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MOLEKYLÆR SPEKTROSKOPI

SPØRSMÅL 
OM UV?

kontakt Monica Laukas
på 404 40 960

monica@bionordika.no

TRENGER DITT SPEKTROFOTOMETER EN KONTROLL? 
Trygve og Stian kan hjelpe deg!

Ved anbefalt årskontroll av spektrofotometer kontrolleres:
• Absorbans med sertifiserte STARNA filter
• Bølgelengde med sertifisert STARNA filter
• Bølgelengde repeterbarhet med sertifisert STARNA Holmium filter
• Strølys med natriumiodid (NaI) + natriumnitritt (NaNO2) 
• Baselinjen i hele spekteret
• Støy og drift

Kontakt vår serviceavdeling: 
service@bionordika.no/tlf: 23 03 58 00

 

MOLEKYLÆR SPEKTROSKOPI
Shimadzu tilbyr et bredt spekter av produkter for spektroskopisk analyse: UV-Vis-NIR spektroskopi, FTIR spektroskopi, fluorescens-
spektroskopi, atomabsorpsjonsspektroskopi (AAS), induktiv koblet plasmaoptisk emisjonsspektroskopi (ICP-OES) og energidispersiv 
røntgenfluorescensspektroskopi (XRF). De utvikler maskinvare og programvare som oppfyller kravene til revisjonsspor og annen 
GXP- og FDA 21 CFR del 11- kompatibilitetsfunksjoner.

Pris fra kun kr. 

 59 995,-
#UV-1900  

 

UV-Vis-NIR til refleksjon og absorpsjon
Målinger gjøres på:
• væske
• faste prøver
• halvledere
• filmer
• glass
• absorberende materialer

Fluorescens-spektrometre for en rekke spektralteknikker
• Måling av kjemiluminescens og elektroluminescens, og forbedret følsomhet  
 og dynamisk rekkevidde muliggjør også måling av 
 både fluorescens og bioluminescens
• Evaluering av fluorescensprober
• Evaluering av kontaminering i små 
 mengder i elver og jordsmonn
• Kvantitativ analyse av tilsetnings-
 stoffer i mat
• Analyse av LED, solceller og organisk
 EL-materiale

FTIR til ikke-destruktive måleapplikasjoner
• Bestemmelse av feil på IC-brikker og andre 
 små deler i elektronikk
• Elektrisk-industri og halvlederindustri
• Kvalifisering av legemidler i henhold til 
 Pharmacopoeia
• Identifikasjon av malingsfragmenter fra 
 kjøretøy ved etterforskning
 

Kampanjekode #BN1-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  
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NULEINSYRERENSING

GITIKA KAN 
HJELPE DEG!

kontakt Gitika Emberland
på 940 07 207

gitika@bionordika.no

MONARCH® KIT FOR NUKLEINSYRERENSING
Tilgjengelig for både DNA og RNA

Monarch nukleinsyre-rensekit er et perfekt komplement til mange molekylær-
biologiske arbeidsflyter, inkludert enzymfordøying, transformasjon, elektroforese, 
RT-PCR og bibliotekpreparasjon. Du kan rense nukleinsyrer med høyeste kvalitet 
som vil egne seg for direkte bruk i en rekke nedstrømsapplikasjoner. 

Monarch plasmid miniprep kit (#T1010)
• Isolerer rent plasmid, enkelt og greit
• Fargede buffere gir en brukervennlig arbeidsflyt 
• Kolonner uten holderinger hindrer buffer carryover

Monarch DNA gel ekstraksjonskit (#T1020)
• Til deg som ønsker utmerket utbytte og renhet 
• Rask ekstraksjon av DNA fra agarosegeler
• Eluer i mindre enn 6 ml for å få høykonsentrert DNA
• Kolonner uten holderinger hindrer buffer carryover

Monarch PCR & DNA cleanup kit (#T1030)
• Rask isolering av rent DNA fra enzymatiske reaksjoner 
• Rens ditt DNA fra enzymatiske reaksjoner på kun 5 minutter
• Eluer i mindre enn 6 ml for å få høykonsentrert DNA
• Helt unikt design på kolonnene forhindrer “buffer carry over”
• Kittet kan også benyttes til å rense små DNA-fragmenter og oligoer

Monarch total RNA miniprep kit (#T2010)
• Velg et alt-i-ett kit for multiple prøvetyper 
• Fjerner DNA effektivt med inkludert DNase I og gDNA fjerningskolonner
• Prosesser blod og vev med inkludert proteinase K

-20%

FLASHGEL™ ELEKTROFORESESYSTEM
Si farvel til gelpreparasjon! 
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 minutters separasjon  - du ser faktisk 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

-15%
på alle FlashGel  

produkter
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CELLEDYRKNING

SPØRSMÅL OM  
MYKOPLASMA?
kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

NYHET!
LUCETTA 2 luminometer

 

Kombiner Lucetta 2 med MycoAlert 
Deteksjonskit - for rask og enkel 

deteksjon av mykoplasma!

Et lite, portabelt luminometer for deteksjon av 
bioluminescens og kjemiluminescens.

Kr. 57 500,-
#AAL-1002

MYKOPLASMADETEKSJON
MycoAlert kittene fra Lonza gir deg klart svar på under 20 minutter! 
Ta en prøve av dyrkningsmediet og følg en enkel to-trinns protokoll: Tilsett to 
forskjellige reagenser til prøven, og gjør to avlesninger i et luminometer. 
Differansen på avlesningene gir deg
et ja eller nei-svar på om du har 
mykoplasmakontaminasjon. 
 

-15%
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CELLEDYRKNING

Kampanjekode #BN1-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

SPØRSMÅL OM 
CELLEDYRKNING?

kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405

malfrid@bionordika.no

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%

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

-20%

SERUM TIL CELLEDYRKNING
Seraglob  - ny serumleverandør

Vi er glade for å kunne introdusere en ny leverandør 
av serum. Seraglob leverer serum av høyeste kvalitet 
basert på nøye utvelgelse av råserum, en optimalisert 
filtreringsprosess, samt steril flaskefylling.

Serum leveres med opprinnelsesland Sør-Amerika, 
Sør-Afrika, New Zealand og Australia. Newcalf serum, 
ES serum, og serum fra kylling, hest, lam, mus, gris 
er tilgjengelig, i tillegg til humant serum og humant 
serum type AB. 

Kontakt oss gjerne for uttesting og pristilbud!
 

