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ANTISTOFFPRODUKSJON

Kampanjekode #BN3-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

Spørsmål om 
antistoff-
produksjon?
kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405
malfrid@bionordika.no

Antistoffproduksjon på kun 28 dager!
Speedy 28-Day er referanseprogrammet for antistoffproduksjon hos Eurogentec. 
Det benyttes en ikke-Freund adjuvant som stimulerer antistoffresponsen og gir 
hovedsakelig IgG'er. Helt siden 2007 har Speedy 28-Day programmet blitt benyttet 
til produksjon av mer enn 6000 polyklonaler. 

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

15% rabatt på alle protokoller: tilbudspriser fra kun kr. 13 664,-*

www.anaspec.com  |  www.eurogentec.com

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

custom polyclonal antibodies at 
Eurogentec.

This proprietary program uses 
a non-Freund adjuvant that 

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

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

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

peptide(s) for immunization.

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

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

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

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

SPEEDY 28-DAY PROTOCOL
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Custom Polyclonal Antibody

Speedy 28-Day 
Your Polyclonals in just 28 days!

SPEEDY 28-DAY SPEEDY PTM

Antigenalternativ 1 =
Peptid/Protein innsendt av kunden  

Antigenalternativ 2 =
Peptid produsert av Eurogentec

 
1 eller 2 umodifiserte

 
1 modifisert (PTM) og 1 umodifisert

Peptid-design  

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

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

 
Kobling av 5 mg peptid til bærer

Bærer: KLH, BSA, OVA, eller THY  

Tilgjengelig verter: kanin, rotte, 
marsvin eller geit  

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

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

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

*Tilbudsprisen er for #AS-SUPR-RATANTIGEN: SuperSpeedy program med ditt eget antigen i 2 rotter. 
Tilbudsprisen for #AS-SUPR-ANTIGEN: SuperSpeedy program med ditt eget antigen i 2 kaniner vil være 
Kr. 16 235,- eks. mva. Antistoffproduksjon leveres momsfritt til de som har krav på dette. 

www.anaspec.com  |  www.eurogentec.com

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

custom polyclonal antibodies at 
Eurogentec.

This proprietary program uses 
a non-Freund adjuvant that 

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

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

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

peptide(s) for immunization.

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

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

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

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

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

Bleed

Injection

Li
fe

 S
ci

en
ce

s

Custom Polyclonal Antibody

Speedy 28-Day 
Your Polyclonals in just 28 days!

SPEEDY 28-DAGERS 
PROTOKOLL
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Pre-immun tapping
Medium tapping
Slutt-tapping

Når du ikke finner 
egnet antistoff kommersielt
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PRIMÆRCELLER & SPESIALMEDIER

Dersom du benytter primærceller er det nesten som 
å gjøre forsøkene in vivo! 
Primærceller er ikke-transformerte, ikke-udødeliggjorte 
celler hentet direkte fra donorvev, og de er verdifulle 
verktøy for deg som forsker på sykdommer. 

Lonza tilbyr både normale og syke primærceller, samt  
medieprodukter (BulletKits) som er laget spesifikt for  
hver enkelt celletype.

PRIMÆRCELLER

Kristin hjelper deg 
gjerne med celler

kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101

kristin@bionordika.no

Clonetics™ humane primærceller
Blæreceller

Hjerteceller

Dermale celler

Endotelceller (store blodårer)

Mikrovaskulære endotelceller

Gastrointestinale celler

Lymfatiske celler

Brystepitelceller

Nerveceller

Okulære celler

Bukspyttkjerteløyer

Prostataceller

Lungeceller

Nyreceller

Reproduktive celler

Skjelett- og bindevevsceller

Skjelettmuskelceller

Clonetics™ primærceller fra dyr
Hjerteceller

Fibroblaster

Nerveceller

Okulære celler

Skjelettceller

Poietics™ Immunceller
Fersk human benmarg

Benmarg og hematopoietiske celler

Perifere blodimmunceller

STAMCELLER
Stamceller
Humane fettvevsderiverte stamceller

Fersk human benmarg

Benmarg og hematopoietiske celler

Humane neurale progenitorceller

Humane osteoklast precursorceller

Dental pulp stamceller

Human preadipocytter

Humane mesenkymale stamceller

Pluripotente Stamceller
Pluripotente stamceller

HEPATISKE CELLER
Hepatiske celler
Humane hepatocytter

Animalske hepatocytter

Hepatiske ikke-parenkymale celler

Silensomes™ HLM

NoSpin HepaRG™

Kontakt oss for detaljer om cellene (celleantall pr. ampulle, 
donorinformasjon m.m.), anbefalte medier og dyrknings-
instrukser.

