkene in vivo! Primærceller er 

ikke-transformerte, ikke-udødeliggjorte celler hentet 
direkte fra donorvev, og de er verdifulle verktøy for deg 

forsker på sykdommer. 

Lonza tilbyr celler både normale og syke primærceller.
 I tillegg har du medieprodukter som er laget spesifikt 

for hver enkelt celletype. 

VACUSAFE
Få en trygg oppsamling av dine biologiske væsker. Alle Vacusafemodellene er laget 
av sprekksikkert og autoklaverbart materiale. Et hydrofobt filter gir beskyttelse mot 
at væsken renner over og at aerosoler slipper ut. 

#158300: 3 liters flaske 
(sikkerhetsglass) med nivådeteksjon 
og hurtigrørskoblinger

#158310: 4 liters flaske 
(polypropylene) med nivådetekson 
og hurtigrørskoblinger

#158320: 4 liters flaske 
(polypropylene)  

SPØRSMÅL OM 
CELLEDYRKNING?

kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405

malfrid@bionordika.no

Nå kun fra kr.  

 12 360,-
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CELLEBIOLOGI 

IMAGING OG 
PLATELESER I ETT

 

Cytation 1 kan kombinere imaging, fluorescense,
luminescense og absorbans i samme oppsett.

Bekreftelse på at reaksjonen skjer der man forventer 
kombinert med kvantitative data.

Finnes i forskjellige konfigurasjoner, og med 
tilleggsutstyr som CO2/O2 og dispensere.

fra kr. 330 000,-

JOACHIM KAN 
HJELPE DEG!
kontakt Joachim Nedreklepp
på 922 84 963
joachim@bionordika.no

PLATELESER H1MF
Plateleser med fleksibiliteten til 
monokromator og sensitiviteten til filter.
UV-Vis absorbans, Fluorescens, 
Luminescens, Fluorescence 
polarization og TRF. Alle funksjoner, 
inkludert programvare, kan bygges ut 
med CO2/O2 og dispensere.
 

 

DISPENSERE 
& PLATEVASKERE
Alt fra de enkleste med en buffer og 
8-kanaler, til 96-kanaler med fire buffer 
og med mulighet for dispensering. 
Ta kontakt for 
løsninger 
og pristilbud.

 

-35%

Inntil 

-30%
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CELLEBIOLOGI

SPØRSMÅL OM IF
& IHC REAGENSER?

kontakt Christine Vimo
på 992 39 791

christine@bionordika.no

ANTIFADE MONTERINGSMEDIER 
Valg av riktig monteringsmedie er spesielt viktig når du skal gjøre immunofluor- 
escence imaging. Fluorophorer kan fotoblekes og miste farge etter eksponering av
eksitasjonslyset fra mikroskopet og under lagring. 

VECTASHIELD® Antifade monteringsmedium med og uten DAPI (H-1200 og H-1000)
VECTASHIELD® Antifade monteringsmedium har en unik og stabiliserende effekt for 
bevaring av fluorescence. Det forhindrer fotobleking av fluorescererende proteiner og 
fluorescerende fargestoffer. Hvis du velger VECTASHIELD mounting 
medium med DAPI (H-1200) sparer du deg for et ekstra trinn 
med DAPI motfarging.

IMMPRESS™TWO-STEP AMPLIFIED POLYMER SYSTEM
ImmPRESS™Excel Amplified HRP er et enzymatisk 
amplifikasjonssystem som gir skarpe, sensitive, 
spesifikke farginger med lav bakgrunn. 
ImmPRESS™Excel Amplified fargesystem 
har alle fordelene til ImmPRESS™HRP
polymer-fargesystem teknologien, 
og tilbyr ytterligere sensitivitet i 
form av et amplifiserings-antistoff 
etterfulgt av ImmPRESS™ Excel 
HRP Polymer reagens. Disse 
reagensene er renset ved 
affinitetsrensing og er 
kryssadsorbert for å sikre høy 
sensitivitet og lav bakgrunn. 
 

-30%
på alle ImmPress

produkter

NYHET! 
VECTASHIELD® Vibrance™ Antifade monteringsmedium 
med og uten DAPI (H-1700 og H-1800) 
Produktet ble utviklet etter tilbakemeldinger fra kunder 
og gir betydelige bedre brukervennlighet og retensjon 
av spesifikk fargeintensitet over tid, spesielt i det røde 
fargespekteret. 

• Overlegne «anti-fade»- og antifotoblekingsegenskaper
• Ingen autofluroscerende bakgrunn
• Slides kan lagres på romtemperatur 
• Minimale problemer med bobledannelser

-30%
på alle Vectashield 

produkter

SENSOPLATE™
Mikroplater med glassbunn
Gir deg maksimal ytelse når det er behov 
for lav autofluorescence og optisk klarhet. 
Leveres i ugjennomsiktig svart som er 
ideelt for single molecule detection (SMD), 
fluorescent correlation spectroscopy (FCS) 
og konfokalmikroskop. Bunnen er av 
borosilikat glass (175 mm tykk). 
 

-20%



Kampanjekode #BN3-18 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  8

ANTISTOFFPRODUKSJON

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

ANTISTOFFPRODUKSJON  - SPEEDY 28-DAY
Få produsert antistoff på kun 28 dager!

Speedy 28-Day er referanseprogrammet for antistoffproduksjon hos Eurogentec. 
Dette programmet benytter en ikke-Freund adjuvant som stimulerer antistoff-
responsen og som gir hovedsakelig IgG'er, på tross av den korte immuniserings- 
perioden. Helt siden 2007 har Speedy 28-Day programmet blitt benyttet til 
produksjon av mer enn 6000 polyklonaler. 

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

www.anaspec.com  |  www.eurogentec.com

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

custom polyclonal antibodies at 
Eurogentec.