EASYSTRAINER™ CELL STRAINERS
• Rask og sikker filtrering av cellesuspensjoner
• Filterporer på 40, 70 og 100 um
• Passer til alle standard 50 ml rør
• Fargekodede størrelser

#542040: 40 µM (grønn), 50 stk 
#542070: 70 µM (blå), 50 stk
#542000: 100 µM (gul), 50 stk

   13,-
   pr. stk.
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CELLEBIOLOGI

SENTRIFUGERØR
• Fra 13 til 50 ml
• Konisk, rund eller flat bunn
• 50 ml rør med skjørt er tilgjengelig
• Polypropylen eller polystyren-plast
• Hvitt skrivefelt på korken
• Skrivefelt på rørenes side
• Korkene kan ikke overskrus
• Gass- og areosol-tette korker
• Gradering helt ned 
 til 0.1 eller 0.5 ml 
• Råvarene oppfyller 
 USP Class VI, og 
 ingen tilsetnings-
 stoffer er benyttet

-15%

Trypsin/EDTA LØSNING
Trypsin/EDTA 0.025% løsning til bruk i 
celledyrkning. 

#17-161E/12: 
Trypsin-Versene (EDTA) 100 ml, 12 stk   
Kr. 588,-

  49,-
pr. stk. ved kjøp 

av 12-pakk
     

PIPETBOY  
acu 2 

 

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. 

kr. 2 990,-



NUCLEOFECTOR™
Nucleofector™-systemene er trans-
feksjonssystem som gir unike elektriske 
parametere til cellene.  De elektriske 
settingene er forhåndsprogrammert
for hver celletype for å sikre riktige 
og optimale forhold for nettopp 
den celletypen. 

Nucleofection™ er en teknologi som 
er basert på dannelse av små porer i 
cellemembraner ved en elektrisk puls.
Nucleofector™-programmene og de 
celletypespesifikke løsningene som 
benyttes muliggjør at nukleinssyre
substrat leveres, ikke bare til cyto-
plasma, men også inn i kjernen gjennom 
kjernemembranen. Du kan oppleve 
transfeksjonseffektiviteter opp til 99%.
 

Kampanjekode #BN1-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  7

TRANSFEKSJON

SPØRSMÅL OM 
TRANSFEKSJON?
kontakt Kristin L. Sønsteby

på 992 27 101
kristin@bionordika.no

JETOPTIMUS®
Best-in-class DNA transfeksjonsreagens

Med jetOPTIMUS® DNA transfeksjonsreagens kan du transfektere plasmid DNA inn i 
adherente, mammalske celler som kan være vanskelig å transfektere som f.eks.:

• Primærceller (epitelceller, hepatocytter, endotelceller, fibroblaster osv) 
• Stamceller (embryonale, mesenkymale, indusert pluripotente) 
• Kreftcellelinjer

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

1.5 ml av jetOPTIMUS® transfeksjonsreagens holder til 3000 transfeksjoner i 
24-brønnsplater eller 750 transfeksjoner I 6-brønnsplate etter standard protokoll.

Kat. nr. Produkt Tilbud
117-01 jetOPTIMUS, 0.1 mL + 10 ml buffer 710,-

117-07 jetOPTIMUS 0,75 ml + 2x60 ml buffer 4 998,-

117-15 jetOPTIMUS 1,5 ml + 4 x 60 ml buffer 8 492,-



CECILIE KAN 
HJELPE DEG!
kontakt Cecilie A. Aasaaren
på 476 47 171
cecilie@bionordika.no

Kampanjekode #BN1-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  8

KROMATOGRAFI • MASSESPEKTROMETRI

KOMPAKT LC 
Prominence-i og Nexera-i serien

• Alle nødvendige LC funksjoner i et plassbesparende design med 
 kun 410 mm bredde 
• Prominence-i Plus 440 bar (HPLC) og Nexera-i Plus 660 bar (UHPLC)
• Mulighet for UV- og PDA detektor, kan utvides med RI, RF, ELSD og MS
• Dobbel-temperaturkontroll for en mer stabil «baseline»
• Flowhastighet fra 0.0001 til 10 ml/min
• Kolonneovn med plass til 6 kolonner
• Ultrahøy injeksjonstid på 14 sek 
• Lav carry-over på < 0,0025 %
• Plass til 216 vialer (1,5 ml)
• Kjølesystem for prøver
• Farget LCD touchskjerm 
 og kan styres fra 
 f.eks iPad

MODULÆR LC 
Nexera (U)HPLC serien

• Nytt footprint - Kompakt design med 2/3 reduksjon i størrelse
• Finnes som både HPLC (440 bar) og UHPLC (700, 1050, 1300 bar)
• Flowhastighet fra 0.0001 til 10 ml/min
• Bruker over 80 % mindre strøm når den er i standby mode 
• Dobbel-injeksjon tillater to ulike typer analyser
• Monitorerer baseline-endringer og trykk-endringer
• Analysesyklus på mindre enn 10 sekunder
• Automatisert workflow og maksimal ytelse
• Mobilfase-nivå måles i sanntid
• Muliggjør oppstart og shut-down uten overvåkning
• Farget touch-skjerm med intuitiv og enkelt interface, sanntid-monitorering av kromatogram
• FlowPilot-funksjonen kan brukes for å øke flowhastigheten gradvis opp til en satt flow for å 
 beskytte kolonnene

 

NEXERA PREP/PURIFICATION LC 
• Fleksibel konfigurering
• Flowhastighet: 0.001 til 150 ml/min
• Maks trykk: 490 bar
• Temperaturområde: 4 til 35 °C 
• Væskebehandleren LH-40 (autosampler og 
 fraksjonssamler i ett) håndterer opptil 540 prøver
• Enkel og intuitiv software (LabSolution) kontrollerer  
 alt, med mulighet for å skjule funksjoner
• Alt er automatisert
• Mulig med 4 ulike detektorer

 

 NYHET!

Priser fra kun kr. 

 189 000,-

SINGEL KVADRUPOL (SQ) LCMS 
LCMS-2020

• 15 msek bytte mellom positiv og negativ ionisering
• UltraFast scanhastighet: 15 000 u/sek
• Robust og enkel å vedlikeholde, DL (desolvation line)  
 kan installeres og rengjøres uten å bryte vakuum
• Multi-sekvens tillater flere  
 ulike metoder innen en enkelt  
 analyse, CID, pos/neg ione- 
 switching og SIM 
• Ioniseringsmuligheter: ESI,  
 APCI,  DUIS (ESI + APCI)
• LabSolution: enkel og intuitiv 
 software 
• Utviklet ioneoptikk, Qarray, 
 gir utmerket sensitivitet, 
 repeterbarhet  og linearitet

Priser fra kun kr. 