Få de mest biologisk 
relevante resultatene 
med primærceller



Kat. nr. Produkt Størrelser
31461 Boceprevir-d9 500 ug

18379 Boceprevir 1 mg
5 mg

10 mg
25 mg

30905 Remdesivir-d4 50 ug
1 mg

30354 Remdesivir 5 mg
10 mg 
50 mg

100 mg

15993 Aclarubicin 100 ug
500 ug

31212 Isovitexin 1 mg
5 mg 

10 mg 
25 mg

Kampanjekode #BN3-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  4

TRANSFEKSJON

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 740,-

117-07 jetOPTIMUS 0,75 ml + 2 x 60 ml buffer 5 167,-

117-15 jetOPTIMUS 1,5 ml + 4 x 60 ml buffer 8 777,-

Biokjemikalier
Boceprevir-d9 
Brukes som en intern standard i kvantifisering av Boceprevir ved GC eller LC-MS. 
Boceprevir inhiberer replikasjon av Hepatitt C Virus (HCV) i Huh7 celler, og er også 
vist å redusere cytopatisk effekt av SARS-CoV-2  i Vero celler.

Remdesivir-d4  
Brukes som en intern standard i kvantifisering av Remdesivir ved GC eller LC-MS. 
Remdesivir er aktiv mot MERS-Cov og SARS-CoV i infiserte primære humane 
luftveisceller.

Aclarubicin 
En DNA-interkalerende agens som inhiberer den katalytiske aktiviteten til 
topoisomerase II. Det er vist at stoffet inhiberer vekst av L1210 leukemiceller.

Isovitexin
Et C-glykosylert flavon funnet i Patrinia villosa som har diverse biologiske effekter. 
Det fungerer som cellegift mot HepG2 hepatiske kreftceller, MCF-7 brystkreftceller 
og HCT116 tykktarmskreftceller. Stoffet inhiberer produksjon av TNF-α og IL-6.
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CELLEDYRKNING

Har du spørsmål?
kontakt Kristin L. Sønsteby

på 992 27 101
kristin@bionordika.no

RAFT™ 3D 
celledyrkningssystem

RAFT 3D Celledyrkingssystem fra Lonza er et 
brukervennlig system for å lage robuste og reproduser-

bare 3D-cellekulturer på under én time. Cellene blandes 
med dyrkningsmedium og kollagen, og RAFT™ Absorbers 

absorberer bort overflødig væske. På denne måten dannes 
kollagenstrukturer med ønsket celletetthet, som også kan 
brukes til å lage co-kulturer eller dyrke celler i flere lag i 

3D-struktur. 

- 20% 

Serum til celledyrkning
Fra vår serumleverandør tilbyr vi 
forskjellige varianter av fetalt kalve-
serum, i tillegg til serum fra andre dyr 
som f.eks. hest, geit og gris. 

Fetalt kalveserum kan leveres med 
forskjellige behandlinger: 
varmeinaktivering, gammabestrålt, 
fritt for tetracyclin, validert for bruk 
med embryonale stamceller, kull-
strippet, dialysert, fjernet lipider, 
tilsatt jern, biopharma-gradert.

Vi setter opp reservasjoner og 
uttestinger dersom dere ønsker det. 

Kontakt oss gjerne for en 
uforpliktende serumprat!
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PIPETTERING

Gitika kan hjelpe 
deg med pipetter
kontakt Gitika Emberland
på 940 07 207
gitika@bionordika.no

Vi tilbyr nå ClipTip pipetter  
og pipettespisser

ClipTip pipettene finnes både som manuelle (F1 Clip Tip) og elektroniske (E1 Clip tip). 
ClipTip-teknologien gjør at spissene klikker seg godt på pipetten. 