This proprietary program uses 
a non-Freund adjuvant that 

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

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

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

peptide(s) for immunization.

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

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

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

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

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

Bleed

Injection

Li
fe
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Custom Polyclonal Antibody

Speedy 28-Day 
Your Polyclonals in just 28 days!

SPEEDY 28-DAY SPEEDY PTM

Antigenalternativ 1 =
Peptid/Protein innsendt av kunden  

Antigenalternativ 2 =
Peptid produsert av Eurogentec

 
1 eller 2 umodifiserte

 
1 modifisert (PTM) og 1 umodifisert

Peptid-design  

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

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

 
Kobling av 5 mg peptid til bærer

Bærer: KLH, BSA, OVA, eller THY  

Tilgjengelig verter: kanin, rotte, 
marsvin eller geit  

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

Tilbudspriser 
fra kr.  

 11 263,-*

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

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

*Tilbudsprisen er for #AS-SUPR-RATANTIGEN: SuperSpeedy program med ditt eget antigen i 2 rotter. 
Tilbudsprisen for #AS-SUPR-ANTIGEN: SuperSpeedy program med ditt eget antigen i 2 kaniner vil være 
Kr. 14 153,- eks. mva. Antistoffproduksjon leveres momsfritt til de som har krav på dette. 

www.anaspec.com  |  www.eurogentec.com

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

custom polyclonal antibodies at 
Eurogentec.
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a non-Freund adjuvant that 

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

the short immunization time.
Since 2007, our exclusive Speedy 
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production of >6000 polyclonals.
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The Speedy anti-peptide program has an average yield of 10-20 mg 
specific antibody per rabbit and can be performed in rabbits, rats, guinea-
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targeting PTMs, as it can minimize instability of the modification(s) on the 
peptide used as antigen.
By far the most popular requested PTMs specific Abs are directed to 
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the delivery of the remaining serum, and an ELISA guarantee  (see table for 
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Custom Polyclonal Antibody

Speedy 28-Day 
Your Polyclonals in just 28 days!

SPEEDY 28-DAGERS 
PROTOKOLL
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Pre-immun tapping

Medium tapping

Slutt-tapping
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BLOTTING

Proteingeler med ekstra stort brønnvolum
•  Brønnene er veldig enkle å loade og du kan velge mellom 40, 60 og 80 ml volum
•  MOPS buffer er inkludert
•  Gelene passer de fleste minitanker på markedet 
• God separasjon gir skarpe proteinbånd som er jevnt fordelt
•  Bis-Tris geler gir minimale proteinendringer og forsinker akrylamidhydrolyse   
•  Opp til 1 års holdbarhet ved lagring på 2-8°C

% akrylamid #brønner brønnvolum #geler kat.nr. tilbudspris pakke pris/gel
8% 10, 12, 15 80, 60, 40 ml 20 geler M00810, M00812, M00815 1 622,- 81,-

10% 10, 12, 15 80, 60, 40 ml 20 geler M01010, M01012, M01015 1 622,- 81,-

12% 10, 12, 15 80, 60, 40 ml 20 geler M01210, M01212, M01215 1 622,- 81,-

4-12% 10, 12, 15 80, 60, 40 ml 20 geler M41210, M41212, M41215 1 622,- 81,-

4-20% 10, 12, 15 80, 60, 40 ml 20 geler M42010, M42012, M42015 1 622,- 81,-

8-16% 10, 12, 15 80, 60, 40 ml 20 geler M81610, M81612, M81615 1 622,- 81,-

eBlot® L1
Rask wet transfertid på 9-17 minutter 
 

eBlot muliggjør rask, effektiv og 
nøyaktig overføring av 1 eller 2 
minigeler om gangen. 
Oppsettet tar mindre enn 2 minutter 
og du kan overføre små, medium 
eller store proteiner. 
Systemet forbedrer også 
sensitivitetet for proteiner 
som er vanskelige å overføre 
(veldig store proteiner 
eller proteiner som er 
mye fosforylert). 

CHRISTINE KAN 
HJELPE DEG!

kontakt Christine Vimo
på 992 39 791

christine@bionordika.no

  29 950,-
incl. 150 complete

transfer sandwiches
(NC or PVDF)

     

TrueBlot®
TrueBlot® er et sekundærantistoff som 
gir uhindret deteksjon av molekyler i  
immunopresipitering, Westernblotting, 
og IP Westernblot. Bytt ut ditt vanlige 
HRP eller fluorescent reagens med  
TrueBlot mus, kanin, geit eller sau  
reagenser og få overlegent klare 
resultater og publiserbare bilder.

-20%
på alle TrueBlot

produkter

Alt fra CST
Trenger du å fylle opp fryseren 
med dine favorittprodukter fra 
Cell Signaling Technology?
Fra nå og ut året kan du kjøpe tre 
produkter fra CST og få den fjerde 
gratis*. 

Bruk rabattkoden #EUSBG18 når 
du bestiller. 

*Gjelder kun nye bestillinger  
av katalogantistoffer, kit, siRNA,  
aktivatorer & inhibitorer, buffere  
& farger, kontroller og WB & IP reagenser. 
Gratisproduktet må være av samme pris 
eller det rimeligste av de fire bestilte 
produktene. 

  4 for 3
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GENERELT LABUTSTYR

ROTAVAPOR 
i alle størrelser, fra 100 ml til 30 liter.

Opptil 15% rabatt 
 

Alle varianter fra små enkle modeller til store 
gulvstående med det meste av ekstrautstyr. 

Kontroller, vakuumpumpe, temperatursensor, 
skumsensor og flere glassvarianter.