 600 000,-



Kampanjekode #BN1-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  9

KROMATOGRAFI • MASSESPEKTROMETRI

TRIPPEL KVADRUPOL (TQ) 
LCMS RUTINEMODELL
LCMS-8045

• Sensitivitet: 1 pg Reserpine, S/N  
 >200 000:1 (ESI pos), 1 pg Chloramp- 
 henicol, S/N >200 000:1 (ESI neg)
• UltraFast scanhastighet: 30 000 u/sek
• UltraFast bytte mellom positiv og 
 negativ ionisering: 5 msek
• Antall MRM-overganger: 
 555 channels/sek 
• Scanmuligheter: Q1 scan/SIM, Q3
 scan/SIM, MRM, Precursor ion scan, 
 Product ion scan, Neutral loss scan, 
 Synchronized survey scan
• Auto-tuning mulig
• Vakuum må ikke brytes ved bytte/ 
 rengjøring av DL 
• Ioniseringsmuligheter: ESI (standard), 
 APCI, DUIS (ESI + APCI) og micro-ESI

TRIPPEL KVADRUPOL (TQ) 
LCMS HIGH-END MODELL 
LCMS-8060

• UFsweeper III kollisjonscelle- 
 teknologi, akselererer ionene ut av
 kollisjonscellen uten å miste moment, 
 gir dobbel CID effektivitet over UF-
 sweeper II, opprettholder signal-
 intensiteten, og hemmer crosstalk, 
 selv for høyhastighets multi-
 komponent analyser
• UF Qarray-ioneguide, øker sensitiv-
 iteten ytterligere ved å fremme 
 ioneintensiteten, ved effektiv ione-
 fokusering over et bredt m/z-område, 
 og reduserer støyen
• Sensitivitet: 1 pg Reserpine, S/N 
 >750 000:1 (ESI pos), 1 pg Chloram-
 phenicol, S/N > 750 000:1 (ESI neg)
• Nyutviklet DL kapillær gir økt 
 ion-introduksjon 
• Bedre vakuum-kapasitet for å øke 
 ionetransmisjonen 
• Som de andre modellene er ved-
 likehold verktøyfritt og uten kabler og 
 tubinger, noe som gjør vedlikehold av 
 ionekilden enkel og rask

 

TRIPPEL KVADRUPOL (TQ) 
LCMS GENERELL MODELL 
LCMS-8050

• UFsweeper III kollisjonscelle- 
 teknologi, gir enda høyere sensitivitet  
 enn LCMS-8045 (UFsweeper II), noe  
 som utvider muligheten for flere  
 LC-MS/MS applikasjoner
• Sensitivitet: 1 pg Reserpine,  
 S/N > 250 000:1 (ESI pos), 1 pg  
 Chloramphenicol, S/N > 250 000:1  
 (ESI neg)
• UltraFast scanhastighet: 30 000 u/sek
• UltraFast bytte mellom positiv og  
 negativ ionisering: 5 msek
• Antall MRM-overganger:  
 555 channels/sek 
• Auto-tuning mulig
• Vakuum må ikke brytes ved bytte/ 
 rengjøring av DL 
• Ioniseringsenheten er designet uten  
 kabler eller tubinger slik at kobling på  
 eller av gjøres enkelt med et grep

Q-TOF LCMS 
LCMS-9030

• Kombinerer en av verdens raskeste og mest sensitive QP-teknologier med unik TOF arkitektur
• Smal design gir god plassbesparelse
• Veldig enkelt vedlikehold og bytte av ionekilder
• Massenøyaktighet < 1 ppm ved m/z 622,5662 
• Sensitivitet: 1 pg Reserpine, S/N > 3000:1 i MS/MS mode (ESI pos), 1 pg Chloramphenicol,  
 S/N > 3000:1 I MS/MS mode (ESI neg)
• Scanmuligheter: Q1 scan (tuning), Full scan MS (TOF MS), SIM (TOF MS), Product ion scan  
 MS/MS, MRM, Data dependent Acquisition 
• Høy-effektive ioneguider, QP og kollisjonscelle gir høy sensitivitet for deteksjon på spornivå 
• UFgrating-elektroden sin mekaniske styrke gjør at den står imot den høye spenningen som  
 trengs for å oppnå UF ionepulsering
• iRefTOF-reflektronen er konstruert slik at ionene snur uten at det går utover oppløsningen 
 eller sensitiviteten
• UF-FlightTube er temperaturkontrollert og krever mindre frekvent kalibrering, noe som gjør 
 det mulig å kjøre flere prøver



KOMPAKT GC 
GC-2030

• Kompakt design med brukeren i tankene med touch-panel med tydelig grafikk og 
 kontrollerbare settinger som analytiske forhold, lekkasjesjekk og kromatogram
• Ovnlys og verktøyfri kolonneinstallasjon og one-touch inlet-vedlikehold med ClickTek 
 funksjoner, bidrar til redusert tidsbruk på vedlikehold 
• Kan kontrollere opptil tre injeksjonsenheter og fire detektorer 
• Enkel og intuitiv Interface og software 
• Metoder spesifiseres via LabSolution GC Software eller direkte via touch-panelet
• Med funksjonen «Advanced Flow Technology» (AFT) øker den analytiske produktiviteten 
 med backflush, detektor-splitting, detektor switching og Heart-cut systemer 
• Tilgjengelig med FID, ECD, FPD, TCD, FTD, NPN og BID detektorer 
• Automatisk start, og stopp-funksjon reduserer kostandene

 

Kampanjekode #BN1-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  10

KROMATOGRAFI

SINGEL KVADRUPOL (SQ) 
GCMS MODELL
GCMS-2020

• Scanhastighet: 20 000 u/sek
• Masseområde: 1.5 til 1090 m/z
• Tilgang til ionekilden i front slik at  
 vedlikehold er enkelt
• Filament og ionekildeboksen er  
 separert slik at høy sensitivitet og 
 langsiktig stabilitet oppnås 
• Ionisering: EI (CI modeller kan gjøre 
 CI, og NCI modeller kan gjøre CI og 
 NCI)
• Filament: dual, med automatisk 
 swithching
• Mulighet for scan, SIM og FASST
• Kan trygt brukes med andre bære- 
 gasser enn He, som H eller N, noe 
 som reduserer kostnadene

TQ GCMS  
HIGH-END MODELL  
GCMS-8050

• OFF-AXIS ione-optikk eliminerer støy  
 uten at det går utover sensitiviteten  
 ved hjelp av tre støy-reduserende  
 teknologier og en detektor med  
 forbedret forsterkningsytelse
• Kan pålitelig detektere kvantitative  
 analyser i ultra spor-mengder, ned til  
 fg-nivåer
• Detektoren med lang levetid gir 
 mindre vedlikehold og lenger oppetid  
• Oppnår høy sensitivitet for både  
 MRM-målinger i GC-MS/MS modus  
 og i scan og SIM målinger i GC-MS  
 modus pga. den høsensitive  
 ionekilden og detektoren
• Ionisering: EI (standard),  
 EI, PCI, NCI (opsjon) 
• Patentert dual filament, automatisk 
 switching med skjold plassert mellom  
 filament og ionekildeboksen
• Scanmuligheter: Q1 scan, Q3 scan,  
 Produkt ion scan, Precursor ion scan,  
 Neutral loss scan, Q1 SIM, Q3 SIM,  
 MRM, scan/SIM og scan/MRM FASST
• Mulig å få oljefri pumpe som ikke  
 krever vedlikehold i tre år

 

Priser fra kun kr. 

