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ELEKTROFORESE

FlashGel™ elektroforesesystem
Si farvel til gelpreparasjon!

-15%
på alle FlashGel
produkter

FlashGel-systemet gir deg komplett separasjon og sikker
dokumentasjon, på benken, på få minutter!
Geler for direkte recovery er også tilgjengelig,
da slipper du bruk av UV-lys, utkutting av
bånd og å bruke tid på rensing.
• 5 min separasjon
- se båndene allerede etter 2 minutter
• Real-time separasjon og dokumentasjon
- se båndene migrere mens gelen kjører
• Utmerket sensitivitet og oppløsning
• Du kan fotografere gelene på benken, uten at DNAet skades av UV-lys
NOEN EKSEMPLER:
Kat. nr.

Produkt

Tilbudspris

FlashGel System

21 257,-

57023

FlashGel DNA Cassettes 1.2%, 12+1 well, single tier, 9 pk

2 116,-

57032

FlashGel DNA Cassettes 2.2%, 16+1 well, double tier, 9 pk

2 116,-

57051

FlashGel Recovery Cassettes, 1.2%, 8+1 double tier, 9 pk

2 116,-

57027

FlashGel RNA Cassettes, 1.2%, 12+1 well, single tier, 9 pk

2 240,-

57067

Inkl. FlashGel dock, camera, 9 pk DNA cassettes (1,2% 12+1 well), Loading Dye og DNA Marker

Mupid®-One elektroforesesystem
Inkluderer gelstøpingssett

Mupid®-One er et CE-merket elektroforese-system for agarosegeler. Elektroforesetanken
er direkte koblet til et intelligent Smart Power supply som inkluderer timerfunksjon, flere
spenningssmuligheter samt lagring av innstilte verdier. Leveres med et varmeresistent
gelstøpingsett (3 brett - 4 kammer - holder).

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

2

• Enkel i bruk med intuitive innstillinger
• Kompakt design og kompatibel med
multikanalspipetter
• Sikkerhetslåsesystem, strømmen kan ikke
kjøres uten at lokket er på karet
• Kun 270 til 320 ml buffer og 50 til 120 ml
agarose er nødvendig for å kjøre en gel
• Du kan lage geler av forskjellig størrelse,
og kammene kan enkelt byttes ut.
Tanken er enkel å vaske takket være at
power supplyet kan kobles fra
• Opp til 104 prøver (96 prøver +
8 markører) kan enkelt loades med en
multikanalspipette på en 130 x 122 mm gel
Kat. nr.

Produkt

MU-0041-

Mupid® One electrophoresis system complete
apparatus (1 electrophoresis unit + 1 Gel-Casting Set)

Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

Tilbudspris
8 667,-

ELEKTROFORESE

Standard LE agarose

2450,-

En standardagarose som er ideell for rask rutineseparasjon av
DNA og RNA-fragmenter.

LE agarose, 500 gr.
#BN-50004

•
•
•
•

Spesialagaroser

Enkel å løse opp og gir rask geldannelse
Utmerket transparens og lav bakgrunnsfarging
Skarpe og godt definerte bånd
Veldig lav DNA-fiksering

GelRed® and
Kontakt oss for oversikt over tilgjengelige størrelser GelGreen®

Velg agarosen som passer best for deg! Vi har et stort utvalg agaroser tilgjengelig (se oversikt under). Velg agarose basert på fragmentstørrelse, gelstyrke, smeltepunkt, samt hvilke prøvetyper og
nedstrømsapplikasjoner som skal benyttes. Lonza leverer agaroser av høyeste kvalitet, renhet eller
god separasjonsevne.

The most safe and sensitive nucleic acid gel stains

Dye Advantages
• Non-toxic and non-mutagenic
• Safer than EtBr and other
so-called safe gel stain
• Ultra-sensitive and stable

-15%

GelRed® and GelGreen® are safe nucleic acid gel stains designed to replace highly toxic eth
bromide (EtBr) and other so-called safe gel stains. These gel stains are non-toxic and non-m
by virtue of being cell membrane impermeable. Ames tests have confirmed that GelRed® an
GelGreen® are nonmutagenic at concentrations well above the concentrations used for gel s
Furthermore, environmental safety tests showed that GelRed® and GelGreen® are non-toxic
life, permitting disposal down the drain or in regular trash.

For more information and references, download our white paper, Comparison of Nucleic Acid
Stains: Cell Permeability, Safety, and Sensitivity and the complete Safety Report of GelRed®
GelGreen® at www.biotium.com.

på alle
spesialagaroser fra
Lonza
SYBR® Safe
GelRed®

GelGreen®

• Simple to use
• Easy disposal, okay for drain
disposal by EPA Title 22
hazardous waste test

GelRed® og GelGreen®

• Compatible with downstream
applications, such as cloning
and sequencing

Sikre alternativer til nukleinsyrefarging på geler

EtBr

Figure 1. GelRed® and GelGreen® gel stains are safer because they cannot penetrate cell membranes to bind DNA in
HeLa cells were incubated with 1X SYBR® Safe, GelGreen® or GelRed®, respectively. Images were taken following in
with dye for 30 min using FITC filter set for SYBR® Safe and GelGreen®, and Cy®3 filter set for GelRed®. SYBR® Sa
entered cells and stained nuclei. GelRed® and GelGreen® were unable to cross cell membranes, demonstrated by the
fluorescence staining.

GelRed®

SYBR® Safe

GelGreen®

Fordeler med GelRed® og GelGreen®:
• Ultrafølsomme gelfarger
• Kan brukes både på ferdig-geler og som etterfarging
• Ikke-cytotoksiske og ikke-mutagene, kan kastes i vanlig avfall
• Kompatible med nedstrømsapplikasjoner som kloning og sekvensering
• Kompatible med standard UV-transilluminatorer
• Stabile ved romtemperatur
Figure 2. GelRed® and GelGreen® are more sensitive than EtBr and SYBR® Safe. Left: Comparison of
GelRed® and ethidium bromide (EtBr) in precast gel staining using 1% agarose gel in TBE buffer.

Right: Comparison of GelGreen®
and SYBR Safe
post gel staining
usingkan
1% agarose
gel in TBE buffer.
GelRed® har rød fluorescens slik som etidiumbromid (EtBr), men er et mer sikkert alternativ
ettersom
atin den
ikke
trenge
inn i
cellemembraner for å binde DNA i levende celler. Fungerer for agarose, polyakrylamid, DGGE, EMSA, PFGE og formaldehydgeler.
®

GelGreen® har grønn fluorescens og er et mer sikkert alternativ til SYBR® Green, SYBR® Safe, EZ-Vision® RedSafe™, MidoriGreen,
GreenSafe, SafeView™ Classic samt flere. GelRed® er kompatibel med transilluminatorer med blått lys, som lar brukere unngå å
utsette seg selv og DNA-prøvene sine for ultrafiolett (UV) stråling.
Kat. nr.

Produkt

Tilbudspris

41003-Biotium GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 0,5 ml, 10,000X

1 686,-

41004-Biotium

1 471,-

GelGreen® Nucleic Acid Gel Stain 0,5 ml, 10,000x in DMSO

Begge produkter er merket som miljøvennlige, og er gode grønne valg!
Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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NUKLEINSYRERENSING

Monarch® Kit for nukleinsyrerensing
Tilgjengelig for både DNA og RNA

Monarch nukleinsyre-rensekittene er perfekte komplementer til mange molekylærbiologiske arbeidsflyter, inkludert enzymfordøying, transformasjon, elektroforese,
RT-PCR og bibliotekspreparasjon. Rensekittene resulterer i nukleinsyrer av høy
kvalitet, som kan brukes direkte i en rekke nedstrøms-applikasjoner.
Monarch Plasmid Miniprep Kit
• Isolerer rent plasmid, enkelt og greit
• Fargede buffere gir en brukervennlig arbeidsflyt
• Kolonner uten holderinger forhindrer 'buffer carryover'

Kontakt oss
for prøver!