R-100 Rotavapor 
fra kr. 24.500,-

SENTRIFUGE-VORTEX
Et unikt instrument for PCR-plater. 
CVP-2 sentrifuge-vortex spinner ned opp 
til to plater ved 1.500 RPM, umiddelbart 
etterfulgt av vortex ved 1.200 RPM, 
før en siste nedspinning slik at de 
ferdigblandede prøvene er klare 
for termocycleren – alt innen 
30 sekunder.
Et uvurderlig instrument for 
ethvert PCR-laboratorium, CVP-2 vil 
passe for strips med PCR-rør i ramme, 
samt 96-brønns PCR-plater med hel, 
halv eller uten kant. Adapter for 
384-plater er tilgjengelig som 
ekstrautstyr.

 

  8 996,-
  #BS-010219-A02

     

  4 939,-
  #BS-050104-AAF

     

DENSITOMETER
Laget for turbiditetsmåling i området 
0.0-6.0 McFarland. Bruksområder 
inkluderer måling av konsentrasjon i 
farge- eller celleløsninger (bakterier/
gjær), bestemmelse av antibiotika-
sensitivitet og som del i mikro-
organismeidentifisering.
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GENERELT LABUTSTYR

PER ODIN KAN 
HJELPE DEG!

kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840

perodin@bionordika.no

CAROUSEL MAGNETRØRER 
Robust og driftsikker. 3-års garanti, 
800W, RT til 300°C, 30  - 1400 rpm, 
keramisk topplate og pt1000.

 

B-400 MIXER 
Homogenisere prøvemateriale på få 
sekunder! Kan homogenisere alt fra 
salat, potet, kjøtt, fisk, nøtter, gress og 
pellets. Meget enkel og trygg i bruk. 
Finnes også i inert
utgave med 
keramiske kniver.

 

TERMO-MIKSER
Den kompakte og stillegående TS-100 
termo-mikseren kan brukes til prøve-
opparbeiding, inkubering og ekstraksjon 
i PCR- og mikrosentrifugerør (0,2 - 2 ml), 
samt 0,2 ml PCR-plater med lav eller 
uten kant. Oppvarming t.o.m. +100°C.
 

CAROUSEL 6 PLUS 
HEATED SYSTEM - BASIC + HOTPLATE 
Carousel 6  - parallelreaksjoner med 
varme, refluks og røring. Rask opp-
varming til 180°C, magnetrøring, 
vannkjølt refluks, mange glassoppsett, 
enkelt å sette sammen og kan kobles 
til gass.

 

PCR-KABINETT
Kabinettet gir et rent, godt opplyst arbeids-
område for arbeid med PCR-reagenser og 
prøvemateriale. Luftvolumet resirkuleres 
100 ganger i timen gjennom en lukket modul 
med filtre og en UV-kilde kraftig nok til å 
inaktivere DNA og RNA, noe som sikrer 
aseptiske forhold. Inkluderer også en 
åpen UV-lampe med digital timer-
funksjon for overflate-dekontaminering 
når arbeidsområdet ikke er i bruk.
Utført i rustfritt stål og herdet 
glass, støysvakt og med lavt 
energiforbruk. Kabinettet er 
laget for plassering rett på 
benk, om ønskelig er også 
eget trillebord med skuff 
tilgjengelig som ekstrautstyr.

 

  21 420,-
  #BS-040104-AAA

     

-15%
-12%

-10%
  8 555,-

  #BS-010120-AAI
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MIKROBIOLOGI

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

ENDOTOKSIN- 
TESTING

 

Helt siden den farmasøytiske industrien begynte å 
produsere injiserbare produkter har det være nødvendig 
å teste etter pyrogener. Pyrogener er substanser som kan 

forårsake feber, sjokk og til og med døden dersom høye nivåer 
introduseres inn i kroppen. Endotoksiner er naturlige deler av 
den ytre cellemembranen hos Gram-negative bakterier som 
frigjøres ved cellelysis. Endotoksiner er en type pyrogener. 

Lonza tilbyr flere typer tester for deteksjon av endotoksin.
Kontakt oss for mer informasjon.  

MEDIEPREPARASJON
Ønsker du en 
allsidig løsning for 
å lage kulturmedier 
og få fyllt Petriskåler
raskt og pålitelig 
med overlegent 
høy kvalitet?
Da er MediaJet 
og MediaClave 
løsningen 
for deg!
Kontakt oss
for tilbud.
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MIKROBIOLOGI

TUBESPIN® BIOREACTOR 
15 - 600 ml
TubeSpin bioreaktorene er ideelle for 
storskala screenings og optimalisering 
av prosessystem for suspensjonscelle-
system. De viktigste parameterene 
for produksjonsoppskalering kan 
evalueres med små mengder. 
Dette senker kostnadene og øker 
effektiviteten til prosessen. 

Rørene kommer i størrelsene 15, 
50, 450 og 600 ml. Alle med filter-
kork med 5 hull som kan forsegles 
og dermed gi gradert ventilering. 

FLAMEBOY
Håndholdt og bærbar bunsenbrenner 
med umiddelbar antennelse uten behov 
for batteri (piezoelectric tenning). 
Forskjellige gassadaptere er tilgjengelig.   

  3 450,-
  #145 003

     

  4 390,-
  #144 000

     

FIREBOY PLUS
Den trygge bunsenbrenneren 
med flammekontroll 
og overoppheting 
beskyttelse. Betjenes 
via pedal, knapp eller 
sensor. 

 

LEUKOSEP™
Leucosep-rørene gir effektiv separasjon 
av lymfocytter og mononukleære celler 
fra perifert blod og benmarg på kun 15 
minutter i romtemperatur. Tilgjengelig i 
12 og 15 ml størrelser. 

 

-20%

SERIEFORTYNNINGER FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN
Dilucup Elegance gjør seriefortynninger enklere, raskere og mer kostnadseffektivt. 
 