 569 000,-

HJELP TIL SERVICE?
 
Våre dyktige serviceingeniører 
følger Shimadzu`s anbefalinger 
ved gjennomføring av  
installasjon, vedlikehold,  
reparasjon og kalibrering.

Kontakt vår serviceavdeling: 
service@bionordika.no

 

 

KONTAKT OSS FOR 
GODE TILBUD PÅ 

INSTRUMENTER & 
SERVICEKONTRAKTER

Priser fra kun kr. 

 186 000,-

TRIPPEL KVADRUPOL (TQ) 
GCMS RUTINEMODELL 
GCMS-8040

• Smart produktivitet, tillater multi- 
 komponent analyse for flere hundre 
 målforbindelser, noe som øker 
 produktiviteten dramatisk
• Smart operasjon, med smart MRM  
 setter Softwaren automatisk de  
 analytiske forholdene, noe som gjør 
 metodeutvikling raskt og enkelt
• Smart opptreden, med den  
 effektive ionekilden med høy  
 sensitivitet og langsiktig stabilitet, og  
 en høy-effektiv kollisjonscelle,  
 oppnås lave deteksjonsgrenser og  
 stabile analyser over en lengre tid 
• Scan-hastighet: 20 000 u/sek 
• Ionisering: EI (standard), EI, PCI, NCI  
 (opsjon) 
• Patentert dual filament, automatisk  
 switching med skjold plassert mellom  
 filament og ionekildeboksen
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PTMSCAN TEKNOLOGI

SPØRSMÅL OM
PTMScan?

kontakt Christine Vimo
på 992 39 791

christine@bionordika.no

PTMScan® TEKNOLOGI 
Immunoaffinitets-berikelse for massespektrometri-basert proteomikk
 

Massespektrometriske teknikker kan brukes til å profilere post-translasjonelt modifiserte (PTM) 
peptider i en prøve. PTM-peptider er imidlertid ofte til stede i svært lave mengder, noe som er 
en utfordring når du prøver å studere dem ved bruk av massespektrometri.

Cell Signaling Technology (CST) har derfor utviklet PTMScan®-teknologi, en proprietær 
proteomisk metode som kombinerer antistoffberikelse av PTM-peptider med væske- 
kromatografi-massespektrometri (LC-MS / MS). PTMScan-teknologi muliggjør identifisering og 
kvantifisering av hundre- til tusenvis av peptider, selv i de minste mengder. Teknologien gir også 
en mer fokusert tilnærming til berikelse av peptid enn andre strategier, som f.eks. IMAC.

PTMScan®-teknologi kan benyttes til å:
• Bestemme nye proteinseter som er fosforylert, ubiquitinert, acetylert,  
 metylert eller proteasekuttet 
• Identifisere og validere mål for medisinutvikling
• Oppdage biomarkører 
• Utforske virkningsmekanismen til medikamenter / kjemiske modulatorer
• Belyse effekter legemiddler har utenfor sitt egentlige mål

En bedre forståelse av normal cellesignalisering og dens modulasjon ved  
sykdom er et kritisk mål for massespektrometribaserte proteomiske analyser. 

Spesielt er bestemmelse av endringer i post-translasjonelle modifikasjoner (PTMs), som 
fosforylering, en nøkkel for å forstå aktiviteten i signalveier og endringer i aktivitet etter
behandling.

Mange suksessrike studier har utnyttet kraften i massespektrometri for å oppnå innsikt i disse 
endringene. Man har bestemt nye seter for protein-fosforylering, ubuquitinering, acetylering, 
metylering eller protease-kløyving, identifisert og validert nye mål for legemidler, oppdaget 
biomarkører, utforsket mekanismen bak virkemåten til legemidler/ kjemiske modulatorer, og 
belyst bivirkninger av legemidler. I artiklene som har vist alt dette, var konsentrering av post-
translasjonelle modifikasjoner det viktigste trinnet for å gjøre disse oppdagelsene. Uten 
konsentrering, ville signalet til PTM-peptidene blitt borte i bakgrunnen av alle de umodifiserte 
peptidene i en cellelinje, et vev eller en biologisk prøve. Det finnes flere publiserte metoder 
for å undersøke fosfo-proteomet av celler og vev, med tre hovedkategorier som vist i figur 1.

Fig. 1. Metoder for fosfopeptid-berikelse. 1A. Fe-IMAC enrichment 1B. PTMScan Discovery antibody-based 
enrichment 1C. PTMScan Multi-Pathway enrichment



TRENGER DU 
NYTT UTSTYR?
kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840
perodin@bionordika.no
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CELLEBIOLOGI

                            
CST leverer et stort utvalg sekundærantistoffer konjugert med 

HRP, AP, biotin eller fargestoffer, optimalisert for applikasjonene 
western blotting, IF, IP, flow eller in-cell western.  

Nå med hele 36 mnd holdbarhet på #7074 Anti-rabbit IgG HRP-linked antibody, 
#7076 Anti-mouse IgG HRP-linked antibody og #7077 Anti-rat IgG HRP-linked 
antibody, samt alle sampler kits som inneholder disse sekundærantistoffene.

*Gjelder sekundærantistoffer i 100 ul volum/S-størrelsen. 

RFP ANTISTOFF, PREABSORBERT
Rabbit anti-RFP Antibody Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins

Dette polyklonale anti-RFP er laget for å detektere Red Fluorescent Protein (RFP) 
og dens varianter (mCherry, tdTomato, mBanana, mOrange, mPlum, mOrange and 
mStrawberry). 