Monarch DNA Gel Extraction Kit
• Til deg som ønsker utmerket utbytte og renhet
• Rask ekstraksjon av DNA fra agarosegeler
• Eluér i mindre enn 6 µl for å få høykonsentrert DNA
• Kolonner uten holderinger forhindrer 'buffer carryover'
Monarch PCR & DNA Cleanup Kit (5 µg)
• Rask isolering av rent DNA fra enzymatiske reaksjoner
• Rens ditt DNA fra enzymatiske reaksjoner på kun 5 minutter
• Eluér i mindre enn 6 µl for å få høykonsentrert DNA
• Helt unikt design på kolonnene forhindrer 'buffer carryover'
• Kittet kan også benyttes til å rense små DNA-fragmenter og oligoer
Monarch Total RNA Miniprep Kit
• Velg et alt-i-ett kit for multiple prøvetyper
• Fjerner DNA effektivt med DNase I og dDNA fjerningskolonner som er inkludert
• Prosessér blod og vev med inkludert proteinase K
Monarch Genomic DNA Purification Kit
• Rens DNA med høy molekylvekt fra ulike variasjoner av prøvetyper
• Oppnå utmerket utbytte av DNA med raske og brukervennlige protokoller
Monarch HMW DNA Extraction Kit for Cells & Blood
• Ekstrahér HMW DNA effektivt fra blod (på 60 minutter) og celler (på 30 minutter)
• RNase A og Proteinase K medfølger
Monarch HMW DNA Extraction Kit for Tissue
• Ekstrahér HMW DNA effektivt fra ulike vev og bakterier (på 90 minutter).
• Også tilgjengelig for andre prøvematerialer
• RNase A og Proteinase K medfølger

Spørsmål om
rensing?
Kontakt Mari Gilde
på 971 16 031
mari@bionordika.no
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Kat. nr. Produkt

Størrelse

Tilbud

T1010S Monarch Plasmid Miniprep Kit

50 preps

875,-

T1010L Monarch Plasmid Miniprep Kit

250 preps 3 807,-

T1020S Monarch DNA Gel Extraction Kit

50 preps

T1020L Monarch DNA Gel Extraction Kit

250 preps 4 626,-

T1030S Monarch PCR & DNA Cleanup Kit (5 µg)

50 preps

T1030L Monarch PCR & DNA Cleanup Kit (5 µg)

250 preps 4 626,-

T2010S Monarch Total RNA Miniprep Kit

50 preps

2 789,-

T3010S Monarch Genomic DNA Purification Kit

50 preps

1 748,-

T3010L Monarch Genomic DNA Purification Kit

150 preps 4 515,-

1 018,1 018,-

T3050S Monarch HMW DNA Extraction Kit for Cells & Blood

5 preps

889,-

T3050L Monarch HMW DNA Extraction Kit for Cells & Blood

50 preps

4 405,-

T3060S Monarch HMW DNA Extraction Kit for Tissue

5 preps

819,-

T3060L Monarch HMW DNA Extraction Kit for Tissue

50 preps

4 958,-

Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

LABORATORIEUTSTYR

2699,MagSorb-16
magnetisk stativ
#BS-010601

Magnetisk stativ for manuell nukleinsyreekstraksjon
• Stativ med 16 posisjoner for 1.5-2 mL rør, type Eppendorf eller tilsvarende
• Består av stativ med magneter og separate rørholdere
• Kan brukes med alle ekstraksjonskit basert på magnetkuler godkjent for bruk i aktuelle rør

PCR-kabinett
UVT-B-AR er et PCR-kabinett som gir et rent, godt opplyst arbeidsområde 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 en åpen UV-lampe med digital timerfunksjon for
overflate-dekontaminering når arbeidsområdet ikke er i bruk.
Kabinettet har en innebygget stikkontakt, og gjennomføring for
ekstra ledninger. Utført i rustfritt stål og herdet glass, støysvakt
og med lavt energiforbruk.

18999,#BS-040109-A06
PCR-kabinett
UVT-B-AR

17999,Pakketilbud
på TS-100C og blokk
#BIO-SMART

Risteblokk ‘Smart’

med varme, kjøling og datalogging
•
•
•
•
•
•

Stabil og kraftig risting med jevn varme over hele blokken
Ulike blokker tilgjengelig for 0.2, 0.5, 1.5 og 2 mL rør samt PCR-plate
LCD-skjerm med settpunkt og faktisk temperatur
Timerfunksjon med lydsignal
Temperaturkontroll fra 4 °C til 100 °C (minimum 15 °C under romtemperatur)
Smart risteblokk: Kobles til PC med Blåtann for styring og logging
- Blokken har også manuelle kontroller
- Programmering og datalogging
- Programvare medfølger

Kat. nr.

Produkt

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

BIO-SMART Pakkepris på TS-100C Smart og blokk
Velg en blokk fra denne listen:

• BS-010143-AK: SC-18C for 20 x 0,5 mL + 12 x 1,5 mL mikrorør
• BS-010143-CK: SC-18/02C for 20 x 0,2 mL + 12 x 1,5 mL mikrorør
• BS-010143-EK: SC-24C for 24 x 2 mL mikrorør
• BS-010143-GK: SC-24NC for 24 x 1,5 mL mikrorør
• BS-010143-FK: SC-96AC for 96-brønns 0.2 mL PCR mikroplate uten skjørt
Ekstra blokker kan bestilles separat for kr 5.799,- per stykk i
kampanjeperioden.
Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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DNA POLYMERASER

DNA polymeraser

Vi har løsningene for alle dine PCR-behov!
Når 'high-fidelity' er viktig:
Q5® DNA-polymerase
• Den mest nøyaktige
amplifikasjonen på markedet
(> 280X høyere enn Taq)
• Høy spesifisitet og stort utbytte
med minimal optimalisering
• Overlegen ytelse for et bredt spekter
(fra AT -til GC-rike amplikoner)
• Rask amplifiseringssyklus med korte
forlengelsestider
• Amplifisering på opptil 20 kb for
enkle templater, og 10 kb for
komplekse templater

Mengde

Tilbud

M0491S Q5 High-Fidelity DNA Polymerase

Kat. nr.

Produkt

100 units

1 134,-

M0491L Q5 High-Fidelity DNA Polymerase

500 units

4 984,-

M0492S Q5 High-Fidelity 2X Master Mix

100 rxns (50 µl vol)

1 868,-

M0492L Q5 High-Fidelity 2X Master Mix

500 rxns (50 µl vol)

7 470,-

M0493S Q5 Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase 100 units

1 318,-

M0493L Q5 Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase 500 units

5 969,-

M0494S Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix

100 rxns (2x1.25ml)

2 154,-

M0494L Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix

500 rxns (10x1.25ml)

8 616,-

M0494X Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix

500 rxns (1x12.5ml)

8 570,-

Q5 finnes tilgjengelig i Hot Start versjon hvor en syntetisk aptamer gjør at du kan sette opp reaksjonen i romtemperatur. Den er
også tilgjengelig i 2X Master Mix-format med dNTP-er, Mg++ og en proprietær buffer som kun krever tilsetning av primere og DNAtemplat for robust amplifikasjon, uavhengig av GC-innhold.
For rutinemessig PCR:
OneTaq DNA-polymerase
• Gir stort utbytte med minimal
optimalisering
• Amplifikasjon på tvers av et bredt
spekter av templater (AT-rik, standard
eller GC-rik)
• Tilgjengelige formater er som enkeltenzym, 2X Master Mix, PCR kit og
Quick-Load (inkludert visualiseringsfarge) som tillater direkte tilsetting til gel
• Med Hot Start muliggjøres reaksjonsoppsett i romtemperatur

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

NOEN EKSEMPLER AV ONETAQ PRODUKTER:
Kat. nr.