Å bruke Dilucups er enkelt: 
• Sett det ønskede antall med fylte Dilucups i Dilushakeren
• Trekk av den beskyttende filmen.
• Tilsett 1 ml prøve i den første koppen
• Start shakeren ved å bevege hånden foran 
 den optiske sensoren
• Når dilushakern stopper, er 
 1:10 forstynningen ferdig.
• Med en ny pipettespiss, ta 1 ml fra første 
 kopp og overfør til neste kopp og rist igjen, 
 neste forstynning er ferdig (1:100) 
• Gjenta dette til den siste ønskede fortynning er ferdig

Dilucup Elegance MRD (Maximal Recovery Diluent)
Dilucup Elegance BPW (Buffered Peptone Water)
Dilucup Elegance NACL

-20%
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MOLEKYLÆRBIOLOGI

SeaKem LE, 500 gram
Tilbudet på SeaKem LE agarosen som 
du har ventet på er selvfølgelig med! 
Passer til nesten 
alle applikasjoner 
(100 bp  - 23 kb).

 

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

  2 900,-
  #50004

     

ART FILTERSPISSER
Tenk på miljøet og gå over til ART 
Hinged Rack bokser og fyll på med ART 
Refill Tower bokser. 

ART 200:
#2069-HR:
Kr. 725 x 5
#2069-RT: 
Kr. 650 x 5

ART 1000: 
#2179-HR:
Kr. 725 x 5
#2179-RT:
Kr. 650 x 5

RNASE AWAY
Benytt deg av vårt tilbud på 4-liters 
dunker og fyll på! 
Du trenger ikke bekymre deg, 
det er lang holdbarhet på dem. 

Spar miljøet for 8 flasker plast og sjefen 
sparer 1700 kroner ved å gå for refill! 

#7005-11 - MBP: 
RNase AWAY, 4 liter refill
Kr. 719,-

 

REDUSER PIPETTERINGEN!
VELG MASTERMIKSFORMAT AV ONETAQ 
OneTaq® DNA polymerase er en optimalisert blanding av Taq og Deep Vent DNA 
polymeraser til bruk i rutine og vanskelige PCR eksperimenter. OneTaq vil gi deg 
dobbelt så høyt utbytte på AT/GC-rike områder enn du får med vanlig Taq.

#M0482L: OneTaq® 2X Master Mix med std. buffer, 500 rxns   Kr. 1192,- (2,39 pr rxn)
#M0482S: OneTaq® 2X Master Mix med std. buffer, 100 rxns   Kr. 609,- (6,10 pr rxn)

HVOR GOD PROOFREADING HAR POLYMERASEN DIN?
Q5® DNA polymerase har den høyeste fidelity amplifikasjonen tilgjengelig på 
markedet (ca. 280x høyere enn Taq), noe som resulterer i ultralave feilrater. 

#M0492L: Q5® High-fidelity 2X Master Mix, 500 rxns   Kr. 4735,- (9,50 pr rxn)
#M0492S: Q5® High-fidelity 2X Master Mix, 100 rxns   Kr. 1184,- (11,84 pr rxn)

 

Har du en 
sånn flaske på 

laben som 
begynner å 

bli tom? 

 
     



PER ODIN KAN 
HJELPE DEG!

kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840

perodin@bionordika.no
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MOLEKYLÆRBIOLOGI
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NanoDrop One
 

NanoDrop mikrovolum spektrofotometer, nå 
i tredje generasjon, er et frittstående instrument

med integrert datamaskin og touch-skjerm, 
komplett med programvare for fullspekteranalyser.

Inkluderer den nye Acclaro-teknologien, som ved 
bruk av pidestallskamera og algoritmer analyserer

prøvens kvalitet og identifiserer potensielle 
forurensinger. Programvaren har også et

 lettnavigert kunnskapssenter og inkluderer 
ferdige protokoller for et bredt 

utvalg metoder.

MONARCH RENSEKIT FOR DNA OG RNA
Tilgjengelige kit:
• Monarch plasmid miniprep 
• Monarch DNA Gel Extraction
• Monarch PCR og DNA Cleanup
• NYHET: Monarch Total RNA Miniprep
• NYHET: Monarch RNA Cleanup

To Funfacts om Monarch-sommerfuglen: 
    • Monarch-sommerfuglen er ett av få 
         insekter som klarer å krysse Atlanderhavet
                                      • Som andre sommerfugler 
                                            har de små reseptorer 
         på føttene som de 
                                                 kan smake med

-20%



LunaScript RT Supermiks er en 
mastermiks fra New England Biolabs 
som inneholder alle nødvendige 
komponenter for å utføre en cDNA 
syntese. Den er optimalisert for bruk i 
en to-trinns RT-qPCR. 

Bruk så mye som 1µg total-RNA eller så 
lite som noen få kopier av RNA. 

Kampanjekode #BN3-18 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  16

NGS • cDNA SYNTESE

Syklustrinn Temp. Tid Sykler
Primerannealing 25°C 2 min

1cDNA syntese 55°C 10 min

Varmeinaktivering 95°C 1 min

KAN DET HENDE AT VI HAR VERDENS RASKESTE cDNA SYNTESEMIKS I ET ENESTE RØR?  

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

Komponent 20 ul rxn Sluttkons.
LunaScript RT Supermiks (5X) 4 ul 1X

RNA prøve varierer (opp til 1 ug)

Nukleasefritt vann til 20 ul

13 MINUTTER 3 PIPETTERINGER

HVOR LAVT KAN DU GÅ?
New England Biolabs har nylig lansert NEBNext® Single Cell/Low Input RNA Library 
Prep Kit for Illumina®. 
Flere av våre kunder har i lang tid ønsket seg et RNA kitt som håndterer svært lave 
mengder RNA og nå er endelig ventetiden over!