Applikasjoner med foreslåtte fortynninger:
• ELISA: 1:28700  - 1:48700
• IF mikroskopi: 1:200  - 1:2 000
• Western Blot : 1:1000  - 1:5000
• Immunohistokjemi: 1:200  - 1:2000

#600-401-379: 
Anti-RFP (RABBIT) Antibody  
Min X Hu Ms and Rt Serum Proteins, 100 ug    
Kr. 4 540,-

Immunofluorescence Microscopy of Rabbit Anti-RFP antibody. Tissue: (10X) Mouse lung tissue. Fixation: 4% PFA.  
Antigen retrieval: Heat. Primary antibody: Anti-RFP antibody at 1:50 for 1 h at RT. Secondary antibody: Fluorescein rabbit 

secondary antibody at 1:250 for 1 hr at RT. Staining: SPC+ cells are RFP positive in red.

KJØP ET PRIMÆRANTISTOFF, FÅ 

50% RABATT 
PÅ ET SEKUNDÆRANTISTOFF!*

Fra kun kr.

  2 500,-
     

3D-VIPPER
Trenger du en vippe til hybridisering, 
staining/destaining, blodprøver eller  
annet bruk? Velg mellom to stødige 
modeller, begge med plattform på 
215x215 mm, maks 1 kg.  
Kan også brukes  
i kjølerom.

HiFliQ NiNTA KOLONNER 
• Prepakket med Super NiNTA resin 
• Ideell for rensing av His-taggede  
 proteiner fra E.coli 
• Kompatible med de aller fleste  
 kromatografiinstrumenter på  
 markedet
• Konkurransedyktige
 priser

 
-15%
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IHC

Hematoxylin 
counterstain

 

Nukleær counterstain, "klar til bruk"-løsning

Basert på Gills formulering, med en intensiteten som
kan justeres for å optimalisere resultatet for enten

manuell eller automatiserte systemer.
Gir utmerket fargekontrast mot de mest vanlige  

peroksidase og alkalisk fosfatase-substrat.

#H-3401: Hematoxylin, 500 ml 
kun kr. 2 165,-

IMMEDGE™ PEN 
ImmEdge™ Pen er en forbedring av PAP-pennen for immunhistokjemi, immuncyto-
kjemi, immunfluorescence og in situ hybridisering. Den er designet for å gi en vann-
avstøtende, varmestabil barriere som holder 
reagensene lokalisert på vevsprøven og 
motvirker miksing av reagenser når flere 
vevsprøver blir montert på samme objekt-
glass. ImmEdge-pennen er stabil ved bruk 
av buffere både med og uten detergent. 

• Stabil ved varme
• Uløselig i alkohol og aceton
• Stabil ved bruk av buffere med og uten 
 detergent (f.eks. Tween 20, Triton X-100)
• Fjernes fullstendig ved bruk av xylene 
 og xylene-substitutter
• Kompatibel med alle enzym og 
 fluroescence-baserte deteksjonssystemer

 

  2 165,-
2 stk. penner

#H-4000
     

SPØRSMÅL  
OM IHC?

kontakt Christine Vimo
på 992 39 791

christine@bionordika.no
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MOLEKYLÆRBIOLOGI

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

Å VELGE DEN RETTE qPCR MIKSEN ER NESTEN 
SOM EN SKATTEJAKT!

1.  
Sjekk på din lab,
hva kan du se?

Hvilket qPCR instrument
står du ved?

2.  
Er den spesifikk?

eller ei?
vil du med oss dele

din deteksjonsmetode
i en fei

3.  
Et trinn, to trinn, 

hva gjør du?
DNA eller RNA, 
hva bruker du?

4.  
Pipettere selv?

Eller klar-ferdig-bruk i ett rør?
Vi hjelper deg, 

om du er i nord eller sør

5.  
Stoppe carryover?

Se alt i blått?
Assay automation,
vi har alt fra stort 

til smått!6.  
Gratulerer! 
Du er her!

Skatten er et øko-tips:
Ha et dry-format 

deg nær

1. ROX, low ROX og ROX versjoner
2.  SYBR green eller probebasert 
 deteksjonskjemi
3.  One Step- eller Two Step-kit
4.  Optimaliser assayet ditt selv eller 
 bestill en mastermiks
5.  Hindre "carryover" med UNG, 
 mulighet for blåfarge og 
 automasjonsvennlig
6.  Dry-format er stabilt på 
 romtemperatur

Spør 
oss om
prøve!

     

Q5® DNA POLYMERASE
Hvor god proofreading har din 
polymerase?

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)

OneTaq® POLYMERASE 
Reduser pipetteringen! Velg 
MasterMiks-format 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 som det 
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)
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MOLEKYLÆRBIOLOGI
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VACUSIP
Fjerner væske i en fei!

Kan benyttes til en lang rekke avfallsoppgaver for 
flytende avfall. Den har en pålitelig og lydløs pumpe, 

slik at den kan fungere selvstendig fra en ekstern 
vakuumkilde. En unik håndoperatør gir mulighet for 
en fin regulering av væskestrømmen og kan kobles 

til forskjellige adaptere.

kr. 4 750,-*

*Gjelder #159010: Vacusip aspirasjonssystem  
Inkl. borosilikat flaske, silikon håndoperator (inkl. 1- og 8-kanals stålspisser og 1-kanals adapter for standardspisser, 1.2 m silikonslange.

KOMPETENTE CELLER  
BL21 (DE3) celler er ofte brukt til 
proteinekspresjon. Skulle ikke disse 
virke optimalt kan det være verdt å 
sjekke ut T7 express. Vi har også Shuffle 
celler til proteiner med disulfidbroer, 
Lemo21 til membranproteiner og 
vanskelige proteiner, eller NiCo21 
til proteiner med HisTag. 

-25%
på alle kompetente 

celler til protein-
ekspresjon

ER DU EN STRUKTURBIOLOG? 
Vi kan hjelpe deg fra A til Å. Spør oss om kloning, 
PCR og mutagenese til å lage konstruktet ditt.  
 
Til proteinekspresjon tilbyr vi flere typer kompetente 
celler og medier. Og våre proteingeler fra Genscript har 
blitt en suksess og våre kunder setter pris på det store 
brønnvolumet og den konkurransedyktige prisen (kr. 77
pr. gel inkludert MOPS eller MES). 
Hvorfor betale dyre summer for en NiNTA kolonne, når 
du kan få tilsvarende kvalitet til lavere pris gjennom oss? 
Og sist, men ikke minst, sjekk ut våre screens fra 
Molecular Dimensions. 