Produkt

Mengde

Tilbud

M0480S OneTaq DNA Polymerase

200 units

436,-

M0480L

OneTaq DNA Polymerase

1000 units

1 742,-

M0481S OneTaq Hot Start DNA Polymerase

200 units

894,-

M0481L

1000 units

3 575,-

M0482S OneTaq 2X Master Mix with Standard
Buffer

100 rxns

447,-

M0482L

500 rxns

1 787,-

M0484S OneTaq Hot Start 2X Master Mix
with Standard Buffer

100 rxns

757,-

M0484L

OneTaq Hot Start 2X Master Mix
with Standard Buffer

500 rxns

3 117,-

M0485S OneTaq Hot Start 2X Master Mix
with GC Buffer

100 rxns

757,-

M0485L

500 rxns

3 117,-

M0486S OneTaq Quick Load 2X Master Mix with
Standard Buffer

100 rxns

458,-

M0486L

500 rxns

1 834,-

M0488S OneTaq® Hot Start Quick-Load 2X Master
Mix, Standard Buffer

100 rxns

791,-

M0488L

500 rxns

3 231,-

M0509S OneTaq Quick-Load DNA Polymerase

100 units

230,-

M0509L

500 units

3 896,-

OneTaq Hot Start DNA Polymerase

OneTaq 2X Master Mix with Standard
Buffer

OneTaq Hot Start 2X Master Mix
with GC Buffer

OneTaq Quick Load 2X Master Mix with
Standard Buffer

OneTaq® Hot Start Quick-Load 2X Master
Mix, Standard Buffer
OneTaq Quick-Load DNA Polymerase

Kontakt oss hvis du trenger andre typer polymeraser som for eksempel
Taq, Phusion, Vent og LongAmp
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Kampanjekode # #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

KLONING • SENTRIFUGE • NY LEVERANDØR

NEBuilder® HiFi DNA Assembly Master Mix
Spar tid med enkel og rask kloning

Legg de overlappende PCR-fragmentene dine i et NEBuilder-rør som gjør jobben for deg, og feilfritt ‘syr’ de sammen uten
innsettingsarr. Kittet kommer med den populære polymerase Q5 high fidelity polymerase. NEBuilder er tilgjengelig med og uten
kompetente celler.
•
•
•
•
•

Tidsbesparende og sømløs kloning
Ett og samme system for både enkle og større 'assemblies' (opptil 11 fragmenter)
Assembly med Q5 High-Fidelity polymerase som fjerner både 5’ -og 3' mismatcher
Ikke nødvendig med clean-up etter PCR. DNA kan benyttes umiddelbart for transformasjon, eller som templat for PCR eller RCA
Tilpasses enkelt for multiple DNA-manipulasjoner inkludert setespesifikk mutagenese, flytting av gen til ønskede vektorer og
store inserts som GFP og genfusjoner
• Design egne primere med gratis onlineverktøy
Kat. nr.

Produkt

Mengde

Tilbudspris

E2621S

NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix

10 reaksjoner

1 794,-

E2621L

NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix

50 reaksjoner

7 171,-

E2621X

NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix

250 reaksjoner

28 650,-

!
t
e
h
y
N

-20%

Introduksjonstilbud
Kontakt oss for
pakketilbud!

Bordsentrifuge
LMC-56

• Fleksibel lettsentrifuge
• Rotorer tilgjengelig for 1.5/2 mL, 15 mL og 50 mL sentrifugerør,
blodprøverør av alle størrelser, mikroplater (PCR, mikrotiter og
dypbrønn) og gelkort til blodtyping
• Automatisk deteksjon av rotortype
• Maks 6.000 RPM
• Maks RCF 3.160 G (tilstrekkelig for alle typer blodprøverør)
• Digitale kontroller
• Timerfunksjon med lydsignal
• Ubalansesensor med autostopp
• Forsterket rotorkammer
• Lokk låses under kjøring
• Justerbar akselerasjon og nedbremsing

Nyhet!
Vi introduserer AdipoGen
AdipoGen utvikler og produserer produkter til life science markedet, inkludert innovative og avanserte ELISA kit, antistoffer
(med spesielt fokus på funksjonelle og rekombinante antistoffer) og proteiner. AdiopGen produserer også unike naturprodukter,
små molekyler og sjeldne antibiotikum. AdipoGens hovedfagfelt inkluderer inflammasjon og immunresponser, mer spesifikt
inflammasomer og medfødt immunitet, B- og T-cellers immunregulering, nevroinflammasjon, fedme og SARS-CoV-2.

Introduksjonstilbud: 10% rabatt på alt fra AdipoGen
Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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NANODROP

NanoDrop instrumenter
– nå med RNA/DNA kontaminasjonsdeteksjon
Den nåværende generasjonen med NanoDrop instrumenter - One, OneC og Eight - inkluderer all ‘Acclaro Sample Intelligence’teknologi som bruker et sett med tester og algoritmer for å sjekke analyserte prøver for potensielle problemer. Væskekolonnen
sjekkes for bobler og partikler, og prøvenes spektra analyseres for vanlige forurensninger. Skulle noen prøver være unormale,
flagges resultatet og tiltak foreslås av programvaren. I tilfelle forurensing viser instrumentet korrigert prøveverdi og spektrum i
tillegg til det ukorrigerte resultatet.
‘Acclaro’ fikk nylig en oppdatering som lar instrumentene skille mellom RNA og dsDNA, noe som muliggjør deteksjon av RNAkontaminering i dsDNA-prøver og dsDNA-kontaminering i RNA-prøver. Alle nye instrumenter leveres med dette installert, og om du
har en eldre NanoDrop One eller OneC er alt som behøves en enkel programvareoppdatering for å få de nye funksjonene.
Oppdatering av instrumentet er raskt og enkelt!
• Skulle du være usikker på om instrumentet ditt behøver
en oppdatering, så kan dette sjekkes ved å trykke på
‘System status’-ikonet øverst til høyre på ‘Home’-skjermen
- Siste utgave er versjon 2.5
• Gå til nettsiden for nedlasting av ny programvare - pass på å ha
instrumentets serienummer for hånden
- Serienummeret finner du på etiketten bak på instrumentet,
eller ved å trykke på ‘System status’-ikonet som beskrevet over
- For å finne nettsiden, søk på internett etter ‘nanodrop one software’,
eller kontakt oss for en direkte lenke
• Last gjeldende ‘NanoDrop One/OneC Local Control Software’-fil
ned på en USB-pinne
- Filformatet er en .zip-fil, denne må ikke pakkes opp/unzippes
• Sett USB-pinnen inn i valgfri USB-port på NanoDrop-instrumentet
• Fra ‘Home’-skjermen, trykk ‘Settings’-ikonet nederst i
midten av skjermen, deretter ‘System -> Update Software’
• Velg tilgjengelig versjon og trykk Done
• Når installasjonen er ferdig kommer meldingen ‘Update complete’
opp. Trykk OK
• Det vil komme en beskjed på skjermen som sier at instrumentet
må starte på nytt. Trykk OK
• Alt klart!

Spørsmål om
NanoDrop?
Kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840
perodin@bionordika.no

Kontakt oss hvis du ønsker mer
informasjon om NanoDrop One
eller NanoDrop Eight
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Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

CDNA SYNTESE • BIOREAKTORER

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 'in silico design' og termostabil revers transkriptase.
•
•
•
•
•

En 5X mastermiks i ett enkelt rør som inneholder Luna Revers Transkriptase, dNTP og Murine RNase-hemmer
Primerfritt format gir brukeren mulighet til å velge primere for best mulig cDNA-syntese
Fullfør første-tråds 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
Kat. nr.

Produkt

Størrelse

Tilbudspris

E3025S

LunaScript RT Master Mix Kit (Primer-free)

25 reaksjoner

1 031,-

E3025L

LunaScript RT Master Mix Kit (Primer-free)

100 reaksjoner

3 646,-

E3010S

LunaScript RT SuperMix Kit

25 reaksjoner

1 334,-

E3010SL

LunaScript RT SuperMix Kit

100 reaksjoner

4 395,-

Bioreaktorer og fermenteringssystemer
Nederlandske Applikon Biotechnology er et verdensledende selskap innen avanserte bioreaktorer. Systemene deres støtter
bioteknologisk forskning og bedrifter, fra screeningforsøk til produksjon. Applikon har utviklet og solgt bioreaktorer i Europa siden
1978. De deltok i bioteknologibølgen i USA på 80-tallet, og har siden tidlig nittitall levert anlegg til vaksineproduksjon og annen
bioteknologisk industri i Asia. Som lokal leverandør vil vi hjelpe deg med å finne rett utstyr til ditt bruk, og bistå gjennom hele
prosessen med anskaffelse, installasjon og oppfølging i etterkant. Vi tilbyr løsninger for alle bruksområder.
MiniBioBundle – komplett dyrkningssystem
Et komplett bioreaktorsystem med kontrollsystem og alle nødvendige
deler, klart for bruk rett ut av esken. Alle detaljer er tenkt på. Silikonslanger, prøvetagningsflasker og et startsett med deler og koblinger
medfølger.
Systemet er enkelt å montere uten spesialopplæring og enkel i bruk.
Pakken inkluderer Lucullus Lite programvare for datalogging.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!

Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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ASPIRASJONSSYSTEM

Aspirasjonssystem
Vacusafe aspirasjonssystem leveres i to størrelser og i to varianter.
Vacusafe-systemet er en trygg og brukervennlig måte for å aspirere og
samle opp flytende biologisk avfall på. En kompakt og filterbeskyttet
vakuumkilde i en baseenhet som holder avfallsflasken stødig kombineres
med det praktiske Vacuboy munnstykket for enkel og rask aspirering uten
søl - både arbeidsmengden og kontamineringsrisikoen reduseres.
Vacusafe aspirasjonssystem med to-liters flaske
Dette systemet har en toliters glassflaske med beskyttelsesbelegg for å hindre
søl, forurensing og glasskår selv om flasken skulle knuses. Flasken er laget for å være
trygg og lettvint å autoklavere.
I tillegg til beskyttelsesbelegget har den nye glassflasken hurtigkoblinger i lokket. Disse er selvlukkende og muliggjør
skift av flaske med minimal kontamineringsrisiko - perfekt for laboratorier med krav til biosikkerhet. En sensor for
væskenivå gjør at det er lett å følge med på når avfallsflasken må byttes, selv når den settes ute av syne under
sikkerhetsbenken. Flasken har en adapter som gjør at den passer perfekt i den vanlige Vacusafe baseenheten.
Kat. nr.

Produkt

Tilbudspris

158300

Vacusafe aspireringssystem med toliters glassflaske med sikkerhetsbelegg - inklusive lokk med selvlukkende hurtigkoblinger og nivåsensor,
slangesett og et Vacuboy munnstykke med 40 mm spiss i rustfritt stål,
adapter for engangsspisser (med ejektor) og gummistuss for bruk med
Pasteur-pipetter

19 900,-

Vacusafe aspirasjonssystem med fire-liters flasker
Dette er det populære Vacusafe-systemet i klassisk utgave, med høykapasitets, fireliters avfallsflaske i polypropylen. Det fins to
ulike varianter: Den første har lokk med selvlukkende hurtigkoblinger som muliggjør skift av flaske med minimal kontamineringsrisiko, samt en nivåsensor som gjør at flasken trygt kan settes ute av syne under benk uten å risikere at den overfylles. Den andre
er en budsjettvennlig utgave uten hurtigkoblinger og nivåsensor.
Kat. nr.

Produkt

Tilbudspris

158310

Vacusafe aspireringssystem med fireliters plastflaske i polypropylen - inklusive lokk med selvlukkende hurtigkoblinger
og nivå-sensor, slangesett og et Vacuboy munnstykke med
40 mm spiss i rustfritt stål, adapter for engangsspisser (med
ejektor) og gummi-stuss for bruk med Pasteur-pipetter

18 990,-

158320

Vacusafe aspireringssystem med fireliters plastflaske i
polypropylen – inklusive lokk med slangesett og et Vacuboy
munnstykke med 40 mm spiss i rustfritt stål, adapter for
engangsspisser (med ejektor) og gummi-stuss for bruk med
Pasteur-pipetter

13 490,-

Aspirasjonspipetter
Fra Greiner bio-one har vi 2 ml aspirasjonspipette uten plugg. Disse er frie for detekterbart DNase, RNase, humant DNA. De er ikkepyrogene og ikke-cytotoksiske, sterile og har god optisk klarhet. De leveres enkeltpakkede i papir/plast med peel-off funksjon.
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Kat. nr.

Produkt

710183

2 ml aspiration pipette, no plug

Antall

Tilbudspris

1000 stk

1 735,-

Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

VÆSKEHÅNDTERING

Pipetboy acu 2
Hundretusener Pipetboys har blitt kjøpt i løpet av de over fire tiårene de har
vært på markedet, noe som bekrefter Pipetboy som 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 til acu 2, noe
som gir rask fylling og tømming av pipettene.

3 750,-

2020-priser for alle
modeller på
lager!

Leveres komplett med Li-Ion batteri, strømkabel,
ekstra 0.45 µm filter og oppheng til vegg.

Vi har Pipetboy acu 2 på lager i Oslo for rask levering!
Kat. nr.

Produkt

Kat. nr.

Produkt

155 000

PIPETBOY acu 2, classic

155 017

PIPETBOY acu 2, blue

155 015

PIPETBOY acu 2, green

155 018

PIPETBOY acu 2, transparent

155 016

PIPETBOY acu 2, red

155 019

PIPETBOY acu 2, purple

Serologiske pipetter
Fra 1 ml til 50 ml

CELLSTAR® serologiske pipetter tilbys i volumstørrelsene: 1 ml, 2 ml, 5 ml,
10 ml, 25 ml og 50 ml. Det finnes også korte varianter av 5 og 10 ml pipettene.
Pipettenes kapasitet er faktisk enda større ved at de har negativ gradering.
Bruken av kvalitetspolystyren sikrer maksimal transparens.
Egenskaper:
• Tuppen av pipetten er designet for å sikre drypp-fri pipettering
• Maksimal nøyaktighet
• Tydelig gradering
• Farget stripe på 5, 10, og 25 ml pipettene gjør volumavlesing enklere
CELLSTAR® serologiske pipetter er tilgjengelig i flere forskjellige pakkeformat:
• Individuelt pakket i plast/plast med peel-off funksjon
• Individuet pakket i papir/plast-paket med peel-off og 'break-through' funksjon
• Bulk-pakket
• Trippelpakket for renromsapplikasjoner

-15%

på alle
serologiske pipetter
fra Greiner

NOEN EKSEMPLER:
Kat. nr.

Produkt

Antall

606180

Serologiske pipetter, 5 ml, gradert 1/10 ml, sterile, enkeltpakket (papir/plast)

200 stk

607160

Serologiske pipetter, 10 ml, gradert 1/10 ml, sterile, enkeltpakket (plast/plast)

200 stk

607180

Serologiske pipetter, 10 ml, gradert 1/10 ml, sterile, enkeltpakket (papir/plast)

200 stk

760160

Serologiske pipetter, 25 ml, gradert 2/10 ml, sterile, enkeltpakket (plast/plast)

200 stk

760180

Serologiske pipetter, 25 ml, gradert 2/10 ml, sterile, enkeltpakket (papir/plast)

200 stk

768180

Serologiske pipetter, 50 ml, gradert 1/2 ml, sterile, enkeltpakket (papir/plast)

100 stk

Kontakt oss for en komplett liste og pristilbud!
Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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VEKSTFAKTORER OG CYTOKINER

Vekstfaktorer, cytokiner og proteiner
Qkine leverer vekstfaktorer, cytokiner og proteiner av svært høy kvalitet. Alle
produktene blir uttrykt i E. coli, og produseres helt fritt for animalske komponenter
(i ADCF Laboratorium).
Produktene blir testet av eksterne spesialister for å sikre et svært lavt innhold av
endotoksiner. Alle produkter gjennomgår svært strenge kvalitetskontrollkriterier som
gjør at produktene fra Qkine fungerer akkurat likt, hver dag, fra batch til batch, og
uavhengig av mengde.
De fleste er tilgjengelig i størrelsene: 1000 µg, 500 µg, 100 µg, 50 µg, 25 µg.

-15%
på alle
produkter fra
Qkine

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

Kat. nr.

Produkt

QK001-ACTA

Recombinant human Activin A

QK005-ACTA2

Recombinant human Activin A Plus

Qk035-FRACTA

Recombinant human/mouse/rat follistatin-resistant
activin A protein

QK007-BMP2

Recombinant human BMP2

Qk038-BMP4

Recombinant human BMP-4 protein

QK011-EGF1

Recombinant human EGF

QK025-FGF2

Recombinant human FGF2 (145 aa)

QK027-FGF2

Recombinant human FGF2 (154 aa)

Qk042-FGF2

Recombinant mouse FGF-2 (bFGF) protein

Qk040-FGF2

Recombinant bovine/porcine FGF-2 (bFGF) protein

QK002-FGF2

Recombinant zebrafish FGF2

Qk052-0100

Recombinant thermostabile FGF2-G3 protein

Qk053-0100

Recombinant FGF2-G3 protein

QK004-FGF4

Recombinant human FGF4

QK039-FGF9

Recombinant human FGF-9 protein

QK003-FGF10

Recombinant human FGF10

QK017-GDF15

Recombinant human GDF15

QK015-GREM1

Recombinant human Gremlin 1

QK013-HGF1

Recombinant human HGF

Qk041-IGF1LR3

Recombinant human IGF-1 LR3 protein

Qk046-FGF7

Recombinant human KGF (FGF-7) protein

Qk036-LIF

Recombinant human LIF protein

Qk018-LIF

Recombinant mouse LIF protein

Qk034-HNOG

Recombinant human Noggin protein

Qk033-MNOG

Recombinant mouse Noggin protein

Qk045-NRG1

Recombinant human/bovine/porcine NRG-1 protein

QK043-PDGF-AA Recombinant human PDGF-AA protein
QK044-PDGF-BB Recombinant human PDGF-BB protein
QK006-RSP1