NEBNext® Single 
Cell/Low Input RNA 
Library Prep Kit for 

inputs mellom 
2 pg  - 200 ng RNA 

NEB har også mye annet spennende til NGS, som for eksempel:
NEBNext Direct® Custom Ready Panels:
Du kan velge dine favorittgener fra en liste og sette sammen til ditt unike og personlige panel

NGS prøveopparbeidings-produkter: 
DNA-bibliotek prep • Adaptere og primere til prøveopparbeiding • FFPE DNA • ChIP-seq bibliotek prep • RNA-bibliotek prep 
Målrettet enhancement • Mikrobiom DNA enhancement • Bibliotek-kvantifisering 

Illumina® er et
 registrert varemarke 
for  Illumina, Inc.
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DISPENSERINGSTJENESTE

Man erfarer det blir arbeid da
Det forventes besøk av NA
Men den jobben blir lett,

CE-merkingen rett,
Reagensdispensering er bra!

SPØRSMÅL OM
DISPENSERING?
kontakt Gitika Emberland

på 940 07 207
gitika@bionordika.no

SPESIFIKASJONER 
•  Bruksløsning av primere og prober 
•  Opsjon: Inkludert mastermiks 
•  Rør, strips eller plater (inkl. RotorGene)
•  Singleplex/Multipleks
• Kontroller på ditt assay utført av Eurogentec 
 (No Template Control (NTC), Intern Positiv 
 Control (IPC), NTC på IPC)
•  Mulighet for spiking for å følge ekstraksjon
•  QC datablad før hver leveranse
•  Redusert kontamineringsrisiko sammenlignet 
 med manuell pipettering 
•  Enklere ISO 15189/ISO 17025 akkreditering
•  Kundespesifisert layout og merking
•  Holdbarhet opp til 1 år
•  Et unikt produktnummer, batch nummer, 
 indikert holdbarhetsdato
•  Tidsbesparende i administrasjon og oppsett 
 av analyser 
•  Gunstig pris

EFFEKTIVISERING AV IN-HOUSE 
QPCR ANALYSER I DIAGNOSTIKK 
Ditt design • Dine validerte sekvenser • Ditt assay

Er du sliten av å pipettere? Kunne du tenke deg å få raskere svar på analysene? 
Eller er det kanskje noen analyser som venter på å bli satt i gang eller å bli optimalisert? 

Så enkelt som dette kan det være:
1. Hent plate i fryseren  2. Tilsett templat  3. Kjør qPCR  4. Analyser resultatet

Og det er ditt eget design på reagensene, med sekvenser som du vet er validerte for 
ditt unike assay. Vi gjør forarbeidet og litt ekstra kvalitetskontroll, men oppskriften er 
fortsatt din. 

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 å bruke tid på å planlegge innkjøp og
 lage bruksløsninger og du betaler kun for det faktiske antall reaksjoner som kjøres per 
assay. Er dere ISO 15189/ISO 17025 akkreditert, vil tjenesten forenkle dine rutiner.

DIAGNOSTISERING MED BRUK AV DNA-ELEKTROFORESE
DNA elektroforese kan brukes til å stille flere diagnoser, som f.eks. thalassemier.

Bruker du i dag mye tid på støpe gel og vente på resultatene?
FlashGel-systemet fra Lonza muliggjør raskere 
og enklere diagnostisering med bruk av 
ferdigstøpte gelkassetter og gelkjøring 
på kun 5-7 minutter. -20%

på alle FlashGel
produkter
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GI DINE SYSTEM 
ETTERSYN!

 

Vi har et Skandinavisk team med 16 serviceingeniører med 
høy kompetanse. Når det investeres i instrumentasjon 

til laben bør man unne seg serviceavtaler som gir ettersyn og 
støtte i tiden etter kjøpet. Vi gir deg ro i sjelen for alt rundt ditt 

instrument, inkludert:

installasjon • garantireparasjon • årlig gjennomgang 
 service i nødstilfeller • applikasjons- og softwarestøtte 

lett tilgjengelig reservedeler og forbruksvarer
kvalifikasjonsservice • brukerkurs

For regulerte laboriatorier kan Shimadzu tilby 
CFR21 part 11 compliant Installation og 

Operational Qualification (IQOQ). 
 

SPØRSMÅL OM 
KROMATOGRAFI?
kontakt Cecilie Aas Aasaaren
på 476 47 171
cecilie@bionordika.no

SPØRSMÅL 
OM UV?
kontakt Monica Laukas
på 404 40 960
monica@bionordika.no

SPØRSMÅL OM 
KROMATOGRAFI 
OG TOC?
kontakt Elisabeth Basteson
på 926 43 744
elisabeth@bionordika.no



SHIMADZU
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APPLIKASJON OG BRUKERSTØTTE
AddLife Support & Application Center - ALSAC

ALSAC er et demonstrasjons- og applikasjonslaboratorium som kan hjelpe deg hele veien.
• Før innkjøp: Konfigurasjon av ditt instrument i henhold til dine behov, og teste instrumentet med dine prøver
• Etter innkjøp: Hjelp til å bli kjent med instrumentet og software slik at du kan få fullt utbytte av det. Opplæringen kan skredder- 
 sys etter dine behov, du kan bestemme hva vi skal fokusere på. 
• Brukerstøtte: Du kan når som helst be om hjelp, Alsac vil hjelpe deg dersom du har spørsmål om instrumentet, softwaret eller 
 applikasjoner. Dette kan gjøres over telefon, teamviewer eller hos deg.  