F1-ClipTip™ manuelle pipetter:
• ClipTip-teknologien "låser" spissene og sikrer at de er godt festet til hver kanal
• Spissene festes og løses ut veldig lett og gjør pipettene meget ergonomiske
• Uanstrengt og sikker volumjustering med lett og lydløs mekanisme
• Håndtak i lett vekt og med justerbart fingerstøtte

F1 ClipTip GLP Kit 1
F1 ClipTip GLP Kit 1 inneholder:
• F1-ClipTip 1-10 μL single channel
• F1-ClipTip 10-100 μL single channel
• F1-ClipTip 100-1000 μL single channel
• F-Series Stand
• ClipTip 12.5 Ext rack
• ClipTip 200 rack
• ClipTip 1000 rack
• 25 mL reservoir
• 25 mL divided reservoir
• 100 mL divided reservoir

Kun kr. 5 900,-  
#4701140N

F1 ClipTip GLP Kit 2
F1 ClipTip GLP Kit 2 inneholder:
• F1-ClipTip 2-20 μL single channel
• F1-ClipTip 20-200 μL single channel
• F1-ClipTip 100-1000 μL single channel
• F1-ClipTip 30-300 μL 8-channel
• F-Series Stand
• ClipTip 20 rack
• ClipTip 200 rack
• ClipTip 300 rack
• ClipTip 1000 rack
• 25 mL reservoir
• 25 mL divided reservoir
• 100 mL divided reservoir

Kun kr. 9 246,-  
#4701150N

ClipTip pipettespisser
• Spissene "låser" seg sikkert til pipetten
• 96-formats spisser i volumområdet: 12.5  - 1250 μL, og 384-formats-spisser 
 i volumområdet 12.5  - 125 μl
• Ekstra lange spisser er tilgjengelig
• Miljøvennlige forpakninger er tilgjengelig
• Fargekoding gjør det enkelt å finne den kompatible F1 ClipTip eller 
 E1 ClipTip pipetten
• Alle ClipTip spissene er sertifiserte og fri for RNase, DNase, DNA, ATP 
 og endotoksiner
• Low retention spisser er tilgjengelig

Ta kontakt med oss for et godt tilbud!
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PROTEINKROMATOGRAFI

Kampanjekode #BN3-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

Spørsmål 
om proteinarbeid?

kontakt Christine Vimo
på 992 39 791

christine@bionordika.no

ProteoSEC kolonner
ProteoSEC kolonnene fra Protein Ark kan brukes til separasjon av proteiner basert på deres 
størrelse og form. Kolonnene egner seg til å brukes i siste trinn i renseprotokollen, hvor 
prøvevolumet er blitt signifikant redusert.

Egenskaper ved ProteoSEC kolonnene:
• Preparative gradskolonner med høy oppløsning som har sammenlignbare 
 resultater med GE Healthcare Superdex™ 200 pg (6-600 HR) og 
 Superdex™ 75 pg (3-70 HR) SEC kolonner
• Tre forskjellige kolonnestørrelser: 11/30, 16/60 og 26/60
• Velg mellom å separere proteiner i størrelsene 3-70 kDa eller 6-600 kDa 
• Kolonnene er designet på en slik måte at skittent resin enkelt kan fjernes 
• Begge HR-resiner (3-70 kDa og 6-600 kDa HR resin) er kopolymerer 
 bestående av dekstran og agarose, med en partikkelstørrelse på omtrentlig 35 µm

Kat. nr. Produkt Spesifikasjon Tilbud
SEC-D-11/30-3-70 ProteoSEC Dynamisk Proteinkromatografi kolonne 11 mm ID; 30 cm lengde, 3-70 kDa HR resin 10 275,-

SEC-D-16/60-3-70 ProteoSEC Dynamisk Proteinkromatografi kolonne 16 mm ID; 60 cm lengde, 3-70 kDa HR resin 13 104,-

SEC-D-26/60-3-70 ProteoSEC Dynamisk Proteinkromatografi kolonne 26 mm ID; 60 cm lengde, 3-70 kDa HR resin 24 024,-

SEC-D-11/30-6-600 ProteoSEC Dynamisk Proteinkromatografi kolonne 11 mm ID; 30 cm lengde, 6-600 kDa HR resin 10 275,-

SEC-D-16/60-6-600 ProteoSEC Dynamisk Proteinkromatografi kolonne 16 mm ID; 60 cm lengde, 6-600 kDa HR resin 13 104,-

SEC-D-26/60-6-600 ProteoSEC Dynamisk Proteinkromatografi kolonne 26 mm ID; 60 cm lengde, 6-600 kDa HR resin 24 024,-

SageELF 
Til proteomikk, massespektrometri og mate-pair sekvensering

SageELF er et automatisk elektroforesesytem som separerer DNA 
eller proteiner etter størrelse, og deretter fraksjonerer prøven (enten 
hele eller deler av den) i 12 fraksjoner. Systemet bruker såkalt pulsed-
field elektroforese og kan også brukes til lange DNA sekvenser. Alt 
foregår i ferdig støpte og lukkede agarosekassetter. Fraksjonene 
ender i en buffer som enkelt pipetteres ut fra kassetten. 