Recombinant human R-spondin 1

Qk031-RSP3

Recombinant human R-spondin 1 LR5 protein

QK032-RSP3

Recombinant human R-spondin 3

Et av Qkines høydepunkter i fjor var å lansere termostabilt FGF2-G3 (#Qk052-0100).
Termostabil FGF2-G3 er kostnadseffektive forbedrede reagenser for medieoptimalisering og gir et mer vedvarende og kontrollerbart nivå av FGF2-signalering.
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Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

MYKOPLASMADETEKSJON

Mykoplasmadeteksjon

MycoAlert gir svar på bare 20 minutter
Mykoplasmakontaminering av cellekulturer er et vanlig problem. Mykoplasma kan forårsake inhibering av cellevekst og cellemetabolisme, og i
de mest alvorlige tilfellene, celledød. Med MycoAlert kit fra Lonza kan du
detektere viable mykoplasma på under 20 minutter. Ta en liten mediumprøve fra cellene dine og gjør en enkel totrinnsprotokoll (se oversikten til
høyre).
Fordelene med MycoAlert-analysen inkluderer:
• Praktisk og rask: Resultater på <20 minutter, enkel tolkning
• Universell: Er bekreftet å oppdage 44 arter, og vil mest sannsynlig
oppdage alle de vanligste mollikutt-forurensningene
• Spesifikk: Ingen interferens med bakterier, fjernbar interferens
med mediekomponenter
MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit genererer en høyere
lyseffekt og har bedre kompatibilitet med mindre følsomme plateluminometre sammenlignet med førstegenerasjonssettet.
MycoAlert Assay Control Set (positiv kontroll). Vi anbefaler alltid å
bruke positiv kontroll når du utfører analyser. Dette er tilgjengelig i et
eget kit: MycoAlert Assay Control Set. Bruk 100 μl MycoAlert™ Buffer
eller HPLC gradert vann som negativ kontroll.

Spinn 2 ml celleprøve ved 200 x g i 5 min.
Overfør 100 μl supernatant til et nytt rør

Rekonstituer MycoAlert™ Reagent og
MycoAlert™ Substrate i assay-bufferen.
Ekvilibreringstid 15 minutter

Tilsett 100 μl MycoAlert™ Reagent til prøven.
Vent 5 minutter

Mål luminescens (avlesning A)

Tilsett 100 μl MycoAlert™ Substrate til prøven.
Vent 10 minutter

Mål luminescens (avlesning B)
Kat. nr.

Produkt

Størrelse

Tilbudspris

LT07-118

MycoAlert Detection Kit

10 tester

2 525,-

LT07-218

MycoAlert Detection Kit

25 tester

4 514,-

LT07-418

MycoAlert Detection Kit

50 tester

6 327,-

LT07-318

MycoAlert Detection Kit

100 tester

10 913,-

LT07-701

MycoAlert PLUS detection kit

10 tester

2 525,-

LT07-703

MycoAlert PLUS detection kit

30 tester

5 474,-

LT07-705

MycoAlert PLUS detection kit

50 tester

6 327,-

LT07-710

MycoAlert PLUS detection kit

100 tester

10 913,-

LT07-518

MycoAlert Assay Control Set
(positiv kontroll)

10 tester

1 831,-

Trypsin-EDTA
Trypsin-løsning klar til bruk
for trypsinering/løsning av
adherente celler. Trypsin
enzymet er preparert i en
balansert saltløsning, uten
kalsium og magnesium, med
pH på 6.8 - 7.8.
Etter trypsinbehandling må
trypsinets aktivitet stoppes
ved å tilsette serumholding
medium eller en trypsininhibitor i serumfrie system.

78,-

Trypsin-EDTA, 100 ml
#ECM0920D

Regn ut radio = avlesning B / avlesning A

DPBS 1X
Dulbecco's Phosphate
Buffer Saline (DPBS)
uten kalsium og
magnesium.
pH: 7.3 ± 0.3
DPBS benyttes som en
fortynner, til å skylle celler,
og som en buffer i mange
kromatografiske prosedyrer.
DPBS kan også benyttes til å
vaske og resuspendere celler i
dissosiasjonsprosessen.

Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

43,-

DPBS w/o Ca
w/o Mg, 500 ml
#ECB4004L
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CARRIER-FREE ANTISTOFFER

Antistoffer i 'carrier-free'-formulering er lagervare hos CST
Lagerførte antistoffer klare for utsendelse

Samtidig som BSA, glycerol og azide er viktige komponenter for vedlikehold av antistoff-stabilitet og for å hindre antistoffkontaminering, kan de også hindre effektiv konjugering til enzymer, fluorokromer og metaller. For å gi deg mer fleksibilitet, har Cell
Signaling Technology (CST) reformulert nesten alle sine rekombinante monoklonale antistoffer til å bli 'carrier-free', dvs. uten BSA,
glyserol og azide, noe som gjør de ideelle for enkel antistoff-merking og funksjonelle assays.
'Carrier-free' antistoffer er ideelle for bruk i applikasjoner slik som:
• Metallkonjugering for CyTOF® mass cytometry, Imaging Mass Cytometry™ (IMC), og MIBI
• ELISA-lignende assay som AlphaLISA®, HTRF®, and MSD assays
• Oligonukleotidmerking
• Biotinkonjugering
• Konjugering med fluorokromer for flow og immunfluorescence
• In vivo og funksjonelle assays
Disse 'carrier-free' formulerte antistoffene er validerte i relevante applikasjoner, og har nødvendig spesifisitet og reproduserbarhet.
Antistoffene er formulert i de høye konsentrasjonene (>1 mg/ml) som kreves, og er klare for konjugering.
Finner du ikke SF-variant av ønsket
antistoff?
Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer
på om et antistoff du er interessert i
finnes i 'carrier-free' formulering. Hvis
ikke vil vi be om kvotering på en slik
formulering av antistoffet.
Ønsker du mer enn 100 µg?
Vi setter gjerne opp et tilbud på større
mengder.

Marte hjelper deg
gjerne!

Topp 10 «carrier-free» antistoffene som nå finnes som lagervare:
(NB! Merk at produktnavn som slutter på «SF» tilsier «carrier-free» formulering)

Kat. nr.

Produkt

94530SF

Cleaved Caspase-3 (Asp175) (5A1E) Rabbit mAb (BSA
and Azide Free)

100 µg

35861SF

Tri-Methyl-Histone H3 (Lys27) (C36B11) Rabbit mAb
(BSA and Azide Free)

100 µg

67733SF

STING (D2P2F) Rabbit mAb (BSA and Azide Free)

100 µg

41101SF

CD34 (ICO115) Mouse mAb (BSA and Azide Free)

100 µg

56263SF

BCL6 (E5I8I) Rabbit mAb (BSA and Azide Free)

100 µg

72204SF

CD16 (D1N9L) Rabbit mAb (BSA and Azide Free)

100 µg

79903SF

Granzyme B (D6E9W) Rabbit mAb (BSA and Azide Free)

100 µg

88856SF

NCAM1 (CD56) (E7X9M) XP(R) Rabbit mAb (BSA and
Azide Free)

100 µg

91473SF

IDO (D5J4E(tm)) Rabbit mAb (BSA and Azide Free)

100 µg

93233SF

CD11c (D3V1E) XP(R) Rabbit mAb (BSA and Azide Free)

100 µg

Kontakt Marte Sødal
på 975 80 682
marte@bionordika.no
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Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

Mengde

WESTERN BLOTTING

SignalFire ECL reagenser
Western blotting deteksjon

For å se et maksimalt signal på ditt western blot behøver du deteksjonsreagenser med kvalitet og styrke til å forsterke et svakt
signal og redusere bakgrunnsfarging. CST tilbyr tre typer chemiluminescent deteksjonsreagenser for western blot:
SignalFire™ ECL Reagent er et forsterket chemiluminescent substrat som gjør det mulig med deteksjon av pikogram-mengder av
protein i en western blot analyse. Sammenlignet med andre luminol-baserte systemer, sørger denne reagensen for et mer robust
signal og forlenget varighet på signal outputen.
SignalFire™ Plus ECL Reagent er en mer sensitiv versjon som detekterer lave pikogram-mengder av protein, og den gir signal i flere
timer etter eksponering, noe som muliggjør flere eksponeringer med enten film eller med et digitalt imaging system.
SignalFire™ Elite ECL Reagent er et ultra-sensitivt substrat som muliggjør deteksjon av så lite som
femtogram-mengder av proteiner. Det ekstremt intense signalet muliggjør deteksjon av 'low
abundance' proteiner, og du kan spare reagenser og benytte kortere eksponeringstid.
Kat. nr.