ALSAC har sin lab i Uppsala i Sverige, men de tilbringer det meste av sin tid ute hos kunder i Skandinavia. De jobber også tett med 
Shimadzu European Center i Tyskland. 

Kampanjekode #BN3-18 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

VÆSKEKROMATOGRAFI
I-series: Integrert kompakt UHPLC/HPLC
Nexera MX: Høykapasitets modulært system  - dobbelt så mange prøver
Nexera X2: Det mest avanserte modulære UHPLC
Nexera XR: Utvidbart og kompatibelt modulært UHPLC
Prominence: Modulært HPLC 
Nexera metodeutviklingssystem

GASSKROMATOGRAFI
GC-2014: Standard kapillær og pakket GC for rutineanalyser
GC-2030: Moderne tilnærming til en klassisk kromatografisk teknikk, nye innovative 
funksjoner, eksepsjonell ytelse og muligheter for høy kapasitet
GC-2025: Miljøvennlig system som reduserer strøm- og bæregassforbruk mens du 
opprettholder ytelsen

MASSESPEKTROMETRI
LCMS-2020: Single kvadrupol massespektrometer
LCMS-8040/8050/8060: Trippelkvadrupol massespektrometer
LCMS-9030: Kvadrupol time-of-flight (TOF) massespektrometer
LCMS-IT-TOF: Kombinert IT (ion trap) og TOF teknologi
iMScope TRIO: Imaging massemikroskop
MALDI-TOF: Matrix assisted laser desorption/ionization TOF MS
GCMS-QP2010/QP2030: Standard gasskromatografi-massespektrometer
GCMS-TQ8040/TQ8050: Triple quadrupole gasskromatografi-massespektrometer

MOLEKYLÆR SPEKTROSKOPI
UV-Vis-NIR spektroskopi
FTIR spektroskopi
Fluorescens spektroskopi

ELEMENTALANALYSE
ICP-OES/MS: Induktivt koblet plasmaspektroskopi/MS
AAS: atomabsorpsjonsspektroskopi
EDX: Energidispersiv røntgenfluorescens-spektroskopi

TOTAL ORGANISK KARBON ANALYSE
TOC: Laboratorieanalysatorer
TOC-4200: Prosessanalysatorer



KOMPAKT HPLC
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SCREENINGSYSTEM FOR MYKOTOKINER
Mykotoksiner er giftige stoffer produsert av forskjellige mikroskopiske sopparter (muggsopper). Mykotoksiner forekommer i fôr 
og mat og kan forårsake forgiftning eller langvarige negative helseeffekter hos mennesker og dyr. Har du behov for å teste myko-
toksiner med høy sensitivitet i henhold til EU standarden, kan du nå utføre dette på i-serie Plus systemet fra Shimadzu.
Løsningspakken fra Shimadzu inneholder ferdigutviklede og optimaliserte metoder for å detektere mykotoksiner i hvetemel, 
rismel, melk og eple. I pakken får du også en feilsøkings-guide som dekker alt fra ekstraksjon til analyse av resultatene. Få pålitelige 
analysedata fra første analyse!
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i-Series Plus

Confirmation
of judgment

results

Analysis

Pretreatment

i-Series Solutions Package

i-Series Solutions Package is a method package that 

encompasses pretreatment methods, analytical conditions, 

and printout of judgment results. The kit supports workflow 

automation with a CD-ROM containing optimized 

pretreatment methods and analytical conditions for target 

components, and analytical columns that allow for sample 

analysis immediately after purchase.

Analytical methods are preregistered in method files. Templates to output 
screening results and reports are also included, so screening results and 
reports can be checked as soon as analysis is complete.

Antimicrobial Screening System

Synthetic antimicrobials are types of veterinary drugs and food 

additives, and residue levels of these antimicrobials are 

specified to avoid adverse effects on health. With a 

pretreatment method that minimizes the influence of 

contaminant components in meat (muscles of beef, pork, and 

chicken), the synthetic antimicrobial screening system enables 

screening of 24 synthetic antimicrobials in meat that are 

identified as regulated substances in Japan and Europe.

i-Series Plus as a Front-End for LCMS

Mass spectrometers are used in a variety of sectors, from 

pharmaceuticals to food. i-Series Plus (LC-2030C LT) features a 

compact size and the ability to process multiple samples, and 

combining these strengths with the superior qualitative analytical 

performance of Shimadzu's single quadrupole LCMS-2020 produces a 

system that supports powerful quantitative and qualitative analyses.

Amino acids are often a target of analysis in the food sector, but are 

difficult to detect with UV detectors due to their normally poor 

light-absorbing properties. Mass spectrometers can easily analyze 

amino acids, so a LCMS system with excellent ease-of-use can be built 

by combining a detector-less i-Series Plus model with the LCMS-2020.

Mycotoxin Screening System

Applications Utilizing i-Series Plus

Example Combination of a Detector-less Model (LC-2030C LT)
and Single Quadrupole Mass Spectrometer (LCMS-2020)

Optimized pretreatment methods 
are included in the CD-ROM.

LabSolutions method files are included 
in the CD-ROM, so analysis can begin immediately.

i-Series Solutions Package

* For more details, refer to the product catalog or to Application News L512.
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1. 3-Aminoisobutyric acid
2. GABA
3. Citruline
4. (Cys)2
5. Cystathionine
6. Asp
7. Thr
8. Sar
9. Ala
10. β-Ala
11. α-aminoadipic acid
12. Gln
13. Ser
14. Glu
15. Pro
16. Val
17. Theanine

18. Met
19. Leu
20. Ile
21. Hydroxyproline
22. Tyr
23. Methionine Sulfone
24. Phe
25. Trp
26. Arg
27. Hydroxylysine
28. Orn
29. Lys
30. His
31. Carnosine
32. Anserine
33. Methylhistidine

Mass Chromatogram of Amino Acid Standard Sample

The mycotoxin screening system is a package that can detect 

mycotoxins with high sensitivity at concentrations specified 

by EU standards. The package includes pretreatment methods 

optimized for grains (soft wheat flour and rice flour), milk, 

and apples. A troubleshooting section includes considerations 

for each process step, from extraction to analysis, which helps 

ensure that reliable data can be acquired even when 

analyzing samples for the first time.