Agarosekassettene finnes i to varianter:
• 5 % agarose for proteiner med størrelse 10  - 100 kDa
• 3 % agarose for proteiner med størrelse 50  - 500 kDa

4 for 3
Kjøp 3 produkter 

og få ett fjerde gratis!
Gratisproduktet må være av samme eller

lavere verdi som det rimeligste kjøpte produkt. 
Sampler kit, PTMScan HS kits, PTMScan service 

eller produkter som ikke er hyllevare 
omfattes ikke av tilbudet.
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LABUTSTYR

 Rister med varme
for 4 mikrotiterplater

Jevn temperatur i hele inkubasjonskammeret takket 
være patentert oppvarming av både lokk og bunn. 

Fjærbelastede fester for mikrotiterplater med opptil 
18 mm høyde. Digital timer med lydsignal. 250-1200 rpm. 

Temperaturkontroll fra romtemperatur + 5 til 60 °C 
(minimum 25 °C). Oppløsning og stabilitet 0.1 °C, 

nøyaktighet +/- 0.25 °C.

13 299,- 
#BS-010128-AAI - PST-60HL

Flameboy 
håndholdt bunsenbrenner
Flameboy har i årevis vært brukt i alle 
typer laboratorier. Med gasspatroner kan 
den lett bringes med og nå frem uansett hva 
som skal steriliseres. 
Pålitelig og sikker: Den tennes med ett trykk, og
slukker så fort man slipper bryteren. Bred flamme 
gjør det enkelt å sterilisere flater og åpninger.

Kat. nr. Produkt Tilbud
145000 Flameboy med kobling for gasslange 2 999,-

145003 Flameboy med adapter for CV360 
gasspatron

3 499,-

Fireboy Plus sikker bunsenbrenner
Flammen tenner automatisk om den blåses 
ut ved et uhell, og om den ikke lar seg tenne 
igjen stenges gassventilen automatisk for 
å hindre gasslekkasje. Den slukker automatisk 
etter brukerinnstilt tidsperiode, slik at 
den ikke kan glemmes tent. 
Tennes med trykknapp eller 
kontaktløs sensor. Fotpedal 
fins som ekstrautstyr.

Kat. nr. Produkt Tilbud
144000 Fireboy Plus med strømadapter og 

kobling for gasslange
6 099,-

144050 Fireboy adapter for CV360 gasspatron 1 099,-

144310 Oppladbart batteri
(bruk sammen med gasspatronadapter for å 
gjøre Fireboy Plus bærbar)

479,-



9

LABUTSTYR

Kampanjekode #BN3-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

Per Odin kan 
hjelpe deg!

kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840

perodin@bionordika.no

3D-vipper - perfekte for blotting og staining
Lille Sunflower er utstyrt med plattform 
i sklisikker silikon på 215 x 215 mm som 
tåler opp til 1 kg. 
Den har jevn 3D-bevegelse og en bryter 
for justering av hastighet. 
Kan brukes i kjølerom 
og inkubatorer med 
+4 til +40 °C.

  2 799,- 
  #BS-010151-AAG

     

Multi Bio 3D programmerbar vippe er 
egnet for anvendelsesområder med 
høyere krav til blanding, som f.eks. i 
ekstraksjon og celledyrkning. 
Det er samme plattform og funksjoner 
som hos Sunflower, men Multi Bio 3D 
har digitale kontroller. I tillegg er den 
programmerbar med sykluser for 
3D-orbital, frem-og-tilbake, og vipping 
med lett risting.