Produkt

Mengde

Tilbudspris

6883P3

SignalFire™ ECL Reagent

50 ml

556,-

6883S

SignalFire™ ECL Reagent

500 ml

4 270,-

12630P

SignalFire™ PLUS ECL Reagent

20 ml

1 462,-

12630S

SignalFire™ PLUS ECL Reagent

100 ml

5 990,-

12757P

SignalFire™ Elite ECL Reagent

20 ml

1 566,-

12757S

SignalFire™ Elite ECL Reagent

100 ml

6 443,-

Blokkering
I tillegg til western blot-validerte antistoff, tilbyr CST et bredt spekter av western blot
tilleggsprodukter. Blokkering er et veldig viktig trinn i western blotting da det hindrer
uspesifikk antistoff-binding og reduserer bakgrunnssignal. Blokkering blir ofte utført
med BSA eller tørrmelk.
Se dataark til individuelle antistoffer for anbefalt blokkeringsløsning.
Kat. nr.

Produkt

Mengde

Tilbudspris

9999S

Nonfat dry milk

250 g

1 009,-

9998S

BSA

50 g

3 790,-

Guides to successfull...
CST har satt sammen ulike guider for hvordan du kan lykkes i western blotting,
immunhistokjemi, immunfluorescens og ChIP. De går igjennom kritiske trinn i
protokoller og viser hvordan endringer i disse kan påvirke resultatene dine, og
hva som er lurt å gjøre for å oppnå best resultat.
•
•
•
•

A Guide to Successful Western Blotting
A Guide to Successful Immunofluorescence
A Guide to Successful Immunohistochemistry
A Guide to Successful ChIP and ChIP-seq

Har du lyst på egne kopier av guidene?
Send oss din postadresse og hvilke(n) guide(r) du ønsker på mail til info@bionordika.no
Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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CAYMAN CHEMICAL

Produkter fra Cayman Chemical
Vår leverandør Cayman Chemical produserer reagenser av eksepsjonell kvalitet til forskning på kreft,
inflammasjon, nevrovitenskap, epigenetikk, metabolisme, diabetes, apoptose, oksidativ skade og
endokrinologi med mer.
De syntetiserer, renser og karakteriserer små molekyler og biokjemikalier som for eksempel
medikamentlignende stoffer, komplekse biolipider og fettsyrer, inhibitorer, aktivatorer og modulatorer.
Produktlinjen deres består også av høykvalitets assay, antistoffer og rekombinante proteiner.
Cayman Chemical's produktkategorier inkluderer antistoffer, assay kits, proteiner og
reagenser til lipidforskning.

-10%
på alle
produkter fra
Cayman

Antistoffer
Produktporteføljen til Cayman består av nærmere 1500 antistoffer. Disse inkluderer
primærantistoffer, sekundærantistoffer, epitop tag-antistoffer, blokkeringspeptider,
streptavidin-konjugater og isotype-kontroller. Antistoffene kan benyttes i applikasjoner
som ELISA, flowcytometri (FC), immuncytokjemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunhistokjemi (IHC), immunpresipitering (IP), multipleksbaserte analyser, TR-FRET og
western blot (WB).
Assay kit
Cayman tilbyr hundrevis av svært sensitive, robuste assay kit i en rekke
format. De tilgjengelige assay kittene inkluderer ELISA-kit, cellebaserte
analyser, deteksjonskit, enzymaktivitetsanalyser, inhibitorscreeningsanalyser, og prøveforberedelseskit. Hvert av kittene gjennomgår streng
kvalitetstesting for å sikre høy presisjon og nøyaktighet for å levere den
sensitiviteten og spesifisiteten som trengs for deteksjon av biologisk
signifikante analyttnivåer. Hvert kit kommer med alle nødvendige reagenser, plater, instruksjoner og analyseTopp 20 Cayman produkter i Europa i 2021:
verktøy for å hjelpe deg med å finne svar raskt og effektivt.
Kat. nr.
Produkt
Proteiner
Cayman tilbyr nærmere 550 proteiner for bruk i en rekke
applikasjoner. Disse inkluderer forskjellige rekombinante
proteiner, enzymer, samt chaperoner/heat shock
proteiner. De tilbyr til og med omfattende rekombinante
proteinproduksjonstjenester som inkluderer flere
ekspresjonsplattformer, rensing og karakterisering.

401111

8-Isoprostane Affinity Column

16489

1,2,3-Triheptadecanoyl Glycerol

501620

Citrullinated Histone H3 (Clone 11D3) ELISA Kit

16263

LDE225 (phosphate)

11791

Vitamin D2

514010

Prostaglandin E2 ELISA Kit - Monoclonal

Lipidforskning
De tilbyr et stort utvalg lipider og utvider kontinuerlig en
omfattende samling av bioaktive lipider til forskningsformål. I tillegg til lipider, tilbyr Cayman analyser for
måling av lipider, rekombinante enzymer som syntetiserer
og metaboliserer lipider, antistoffer for å påvise disse
proteinene og reseptorene for lipidmediatorer, og
agonister og inhibitorer for relaterte signalveier.
Produktporteføljen består av svært rene fettacyler,
glyserolipider, glyserofosfolipider, sfingolipider, sterollipider, prenollipider, polyketider og sakkarolipider for
bruk som standarder i forskning.

10010303 Triglyceride Colorimetric Assay Kit

Kontakt oss for produktinformasjon
og gode pristilbud!
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706002

Superoxide Dismutase Assay Kit

401113

8-Isoprostane Affinity Sorbent

709001

Antioxidant Assay Kit

29558

BSA-Palmitate Saturated Fatty Acid Complex (5 mM)

516351

8-Isoprostane ELISA Kit

400050

Ellman's Reagent

10009055 TBARS Assay Kit
16402

Tetrahydrouridine

700870

TBARS (TCA Method) Assay Kit

501700

2'3'-cGAMP ELISA Kit

780001

Nitrate/Nitrite Colorimetric Assay Kit

19994

Mirtazapine

589320

DNA/RNA Oxidative Damage (High Sensitivity) ELISA Kit

Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

FLOWCYTOMETRI

Studer celleproliferasjon
ved hjelp av flowcytometri
ViaFluor SE Cell Proliferation Dyes fra Biotium er fluorescerende fargestoffer for sporing av celledeling ved flowcytometri, enten in vivo eller in vitro. Fargestoffene diffunderer passivt inn i cellene
og brukes til langvarig cellemerking. Umiddelbart etter farging vil en enkel fluorescerende populasjon
detekteres ved flowcytometri. Hver celledeling som skjer etter merkingen vises ved en suksessiv
svakere topp for fluoresens på flowcytometri-histogrammet. Fargingen tåler også fiksering og
permeabilisering for påfølgende immunfarging om ønskelig.
ViaFluor® 405 SE og ViaFluor® 488 SE Cell Proliferation Dyes ble utviklet for å gi overlegen cellefaring,
fikserbarhet og lav toksisitet. ViaFluor® 488 SE Cell Proliferation Dye er en forbedret erstatning av det
klassiske proliferasjonsfargestoffet CFSE.

Ek/Em (nm)

Flow
deteksjonskanal

Tilbudspris

ViaFluor® 405 Cell Proliferation Kit

408/452

Pacific Blue®

6 747,-

30086

ViaFluor® 488 Cell Proliferation Kit

493/532

FITC

5 462,-

30050

ViaFluor® CFSE Cell Proliferation Kit

495/519

FITC

2 196,-

Kat. nr.

Produkt

30068

Ghost dyes
Bruk Ghost dyes fra CST for å skille mellom levende og døde celler i flowcytometriapplikasjoner og unngå falske positive. Disse fargestoffene binder seg irreversibelt
til frie aminer tilgjengelig på celleoverflaten, så vel som til intracellulære frie aminer
i celler med skadde cellemembraner. Døde celler med skadde membraner vil
reagere sterkere med Ghost dyes enn levende celler. Celler som viser økt fluorescens-intensitet kan dermed ekskluderes fra analyse.
Kat. nr.