(A standard solution was added to chicken meat by an amount equivalent to the standard concentration.)

* For more details, refer to the product catalog or to Application News L509, L510.

Quinolone Agents Sulfa Drugs
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All added mycotoxin concentrations are converted for foods.
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ensure that reliable data can be acquired even when 
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I-SERIE PLUS - LØSNINGSPAKKER 
FOR ULIKE HPLC ANALYSER 

Har du behov for å enkelt komme i gang med å HPLC analyse? 
I-serie pluss er ferdig utviklede metodepakker som inneholder hele prosessen 

fra prøveopparbeiding til analysen og sist men ikke minst behandling av 
resultatene. Alle arbeidsprosessene og metodene er beskrevet på CD. 

Metodene er optimaliserte for de bestemte komponentene for å 
gi deg best mulig resultat på en rask måte.

 

Analysis of Sweeteners Using the LCMS-2020

Low-calories sweeteners are now widely used in food products.  

Sweeteners exhibit distinct flavors different from sucrose and 

glucose, so flavors are adjusted by combining multiple 

sweeteners or other methods. This publication shows the results 

of an analysis of carbonated beverages and a mixed standard 

solution of synthetic sweeteners utilizing the i-Series and the 

LCMS-2020. Sucralose is known for its poor light absorption, 

which makes it a difficult component to detect using a UV 

detector. In contrast, the LCMS-2020 can easily analyze these 

sweeteners.
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Chromatograms for Solutions of Carbonated Beverages Diluted 400×

Quick Amino Acid Analysis via Detection by Mass

In amino acid analysis via HPLC, a long analysis time is required in order to separate the amino acids. When detecting by mass, 

however, the analysis time can be shortened while avoiding the impact of impurities. 
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Company names, product/service names and logos used in this publication are trademarks and trade names of Shimadzu Corporation or its 
affiliates, whether or not they are used with trademark symbol “TM” or “®”.
Third-party trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities or their products/services. Shimadzu 
disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.
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The contents of this publication are provided to you “as is” without warranty of any kind, and are subject to change without notice. Shimadzu 
does not assume any responsibility or liability for any damage, whether direct or indirect, relating to the use of this publication.
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21Kampanjekode #BN3-18 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

SCREENINGSYSTEM FOR ANTIMIKROBIELLE SUBSTANSER
Antimikrobielle substanser er en felles betegnelse for ulike stoffer som benyttes mot mikrobielle infeksjoner, som antibiotika og 
antimykobakterielle midler. Ønsker du å detektere bruken av syntetiske antimikrobielle stoffer i kjøtt, så har Shimadzu løsningen for 
deg. De har utviklet et screeningssystem som kan detektere 24 syntetiske antimikrobielle stoffer i kjøtt. Alle 24, er substanser som 
er regulerte i Europa. 
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and Single Quadrupole Mass Spectrometer (LCMS-2020)

Optimized pretreatment methods 
are included in the CD-ROM.

LabSolutions method files are included 
in the CD-ROM, so analysis can begin immediately.

* For more details, refer to the product catalog or to Application News L512.
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mycotoxins with high sensitivity at concentrations specified 

by EU standards. The package includes pretreatment methods 

optimized for grains (soft wheat flour and rice flour), milk, 

and apples. A troubleshooting section includes considerations 

for each process step, from extraction to analysis, which helps 

ensure that reliable data can be acquired even when 

analyzing samples for the first time.

(A standard solution was added to chicken meat by an amount equivalent to the standard concentration.)
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I-SERIE PLUSS MED MS
Massespektrometere brukes innenfor en rekke områder fra klassisk 
kjemisk analyse til farmasøytisk industri og matanalyse. Den kompakte 
i-serien kan lett kobles til en singel kvadrupol MS og du vil få et kraftfullt 
system for både kvantitativ og kvalitativ analyse.

 

Analysis of Sweeteners Using the LCMS-2020

Low-calories sweeteners are now widely used in food products.  

Sweeteners exhibit distinct flavors different from sucrose and 

glucose, so flavors are adjusted by combining multiple 

sweeteners or other methods. This publication shows the results 

of an analysis of carbonated beverages and a mixed standard 

solution of synthetic sweeteners utilizing the i-Series and the 

LCMS-2020. Sucralose is known for its poor light absorption, 

which makes it a difficult component to detect using a UV 

detector. In contrast, the LCMS-2020 can easily analyze these 

sweeteners.
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Quick Amino Acid Analysis via Detection by Mass

In amino acid analysis via HPLC, a long analysis time is required in order to separate the amino acids. When detecting by mass, 

however, the analysis time can be shortened while avoiding the impact of impurities. 
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RASK ANALYSE AV AMINOSYRER
Aminosyrer er ofte interessant i næringsmiddelindustrien, men er vans-
kelige å oppdage med UV-detektorer på grunn av deres normalt dårlige 
lysabsorberende egenskaper. Massespektrometre kan enkelt analysere 
aminosyrer. Denne kombinasjonen er en kompakt uslåelig vinner!

ANALYSE AV SØTNINGSTOFFER
Har du behov for å analysere søtningsstoffer i mat så har Shimadzu løsningen for deg. Syntetiske søtningsstoffer, som sukralose, 
har ofte svak lys absorbsjon som gjør det vanskelig å detektere via tradisjonelle metoder. Grafene nedenfor viser analyse av kull-
syreholdige drikker utført på LCMS-2020 med en i-serie Plus som frontsystem.