  4 799,- 
  #BS-010125-AAG

     

Varmeblokk for Eppendorfrør
• Kontroll fra romtemperatur + 5 til 120 °C 
• Oppløsning og stabilitet på 0.1 °C
• Meget jevn temperatur over blokken
• Digital timer med lydsignal, display viser 
 samtidig settpunkt og faktisk temperatur.
• Blokken har plass til:
 32 x 1.5 mL + 21 x 0.5 mL + 50 x 0.2 mL rør

Varmeblokk med risting for dypbrønnsplater
• Uovertruffen temperaturstabilitet ved hjelp av 
 oppvarming av både bunn og lokk
• Jevn varme over hele blokken
• Temperaturkontroll fra romtemperatur + 5 til 100 °C
• 250  - 1400 rpm
• Digital timer med lydsignal

Kampanjepakke:  
TS-DW Thermo-shaker med valgfri blokk

Kr. 14 499,- *
*Oppgi artikkelnummer BIOSAN2020-B og en blokk fra listen under
• B-2E: 1 x dypbrønnsplate Eppendorf® 96/1000 μL
• B-2P: 1 x dypbrønnsplate Porvair® 96/2000 μL
• B-2S: 1 x dypbrønnsplate Sarstedt® Megablock 96/2200 μL
Pakken inkl. en grunnenhet pluss en valgfri varmeblokk. Ekstra blokker kan bestilles separat for kr 4.999,-

Varmeblokk med risting
• Stabil varmeblokk for mikrosentrifugerør ('eppendorfrør') eller PCR-plate/strips
• Jevn varme over hele blokken
• Temperaturkontroll fra romtemperatur +5 °C til 100 °C
• 250  - 1400 rpm
• Digital timer med lydsignal

Kampanjepakke: 
TS-100 Thermo-shaker med valgfri blokk

Kun kr. 10 999,- *
* Oppgi artikkelnummer BIOSAN2020-A og en blokk fra listen:
• SC-18: 12 x 1.5 mL + 20 x 0.5 mL
• SC-18/02: 12 x 1.5 mL + 20 x 0.2 mL
• SC-24: 24 x 2 mL
Pakken inkl. en grunnenhet pluss en valgfri varmeblokk. Ekstra blokker kan bestilles separat for kr 2 299,-

• SC-24N: 24 x 1.5 mL 
• SC-96A: 1 x 96-brønns PCR-plate uten skjørt

• B-2A: 1 x dypbrønnsplate Axygen® 96/2200 μL 
• B-06A: 1 x dypbrønnsplate Axygen® 96/600 μL

  5 099,- 
  #BS-010401-QAA
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IMMUNOHISTOKJEMI

Deteksjonsreagenser og kromogener
SignalStain Vivid Purple Peroxidase Substrat kit (#96632S) 
Kittet inneholder alt du trenger av reagenser til å lage en bruksløsning av Vivid 
Purple til farging av snitt. Vivid Purple-løsningen vil reagere med peroksidase (HRP) 
deteksjonssystemer som f. eks. SignalStain Boost IHC deteksjonsreagenser (HRP kanin 
#8114 og HRP mus #8125),  og gi en lilla reaksjonsfarge som kan gi fargekontrast i 
pigmenterte vev som melanomas.

SignalStain® Boost IHC Detection Reagent (HRP, mus) (#8125P og #8125S)
Dette er en svært sensitiv, et-trinns, polymerbasert deteksjonsreagens spesifikk for 
muse IgG. Leveres som klar-til-bruk løsning, og kan brukes til både paraffininnstøpte- 
og fryse-snitt. Reagensen er kompatibel med alle peroksidase-substrater. 

SignalStain® Boost IHC Detection Reagent (HRP, kanin) #8114P eller #8114S 
En svært sensitiv, et-trinns, polymerbasert deteksjonsreagens som er spesifikk for 
antistoffer produsert i kanin. Noen antistoffer kan behøve titrering før de brukes 
sammen med denne svært sensitive reagensen. 

SignalStain® Vibrant Red Alkaline Phosphatase Substrate Kit
Dette kittet inneholder alt du trenger til å lage en bruksløsning av Vibrant Red. 
Vibrant Red-løsningen reagerer med alkaline fosfatase deteksjonssystemer som f.eks. 
SignalStain Boost IHC deteksjonsreagens (AP, Rabbit #18653, and AP, Mouse #31926) 
og gir et stabilt rødt reaksjonsprodukt på snitt, som også er fluorescerende.