Produkt

Mengde

Tilbudspris

18452S

Ghost Dye™ Red 780 Viability Dye

100 µl

1 359,-

49826S

Ghost Dye™ Violet 450 Viability Dye

100 µl

1 359,-

59863S

Ghost Dye™ Violet 510 Viability Dye

100 µl

1 359,-

72086S

Ghost Dye™ Violet 540 Viability Dye

100 µl

1 359,-

80862S

Ghost Dye™ UV 450 Viability Dye

100 µl

1 359,-

90232S

Ghost Dye™ Red 710 Viability Dye

100 µl

1 359,-

99283S

Ghost Dye™ Blue 516 Viability Dye

100 µl

1 359,-

Antistoffer til flowcytometri
Cell Signaling Technology (CST) har en omfattende katalog med antistoffer validert for flowcytometri-eksperimenter innen en rekke
forskningsfelt som cellebiologi, immunologi, epigenetikk, onkologi og metabolisme. Antistoffer validert for flowcytometri kan
brukes til å observere og overvåke cellulære funksjoner som DNA-skade, apoptose, cellesyklus og celleproliferering med mer.
CST tilbyr både fluorofor-konjugerte og ukonjugerte primærantistoffer, i tillegg til konjugerte sekundærantistoffer validert for
flowcytometri. Vi har også flowcytometri-validerte antistoffer fra våre andre leverandører AssayGenie, Biotium, Origene og Rockland.

Kontakt oss for mer informasjon og gode pristilbud!
Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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ELISA KIT

DIY ELISA kit
AssayGenie tilbyr to typer DIY ELISA kit hvor du kan sette sammen din eget sandwich ELISA:
SuperSet ELISA kit
For inflammatoriske cytokiner (IL, TNF, IFN) og CD-markører hos menneske, mus og rotter
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimaliserte monoklonale antistoff-par for spesifikk og sensitiv deteksjon
Spesifikk både for naturlig og rekombinant antigen
Renset rekombinant protein gir konsise standardkurver
Reagenser validert i henhold til ISO 9001:2000
Medfølger kittet: Streptavidin-HRP, TMB og buffere
Ingen kryssreaktivitet med andre testede cytokiner
Standard kalibrering iht. NIBSC
Tilgjengelige format: 1, 5, 10, 15 og 20 pakker x 96-brønnsplater

-15%
på alle
DIY og SuperSet
ELISA kit

DIY ELISA kit
Disse DIY ELISA kittene er tilgjengelig for mange arter, som for eksempel:
rotte, mus, geit, storfe, hest, svin, sau, kanin, hund, kylling, marsvin, katt,
laks, sebrafisk, delfin, ilder, cynomolgus-ape og multi-arter.
•
•
•
•
•

Alle nødvendige reagenser inkludert*: fangstantistoff, biotinylert deteksjonsantistoff og validert rekombinant proteinstandard
Hvert kit inneholder nok reagenser til å utføre 200 til 1000 analyser
Enkel protokoll å følge
Fleksibelt da hver komponent kan kjøpes separat for oppskalering og valideringsstudier
Omfattende ettersom at du kan velge mellom over 240 analytter fra flere arter

*Buffere (DPBS, blokkeringsbuffer og reagensfortynningsmiddel, standard- og prøvefortynningsmiddel, vaskebuffer), stoppløsning,
HRP, TMB og laboratorieutstyr er ikke inkludert.

Hvilke analytter ser du etter? Spør oss og velg blant 240 analytter!

ELISA kit for prekliniske og kliniske applikasjoner
Angiopoietin-2, IL-6 og VEGF

Biomedica utvikler og produserer kvalitets immunoassay klare til bruk, inkludert kontroller og serumbaserte standarder. For
spesifikke markører har Biomedica blitt en markedsleder med en kontinuerlig voksende portefølje. De validerer kittene i henhold til
FDA, EMA og ICHs retningslinjer.
Vi har nå tilbud på tre utvalgte Sandwich ELISA HRP/TMB, 12x8 strips, hvor serum, plasma (EDTA og sitrate), supernantant og urin
kan benyttes som prøvemateriale:
Kat. nr.

Produkt

Volum

Tilbudspris

BI-ANG2

Angiopoietin-2 ELISA

12 x 8 tests

5 590,-

BI-IL6

IL-6 ELISA

12 x 8 tests

5 590,-

BI-VEGF

VEGF ELISA

12 x 8 tests

5 590,-

Kontakt oss hvis du er interessert i andre ELISA kit fra Biomedica
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Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

IHC

TrueVIEW®
Autofluorescence Quenching Kit

Avslør ekte immunfluorescens - selv i utfordrende vev!
Ønsker du å redusere autofluorescens i vev og forbedre signal-to-noise ratioen? I vevssnitt
er autofluorescens den uønskede fluorescensen som kan gjøre det vanskelig å skille
mellom antigenspesifikt signal og uspesifikk bakgrunn. Vector TrueVIEW Autofluorescence
Quenching Kit fjerner uønsket autofluorescens i snitt som skyldes fiksering med aldehyd,
tilstedeværelsen av røde blodlegemer og strukturelle elementer som kollagen og elastin.
Det gir en klar, entydig lokalisering av målantigenet.
Bruk TrueVIEW hvis du behøver en autofluorescens blokkeringsreagens som:
• Gir effektiv reduksjon av autofluorescens selv i utfordrende vevstyper (f.eks. nyre,
milt og bukspyttkjertel)
• Er enkel å bruke (kun ett trinn)
• Er kompatibel med et bredt utvalg fluoroforer
• Er kompatibel med standard epifluorescens og konfokalt lasermikroskop
• Har forbedret signal-to-noise ratio
• Er tilgjengelig med og uten DAPI
Ett kit er tilstrekkelig til å behandle omtrent 100 til 150 vevssnitt.
Kat. nr.

Produkt

Mengde

Tilbudspris

SP-8400-15
SP-8500-15

TrueVIEW® Autofluorescence Quenching Kit

15 ml

2 562,-

TrueVIEW® Autofluorescence Quenching Kit med DAPI

15 ml

2 772,-

Antigen-avmaskeringsløsninger

Oppdag hemmelighetene som er gjemt i vevet ditt!
Fiksering er et kritisk trinn for senere behandling og analysering av vevsprøven din,
men i noen tilfeller kan det også skape barrierer som blokkerer den informasjonen
du trenger mest. Kombinasjonen av aldehydfiksering (f.eks. formalin) og varmeeksponering fra parafininnstøpings-prosessen kan maskere epitoper på proteinene
i det fikserte vevet, noe som fører til reduksjon eller eliminering av antistoffbinding
og deteksjon.
Dersom dette er en utfordring du sliter med, så frykt ikke! Antigen Unmasking
Solutions fra Vector Laboratories kan være svaret på dine problemer. Disse
løsningene bidrar til å øke vevsantigenisiteten/immunreaktiviteten i aldehydfikserte preparater med definert pH og saltløsninger.
Under avmaskering behandles vev med en kombinasjon av bufferløsninger og høy
temperatur, noe som forårsaker konformasjonsendringer i proteinene som videre
eksponerer epitopene/antigenene for antistoffbinding og deteksjon.

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

Vector Laboratories tilbyr citrat-baserte (pH 6.0) og tris-baserte (pH 9.0) Antigen
Unmasking Solutions, som er svært effektive til å avmaskere epitoper på formalinfikserte, parafininnstøpte (FFPE) vevsseksjoner og kan hjelpe deg med å oppdage
hemmelighetene som er skjult i vevet ditt med konsistente fargeresultater!
Kat. nr.

Produkt

Mengde

Tilbud

H-3300-250 Antigen Unmasking Solution (citric acid based)

250 ml

2 730,-

H-3301-250 Antigen Unmasking Solution (tris based)

250 ml

2 688,-

Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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NGS

Nyhet!