 
 



SPRAYTØRKING OG INNKAPSLING 
INENFOR NANOTEKNOLOGI
Nanoteknologi, katalysatorer, 
brenselceller, batterier, keramikk, UV 
absorbenter, pigmenter og belegg.

SPRAYTØRKING • 3D CELLEDYRKNING
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SPRAYTØRKING OG INNKAPSLING
Jobber du med spraytørking og innkapsling av ulike substanser og har behov for nytt instrument så har Büchi instrumentet for deg 
enten det er små eller store prøvevolum. 

SKÅNSOMT OG AUTOMATISK BYTTE AV MEDIER UTEN 
AT 3D CELLESTRUKTURER ØDELEGGES
Bruken av 3D cellekulturer er økende siden dette minner mest om det naturlige in 
vivo miljøet. Dette i sin tur gir utfordringer i forhold til bytte av medier uten å 
ødelegge den sarte cellestrukturen. For å løse dette problemet har BioTek utviklet 
en unik modul, AMXTM, til deres MultiFloTM FX som muliggjør skånsomt skifte 
av medier på cellene. 

AMXTM fordeler:
•  Automatisert bytte av medier 
 for spheroider, tumorceller og 
 andre 3D og 2D cellestrukturer
•  Beskytter cellene og bidrar til 
 økt strukturell cellevekst
•  AMX modulen kan enkelt 
 monteres på MultiFlo FX

SPRAYTØRKING OG INNKAPSLING AV 
MEDISINER
Aktive farmasøytiske ingredienser, lever-
ing av legemidler, vaksiner, inhalerbare 
medisiner, maskering av smak etc. 

SPRAYTØRKING OG INNKAPSLING 
INENFOR MAT 
Innkapsling av tilsetningsstoffer, kosttil-
skudd, «functional food», smaksstoffer, 
vitaminer, proteiner, juicekonsentrat, 
melkepulver.

SPRAYTØRKING OG INNKAPSLING 
ANDRE APPLIKASJONER
Celler, bakterier, proteiner, celletrans-
plantasjon, kosmetikk, miljø.

RAFT™ SYSTEM FOR 
3D CELLEDYRKNING
Med RAFT™ System fra Lonza kan du 
med enkle protokoller sette opp 3D 
cellekulturer på under en time. 
Du kan lage 3D kulturer av en enkelt 
celletype eller en miks av celler i 
standard 96- eller 24-brønnersplater. 



SERVICEAVDELINGEN
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TRYGVE, STIAN, DAN & MAGNUS  
GJØR GJERNE SERVICE FOR DEG!

kontakt service@bionordika.no

BIONORDIKA's SERVICEAVDELING
Med 150 års livserfaring ønsker vi på service å være en viktig støttespiller for deg. Vi gjennomgår regelmessige kurs i inn- og utland 
for å kunne imøtekomme både leverandører og kunders krav. Vi ønsker at alle våre kunder føler seg ivaretatt og at instrumenter-
ingen står til forventningene. For at dette ønsket skal «gå i oppfyllelse» er det viktig at våre kunder har forståelse for at det lønner 
seg med service. På samme måte som en bil har også våre produkter ett anbefalt serviceintervall basert på tid og/eller bruk. For 
bedre å kunne forhindre nedetid og feil er det derfor viktig at disse intervallene følges. 

Unngå nedetid – Bestill service i dag!
Vi er her for DEG og kan bistå med service på alle instrumenter levert fra BioNordika*.

*Instrumenter fra: BioTek, Büchi, ELGA, Integra, NanoDrop og Shimadzu. 

Kan du stole 
på dine resultater?

Vår erfaring tilsier dessverre 
at mange benytter seg av 

instrumenter som IKKE er kontrollert.
Med en årlig kontroll vil man kunne 

STOLE PÅ RESULTATET!

Gi slipp på tvilen.
Bestill service i dag!

 

Kampanjekode #BN3-18 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

Vi leverer robuste instrumenter, 
men selv de har detektorer og 
kilder som avtar i intensitet

Vi gjør jevnlig service og sjekk på: 

•  UV/VIS Spekto
•  Platelesere
•  Nanodrop
•  HPLC/MS
•  GC/MS
•  TOC
•  Rotavaporer
•  Mediekoker
•  Vannrensesystem



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

Kampanjekode: NL-3/18
NB! Kampanjekoden må oppgis ved bestilling for å motta nevnte rabatter eller 

reduserte priser. Tilbudene gjelder t.o.m. 28.12.2018 og kan ikke kombineres med 
andre tilbud eller rabattavtaler. Prisene er oppgitt eks. mva, miljø- og frakt-

avgifter.  Vi tar forbehold mot eventuelle trykkfeil, feil i informasjon og eventuelle 
spesifiseringer.

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

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

    1. Mikroplater med glassbunn
    2. Rør som brukes til separasjon av lymfocytter og mononukleære celler fra perifert blod og benmarg
    3. Kit for deteksjon av mykoplasma
    4. Imaging og plateleser i ett
    5. Anerkjent mikrovolums spektrofotometer
    6. Instrumentserie for væskekromatografi
    7. Benyttes til turbiditetsmålinger
    8. Rensekit for DNA og RNA
    9. Elektroforesesystem som separerer DNA på 2-7 minutter
  10. En av våre fantastiske serviceingeniører
  11. Muligens verdens raskeste cDNA syntesemiks
  

Send løsningsordet på e-post til info@bionordika.no med navn og besøksadresse 
innen 16. desember for å delta i trekningen. 

Vinneren vil bli kontaktet i uke 51 for å avtale levering av kaken. 