Hos oss får du nesten alle produkter du trenger til 
krystallisering i en bestilling.
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DNA-SEKVENSERING: NEBNext® ULTRA™ II FS DNA LIBRARY PREP 
with Sample Purification Beads
Dette kittet tar deg igjennom hele prosessen med å generere Illumina-bibliotek for Next Generation 
Sequencing. Gjennom DNA fragmentering, end repair, dA-tailing, adapter ligering, Cleanup/size 
selection, PCR Enrichment og tilslutt siste Clean-up blir DNA klar til sekvensering på 1,4  - 3,2 timer, 
med bare 12-13 minutter hands-on tid. 

• Input 100 pg  - 500 ng DNA 
• Brukes med DNA i standard TE eller Tris-HCl buffer og vann 
• Rask og enkel workflow, ~ 2.5 time og <15 minutter hands-on tid 
• Genererer bibliotek i svært høy kvalitet med høy yield
• Inkubasjonstiden på fragmenteringen kan varieres for ulike insert størrelser

RNA-SEKVENSERING: NEBNext® ULTRA™ II RNA LIBRARY PREP KIT 
Generer Illumina-bibliotek for sekvensering av RNA med input:
• 10 ng  - 1 µg Total RNA(polyA mRNA workflow)
• 5 ng  - 1 µg Total RNA (rRNA depletion workflow)
 
Kittet minimerer bias, og har færre PCR sykluser enn andre kit. Dette er et svært robust kit, som gir 
bibliotek av høy kvalitet selv med RNA av lav kvalitet. Kittene finnes både for directional og non- 
directional biblioteksprep. De er også tilgjengelig med SPRI Select beads for clean-up/Size selection.

 

NYHET! NEBNext® rRNA DEPLETION KIT (BACTERIA) 
NEBNext rRNA Depletion Kit for bakterier bruker en RNase H-basert metode for å fjerne rRNA fra 
gram-positive og gram-negative organismer. Metoden er effektiv med intakt og degradert RNA, fra 
monokulturer eller prøver med flere bakterietyper. 

• Effektiv og spesifikk fjerning av bakterielt rRNA (5S, 16S, 23S)
• Kompatibel med gram-positive og gram-negative organismer
• Effektiv på monokultur eller blanding av flere bakterietyper (f.eks metatranskriptom)
• Input mengde fra 10 ng  - 1 ug
• Fungerer for RNA av både lav og høy kvalitet

Kat. nr. Navn
Fragmenterings-

system
Størrelses-
seleksjon Reaksjoner

E6177L NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep 
with Purification Beads 

X X 96

E6177S NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep 
with Purification Beads

X X 24

E7805L NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep Kit 
for Illumina

X 96

E7805S NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep Kit 
for Illumina 

X 24

E7103L NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit 
with Purification Beads

X 96

Kat. nr. Navn Reaksjoner
E7760S / L NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep with Purification Beads 24 / 96

E7765S / L NEBNext Ultra II Directional RNA Library Prep Kit with Purification Beads 24 / 96

E7770S / L NEBNext Ultra II RNA Library Prep Kit 24 / 96

E7775S / L NEBNext Ultra II RNA Library Prep Kit with Purification Beads 24 / 96

Kat. nr. Navn Reaksjoner
E7850S / L / X NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep with Purification Beads 6 / 24 / 96

NEXT GENERATION SEQUENCING



NANODROP ELLER 
NGS SPØRSMÅL?

kontakt Kristin L. Sønsteby 
på 992 27 101

kristin@bionordika.no
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NANODROP

NANODROP
En familie av spektrofotometer for konsentrasjonsmåling av mikrovolum DNA, RNA og protein

Egenskaper NanoDrop One NanoDrop 2000 NanoDrop 1000
Prøvevolum 1-2 ul 1-2 ul 1-2 ul

PC Software Valgfritt Obligatorisk Obligatorisk

Måleområde (ng/ul dsDNA) 0,2  - 27500 0,4  - 15000 2  - 3750

Bølgelengde (nm) 190  - 850 190  - 840 220  - 750

Kyvetteport med røring og varme X X

Frittstående instrument med lokal kontroll X

Touchskjerm, kompatibel med hansker X

Tilkobling  via WiFi, Bluetooth og Ethernet X

Software egenskaper NanoDrop One NanoDrop 2000 NanoDrop 1000
Nukleinsyrer A260 X X X

Renhetsratio A260/A280 og A260/A230 X X X

Microarray X X X

Protein A280 X X X

Protein assay: BCA og Bradford X X X

UV-Vis X X X

Cellekultur OD600 X X X

Kinetikk måling X X

Skreddersy egne metoder X X

Protein assay: Lowry og Pierce 660 X X

Auto-blank og auto-måling X

Protein Editor for å legge til data om  
spesifikke proteiner

X

Protein A205 X

Metoder for å måle nanopartikler, klorofyll 
og hemoglobin

X

Kontaminantanalyse: DNA, protein, fenoler 
og Guanidin HCl

X

Kat. nr. Navn
Fragmenterings-

system
Størrelses-
seleksjon Reaksjoner

E6177L NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep 
with Purification Beads 

X X 96

E6177S NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep 
with Purification Beads

X X 24

E7805L NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep Kit 
for Illumina

X 96

E7805S NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep Kit 
for Illumina 

X 24

E7103L NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit 
with Purification Beads

X 96

Kat. nr. Navn Reaksjoner
E7760S / L NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep with Purification Beads 24 / 96

E7765S / L NEBNext Ultra II Directional RNA Library Prep Kit with Purification Beads 24 / 96

E7770S / L NEBNext Ultra II RNA Library Prep Kit 24 / 96

E7775S / L NEBNext Ultra II RNA Library Prep Kit with Purification Beads 24 / 96

Kat. nr. Navn Reaksjoner
E7850S / L / X NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep with Purification Beads 6 / 24 / 96
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GENERELT LABUTSTYR

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

 

-12%

TOC-L OG ASI-L AUTOSAMPLER 
• Meget bredt måleområde (0,004 – 30.000 mg/L)
• Fås som stand alone eller PC-styrt modell
• Til alt fra ultrarent vann til forurenset vann
• NPOC, TC, TIC og TOC (TC-IC)
• 40 % lavere energiforbruk enn tidligere modell
• Plassbesparende med kun 340 mm bredde
• Automatisk fortynning tilpasset  
 sure, basiske eller salte prøver
• Enkel og intuitiv programvare
• Autosampler ASI-L har tre typer  
 glass med ulike volum:
 9 ml hetteglass × 93 posisjoner
 24 ml hetteglass × 93 posisjoner
 40 ml hetteglass × 68 posisjoner 

Priser fra kun kr. 