PCR-fri Library Prep Kit for Illumina®
Ikke vær 'biased'! NEBNext Ultra II DNA PCR-fri Library Prep Kit inneholder enzym og
buffere som kreves for å konvertere et bredt spekter av fragmentert DNA til biblioteker
for NGS på Illumina-plattformer, alt uten et amplifikasjonstrinn. Den raske, brukervennlige arbeidsflyten krever minimalt med hands-on, noe som resulterer i utmerket
utbytte og GC-dekning helt uten PCR og det som måtte komme inn av feil i denne
delen av prosessen.
• Spar tid med en optimalisert PCR-fri arbeidsflyt. Kittet har redusert hands-on tid og
er tilpasset automasjon
• Generér biblioteker av høy kvalitet ved å starte med 250 ng til 1000 ng DNA
• Dra fordel av bedre dekning og fordeling i bioblioteket
• Brukes sammen med NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Unique Dual Index
UMI Adapters DNA Set 1, E7395) eller andre Illumina-kompatible indeksadaptere
med et 3' enkelt T-overheng
• Lag biblioteker fra et bredt spekter av prøvetyper
• Finnes også som et sett med rensekuler

NEBNext®
Ultra™ II DNA
PCR-free

Produkt X

Merk: Hvis DNAet ditt ikke er fragmentert, anbefaler vi NEBNext Ultra II FS DNA PCR-fri Library Prep Kit for Illumina, som
fragmenterer, reparerer og ordner dA-tail - alt i ett enkelt rør uten rensing og mye manuelt arbeid.
Kat. nr.

Produkt

Størrelse

E7410S

NEBNext® Ultra™ II DNA PCR-free Library Prep Kit for Illumina®

24 reaksjoner

E7410L

NEBNext® Ultra™ II DNA PCR-free Library Prep Kit for Illumina®

96 reaksjoner

E7430S

NEBNext® Ultra™ II FS DNA PCR-free Library Prep Kit for Illumina®

24 reaksjoner

E7430L

NEBNext® Ultra™ II FS DNA PCR-free Library Prep Kit for Illumina®

96 reaksjoner

NEBNext Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit
•
•
•
•

Lag sekvenseringsklare Illumina-bibliotek fra så lite som 2 pg - 200 ng RNA
Detektér transkript fra én enkelt celle
Egner seg både til primærceller og cellelinjer
Spar tid med raskere workflow og minimal hands-on tid

Kat. nr.

Produkt

Størrelse

Tilbud

E6420L

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

96 reaksjoner

39 900,-

E6420S

NEBNext Single Cell/Low Input RNA Library Prep Kit for Illumina,

24 reaksjoner

11 900,-

Alt til Next-Gen sekvensering fra BioNordika!
Våre mest populære produkter til NGS fra alle våre leverandører

Brosjyren gir deg en flott oversikt over hvilke produkter vi tilbyr til biblioteksprep (DNA, RNA, ChIP)
med adaptere og primere, sekvenserings-panel, rensing/size selection, kvantifisering, kvalitetskontroll og service. Produktene er samlet i oversiktlige kategorier som gjør det enkelt å finne riktig
produkt til riktig bruk.
Har du lyst på din egen kopi av brosjyren?
Send oss din postadresse på mail til info@bionordika.no, og vi sender deg en i posten.
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Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

NGS

Rensing av ChIP, MedIP and CUT&Tag reaksjoner
IPure kit v2 er et unikt DNA-rensekit fra Diagenode
som bruker magnetiskekuler og er optimalisert for å
ekstrahere DNA fra ChIP, MedIP og CUT&Tag. Bruken av
de magnetiske kulene gir en ren DNA-fraksjon og øker
derfor reproduserbarheten. Den enkle protokollen
leverer rent DNA klar for de fleste applikasjoner (f.eks.
NGS). IPure-teknologien har fordelen av å være ikketoksisk og mye lettere å utføre på flere prøver.
Kat. nr.

Produkt

Størrelse

Tilbud

C03010014 IPure kit v2

24 reaksjoner

1 790,-

C03010015 IPure kit v2

100 reaksjoner

3 390,-

Bioruptor® Pico sonikeringsmaskin

279 000,-

BioRuptor Pico er et alt-i-ett system for sonikering og shearing av prøver fra 150 bp til 1kb.
Prøvevolumet er fleksibelt fra 10 ml - 2 ml. Systemet gir rask prosessering av opp til 16 prøver
samtidig. Systemet kommer også med innebygd kjølesystem som sikrer nøyaktig temperaturkontroll under hele sonikeringsprosessen. Maskinen har en svært brukervennlig kontrollskjerm, som inituitivt lar deg bruke både enkle og avanserte innstillinger. Et perfekt system
for både nybegynnere og erfarne brukere!

Bioruptor Pico
sonication device
#B01080010

HLS2 HMW Library System

Ekstrahér opp til 1MB DNA direkte fra cellene
I HLS2-systemet laster du cellesuspensjoner eller cellekjerner på
Sage Science gelkassetter for å utføre lysering direkte i gelen. Dette
fjerner degraderte og oppløste proteiner, og etterlater intakt DNA
bundet i agarosen. En cleavase brukes da til å fragmentere DNA til
mobile størrelser.

•
•
•
•

DNA shearing for Next Generation sekvensering
Shearing av kromatiner
Shearing av RNA
Proteinekstraksjon fra vev og celler (også for
massespektrometri)
• FFPE DNA ekstraksjon

269 000,HLS2 HMW

Automatisert DNA-seleksjon samler DNA i 6 brønner. HLS2 tilbyr de
samme egenskapene som den originale HLS bortsett fra temperaturregulering da dette har blitt ansett som unødvendig for HLS-CATCH
og lignende applikasjoner.
CRISPR/Cas9 kan brukes til å designe målrettet rensing
av store genomiske regioner eller gener, såkalt CATCH.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon!
Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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VÅRE LEVERANDØRER

AdipoGen

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

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

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

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

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

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

AusDiagnostics

GenScript

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, sentrifuger, varmeblokker, og PCR kabinett.

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

Glen Research

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

Greiner bio-one

Molecular Dimensions

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

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 stamceller, organoider og regenerativ medisin.

riboxx life sciences

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

Biosera

Rockland

Medium, reagenser og erum til celledyrkning

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

Biotium

HTG

Sage science

Antistoffer, assays, substrater, innmerkingskit 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.

Kontakt oss for mer informasjon!
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Cell Signaling Technology

Instrumenter, reagenser og service for
applikasjoner til molekylær profilering.

INTEGRA

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

Labrobot

Primær- og sekundærantistoffer, kitt og
reagenser

Fraksjonering av DNA til blant annet Next
Generation sekvensering

TPP

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

transOMIC

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

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

LONZA

Vector Laboratories

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

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

OM OSS • BESTILLING

Vi hjelper deg gjerne!
Herman Dalheim

Trude Strand

Gitika Emberland

Per Odin Hansen

Marte Sødal

Kristin Lundemo Sønsteby

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

Produktsjef
Molekylær diagnostikk
gitika@bionordika.no
940 07 207

Produktspesialist
Cellebiologi
marte@bionordika.no

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

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

975 80 682

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

Mari Gilde

Joachim Nedreklepp

Produktspesialist
Molekylærbiologi
mari@bionordika.no

Salgssjef
joachim@bionordika.no
922 84 963

971 16 031

Lena Aasen

Økonomisjef
lena@bionordika.no
23 03 58 00

Målfrid Røe

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

Haakon Torgersen

Daglig leder
haakon@bionordika.no
23 03 58 00

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

Slik bestiller du

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

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

Kampanjekode #BN1-22 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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Løs kryssordet, og vær med i trekningen av en kake til laben!
Svarene finner du inne i bladet
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Rensekit for nukleinsyrer fra New England BioLabs
Fargestoff som skiller mellom levende og døde celler i flowcytometri
Autofluorescence Quenching Kit fra Vector Laboratories
En familie sonikeringsmaskiner, med blant annet Pico
Leverandør av celledyrkningsmedier og reagenser, som f.eks. trypsin og DPBS
ECL reagenser til Western blotting
Aspirasjonssystem fra Integra
Leverandør av vekstfaktorer, cytokiner og proteiner

Send løsningsordet på e-post til info@bionordika.no med navn og besøksadresse
innen 31. mars 2022 for å delta i trekningen.
Vinneren vil bli kontaktet i april for å avtale levering av kaken.

Kampanjekode: #BN1-22

NB! Kampanjekoden må oppgis ved bestilling for å motta
nevnte rabatter eller reduserte priser. Tilbudene gjelder t.o.m. 31.03.2022
og kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabattavtaler.
Prisene er oppgitt eks. mva, installasjon, miljøavgifter og frakt.
Vi tar forbehold mot eventuelle feil i tilbud, informasjon og spesifikasjoner.

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