 290 000,-

TRENGER DU 
NYTT UTSTYR?
kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840
perodin@bionordika.no

  2 200,-
  #BS-010207-AAG

  3 800,-
   #BS-010210-TAH

MULTI-VORTEX
Noen ganger er det ikke praktisk å vortexe ett og ett rør, eller 
man må la rør stå en stund og riste. Velg mellom to ulike 
vortexere med forskjellig størrelse og kraft:

V-32 Multi-Vortex
Maks 70 gram. Leveres med kopp for 1 rør opp til 50 mL 
og holder for 32 rør (16 x 1.5 mL, 8 x 0.5 mL og 8 x 0.2 mL)  

MSV-3500 Multi-Speed Vortex 
Maks 200 gram. Leveres med 4 holdere for rør i ulike 
størrelser fra 8 x 0.2 mL til 4 x 50 mL
 

LAB-REAKTOR 100ML TIL 5L
• Bytt reaktor på få minutter, og kjør samme 
 oppsett for 100 ml til 5 liters reaktor
• Samme lokk for alle reaktorer 
• Muligheter for mange koblinger 
 og oppsatser
• Raske og verktøyfrie koblinger
• Temperatur fra  -70°C til +230°C, 
 avhengig av sirkulator 
• De fleste typer tilleggsutstyr tilgjengelig
• Både standard- og vakuumreaktor, 
 samt prosessreaktor 

-10%
 ved kjøp av 

 komplett utstyr
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MIKROBIOLOGI

MEDIAJET - MEDIEPREPARASJON
Enkel å bruke
Den store skjermen gir et brukergrensesnitt som gjør det veldig enkelt å 
kontrollere alle funksjoner av MEDIAJET. 

Pålitelig automasjon
MEDIAJET garanterer en pålitelig fylling av petriskålene. Typiske produksjons-
variasjoner i diameter eller form på petriskålene håndteres enkelt av 
systemet. En optisk sensor på MEDIAJET kan enkelt justeres til praktisk talt til alle 
petriskålmerker.

  Reduksjon av mediekostnader 
  MEDIAJET har en innebygd "Agar Spread Function" som sikrer en 
  homogen distribusjon og en jevn overflate på agaren. Dette hjelper  
  til å optimalisere agarnivået i petriskålen og medfører derved en 
  betydelig reduksjon av mediekostnader.

  Eliminering av kilder til forurensning 
  Et rent miljø under fylling  er viktig for å få en jevn kvalitet på agar-
  platene.  MediaJet har overflater som er enkle å rengjøre. I tillegg er 
  MEDIAJET utstyrt med en UV-lampe som lyser på hele området der 
  skålen er åpen under tapping. Lampen avgir kraftig 2,1 W UV-C stråling 
  for optimal bakteriedrepende effekt i det området som er mest utsatt 
  for forurensning.

Biplate
For mange bruksområder kan mengden agar reduseres ved å bruke petriskåler 
med to rom. Det å skulle helle biplater for hånd er både tidkrevende og 
ineffektivt. Med MEDIAJET vario biplate alternativ har du en effektiv og pålitelig 
løsning som fyller petriskåler med to rom automatisk.

MONICA KAN  
HJELPE DEG!

kontakt Monica Laukas
på 404 40 960

monica@bionordika.no

FLAMEBOY
Håndholdt og bærbar bunsenbrenner 
med umiddelbar antennelse uten behov 
for batteri (piezoelectric tenning). 
Inkluderer adaptere for 
gass-slanger.
  

  5 950,-
  #144 000

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

  2 990,-
  #145 000

     
Adaptere for gass-

patroner selges separat



ROTAVAPOR
R-100 er en robust, enkel og markedsledende rotasjonsinndamper med vakuum-
pumpe og kontroller. Det er et komplett oppsett med 1 liters flaske, og den leveres 
med plastbeskyttelse på utsatte glassdeler for ekstra sikkerhet. 

Hvordan bestemme optimale inndampnings betingelser?
Enkleste prinsippet er “delta 20 regelen”:
• Temperaturen på badet skal være 20 grader høyere enn kokepunktet for  
 løsningsmiddelet ved det valgte vakuumet
• Kjøletemperaturen bør være 20 grader lavere en kokepunktet for løsningsmiddelet 

Å sette badet til 50 °C er oftest anbefalt, for eksempel slik som dette:
• 50 °C på vannbadet, T1
• 30 °C kokepunkt vha vakuum innstilling T2
• < 10 °C kjøletemperatur T3
 
Fordeler ved å sette badet til 50 °C:
• Ingen risiko for skader ved håndtering av flasker
• Lavere fordampning av væske i badet
• Høy energieffektivitet enn ved høyere temperaturer

Kampanjekode #BN1-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  20

GENERELT LABUTSTYR

MARKEDSLEDENDE 
ROTAVAPORER FOR OPPTIL 
20 LITER MED LØSNING
R-220 Industriell inndamper

• Robust, sikker og enkel i bruk til 
 både destillasjon og inndamping 
 av prøver
• Oppsett for resirkulering av løsnings-
 middel, refluks, EX-versjon, sensitive 
 prøver og skummende prøve-
 materiale er tilgjengelig
• Kan leveres med flere typer sensorer
 og ventiler om ønskelig, og med
 automatisk destillasjon med sensor

 

-10%
JOACHIM KAN 
HJELPE DEG!
kontakt Joachim Nedreklepp
på 922 84 963
joachim@bionordika.no

T3

T2

T1

T2 = min. 20 °C 

T1 = min. 20 °C 
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GENERELT LABUTSTYR

SERVICE
kontakt Stian Sørlund

på 414 69 686
service@bionordika.no

FRYSETØRKER
LYOVAPOR™ L-200, 6 KG 

 

Det meste kan frysetørkes, bortsett fra veldig oljerike produkter, 
for høyt sukkerinnhold eller veldig høyt saltinnhold.

           Kompakt og robust frysetørker av høy kvalitet (-55°C, 6 kg), med 
        muligheter for automatisering og styring. Infinite-Control™ inkluderer 
        metodeoppsett, kjøring, samt datalogging i 
        real-time. Hyllene kan varmes opp til 60°C noe 
         som forbedrer resultatet betraktelig, til kun 
           1% fuktinnhold. Flere typer manifolder og 
             hylleoppsett for både vialer og kolber, og 
               flere typer sensorer er tilgjengelig.

                      Pakketilbud: 

                                                  15% 
                                rabatt 

MYA 4  AUTOMATISK REAKSJONSSYSTEM 
Få kontroll på dine reaksjoner
• 4-soners reaksjonssystem for presis og sikker 
 kjøring, aktiv kjøling og oppvarming, kontroll- 
 programvare og datalogging 24/7
• Individuelle soner som kan ha forskjellig  
 oppsett, volum, kontroll av temperatur  
 og røring
• Touch-pad, alternativt PC-programvare 
• Rører ovenfra eller magnetrører,  
 opptil 1000 rpm
• Refluks eller standard manifold
• Glass fra 2 ml til 400 ml
• Temperatur fra  -30°C til 180°C, 
 med temperatur-probe
• Trenger ikke olje eller vann,  
 mer miljøvennlig og mindre rot

-10%
Introduksjonstilbud
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MONICA KAN  
HJELPE DEG!
kontakt Monica Laukas
på 404 40 960
monica@bionordika.no

Dilucup fortynningssystem
Dilucup-systemet er en ganske universell løsning for et hvert  
laboratorium der det er behov for å utføre desimalfortynninger. 
Systemet består av en rister og tilhørende kopper med 9 ml 
fortynningsmiddel. Dilucup-systemet brukes i stor grad av mikro-
biologiske laboratorier, innen matindustrier og kontraktslaboratorier.

For analyse av flytende produkter som f. eks. melk, juice, og annen 
drikke, kan prøven tilsettes direkte i Dilucupene og fortynnings-
rekken startes. Andre matrikser som kjøtt, fisk, hele egg, grønnsaker, 
dyrefôr, melkepulver, krem osv. må behandles med en initiell 
fortynning i f.eks. en stomacher-pose, før resterende fortynninger 
utføres ved hjelp av Dilucup-systemet. 

Det er også en økende bruk av fortynninger ved analyse avl pro- og 
prebiotics i mat. Det kan være behov for opptil 8 til 12 fortynninger 
av en prøve, selvom råvarene idag er renere enn tidligere. 

Dilucups Elegance leveres i esker med 672 kopper og man kan velge 
mellom følgende fortynningsløsninger: 

Dilup MRD - Maximum Recoviry Diluent(pepton salt), 9 ml 
#40DEMRD3: 3 kopper/rad (2 x 16 x 21 kopper)
#40DEMRD6: 6 kopper/rad, (2 x 8 x 42 kopper)

Dilup NaCl - Saline solution, 9 ml 
#40DENACL3:  3 kopper/rad, (2 x 16 x 21 kopper)
#40DENACL6: 6 kopper/rad, (2 x 8 x 42 kopper)

Dilup BPW -  Bufferet Pepton vann, 9 ml 
#40DEBPW3: 3 kopper/rad , (2 x 16 x 21 kopper)
#40DEBPW6: 6 kopper/rad, (2 x 8 x 42 kopper)

 

 

  5 200,-
  #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.

MAGNETRØRER m/varme
• For volum opp til 15 liter
• Plattform med diameter på 16 cm 
 i aluminiumslegering, emaljert 
 instrumentoverflate 
• Oppvarming fra 30 til 330°C
• Går temperaturen 30°C 
 over settpunkt, skrus 
 varmeelementet 
 av og lydalarm 
 utløses
 

  1 500,-
  #BS-010302-OAA 
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SPØRSMÅL OM 
BIOREAKTORER?

kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840

perodin@bionordika.no

RTS BIOREAKTOR
Kompakte systemer som bruker roterende 50 mL rør med gasspermeabel  
membran for dyrking av kulturer fra 3 mL. Fins for enkeltrør med kun OD-måling 
og i versjon med 8 posisjoner  - enten kun OD-måling eller plussutgave med OD, 
pH og DO-måling. Ideell for screening av kloner, dyrkningsstudier og en rekke  
ulike optimaliseringsprosesser. Perfekt for utdanningsformål.

Kat. nr. Navn Tilbud
BS-010158-A04 RTS-1 for enkeltrør, kun OD,  

temperaturområde: 25 til 70 °C (min. RT+5 °C) 
18 000,-

BS-010160-A04 RTS-1C for enkeltrør, kun OD,  
temperaturområde: 4 til 70 °C (min.  RT -15 °C)

20 000,-

BS-010168-A01 RTS-8 med 8 posisjoner, kun OD,  
temperaturområde: 15 til 60 °C 

121 000,-

BS-010170-A01 RTS-8 PLUS med 8 posisjoner, måling av OD, 
pH og pO2, temperaturområde: 15 til 60 °C 

291 000,-

-15%
for alle MiniBio-

system
     

MiniBioBundle
Komplett kultiveringssystem for celle- og mikrobiell kultur

Komplett bioreaktorsystem inkludert alle nødvendige komponenter og klart 
for bruk «ut av boksen». Alle detaljer er tatt hensyn til, det medfølger for 
eksempel silikonslanger, prøveflasker og et startsett med deler og koblinger. 
Enkelt å montere uten spesielle forkunnskaper og enkel i bruk. Pakkene 
inkluderer Lucullus Lite programvare for datalogging.

• Kompakt: Tar lite benkplass
• Reaktorkolber fra 250 til 1000 mL – spar medium
• Skalerbare resultater 
• Ideell for screeningstudier, prosess- eller mediaoptimalisering
• Velg mellom celle- og mikrobielt oppsett
• Systemet kan skreddersys med ekstra pumper, sensorer og gasslinjer

 

 

50 ML BIOREAKTOR-RØR
TubeSpin bioreaktor-rør er ideelle for storskala 
screeninger og optimizering av suspensjons-
celler.

• Filterkork med 5 åpninger (A-B-C-D-E)
• Passer i standard sentrifuger
• Spinnehastighet: 15500 gx

#87050:  
TubeSpin® Bioreactor 50, 180 stk 
Kr. 1390,- 
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Kampanjekode: #BN1-20
NB! Kampanjekoden må oppgis ved bestilling for å motta nevnte rabatter eller 

reduserte priser. Tilbudene gjelder t.o.m. 31.03.2020 og kan ikke kombineres med 
andre tilbud eller rabattavtaler. Prisene er oppgitt eks. mva, innstallasjon, 

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

1.  Håndholdt bunsenbrenner
2.  Frysetørker 
3.  Aspirasjonssystem
4.  Nukleær counterstain
5.  Teknologi (immunoaffinitetsberikelse for 
 MS-basert proteomikk)
6.  DNA transfeksjonsreagens
  

7.  Familie med spektrofotometer
8.  Kit for nukleinsyrerensing
9.  Lite instrument for turbiditetsmåling 
10.  Komplett kultiveringssystem for celle- og 
 mikrobiell kultur 
11.  Pen for IHC etc, som gir vannavstøtende  barriere
12.  Leverandør av serum

Send løsningsordet på e-post til info@bionordika.no med navn og besøksadresse 
innen 31. mars 2020 for å delta i trekningen. 

Vinneren vil bli kontaktet i uke 14 for å avtale levering av kaken. 