SignalStain® Boost IHC Detection Reagent (AP, kanin)
En svært sensitiv en-stegs polymerbasert deteksjonsreagens som er spesifikk for 
kanin IgG. Den kan brukes på både parafininnstøpte- og fryse-snitt, og er kompatible 
med alle alkalisk fosfatase-baserte substrater.

SignalStain® Boost IHC Detection Reagent (AP, mus) 
En løsning klar til bruk i immunhistokjemiske assays for å detektere antistoffer 
produsert i mus. 

Få gode immunohistokjemi-
resultater med gode reagenser!

Buffere til varmeindusert antigendemaskering  
Heat-induced epitope retrieval (HIER)

Det finnes mange buffere tilgjengelig for varmeindusert antigendemaskering, men 
de som oftest benyttes er sitratbuffer eller EDTA buffer. Hvilken buffer som egner seg 
best for ditt forsøk er avhengig av hvilket primærantistoff du skal benytte. Sjekk derfor 
alltid antistoffets dataark for å se hvilken buffer som anbefales.

Kat. nr. Produkt Mengde Tilbud
H-3300-250 Antigen Unmasking Solution, Citrate-based 250 ml 2 542,-

H-3301-250 Antigen unmasking solution, Tris-based 250 ml 2 499,-

Kat. nr. SignalStain® produkt Mengde Tilbud
8114P Boost IHC Detection Reagent (HRP, Rabbit) 1 ml 531,-

8114S Boost IHC Detection Reagent (HRP, Rabbit) 15 ml 6 068,-

8125P Boost IHC Detection Reagent (HRP, Mouse) 1 ml 531,-

8125S Boost IHC Detection Reagent (HRP, Mouse) 15 ml 6 068,-

96632S Vivid Purple Peroxidase Substrate Kit 1 kit 3 460,-

76713S Vibrant Red Alkaline Phosphatase Substrate Kit 1 kit 3 131,-

18653 Boost IHC Detection Reagent (AP, Rabbit) 15 ml 4 742,-

31926S Boost IHC Detection Reagent (AP, Mouse) 15 ml 4 735,-

Spørsmål om IHK?
kontakt Christine Vimo
på 992 39 791
christine@bionordika.no



*Det fjerde produktet må være av samme eller mindre verdi som det lavest prisede kjøpte produkt. Sampler kit, PTMScan HS kits, PTMScan service eller 
produkter som ikke er hyllevare omfattes ikke av tilbudet. Kampanjekode #BN3-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

IMMUNOHISTOKJEMI
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Kat. nr. SignalStain® produkt Mengde Tilbud
8114P Boost IHC Detection Reagent (HRP, Rabbit) 1 ml 531,-

8114S Boost IHC Detection Reagent (HRP, Rabbit) 15 ml 6 068,-

8125P Boost IHC Detection Reagent (HRP, Mouse) 1 ml 531,-

8125S Boost IHC Detection Reagent (HRP, Mouse) 15 ml 6 068,-

96632S Vivid Purple Peroxidase Substrate Kit 1 kit 3 460,-

76713S Vibrant Red Alkaline Phosphatase Substrate Kit 1 kit 3 131,-

18653 Boost IHC Detection Reagent (AP, Rabbit) 15 ml 4 742,-

31926S Boost IHC Detection Reagent (AP, Mouse) 15 ml 4 735,-

Monteringsmedier for immunohistokjemi
VectaMount AQ Mounting Medium 
Et monteringsmedium spesielt utviklet for bruk sammen med enzymatiske substrater som AEC, ImmPACT AEC og ImmPACT® AMEC 
Red. I applikasjoner hvor vandig montering er foretrukket kan VectaMount AQ brukes sammen med andre substrater som DAB, 
Vector® SG, BCIP/NBT, Vector Red, ImmPACT Vector Red, Vector Blue, ImmPACT DAB EqV og ImmPACT SG.

VectaMount® AQ Aqueous Mounting Media, #H-5501-50     Kun Kr. 2 142,-

VectaMount Mounting Permanent Medium 
En optisk klar og luktfri løsning for permanent montering og bevaring av histokjemiske innfarginger eller presipiterbare enzym-
substrater i vevsnitt eller cellepreparasjoner. Mediet er kompatibelt med peroksidase (HRP), alkalisk fosfatase (AP), og glukose-
oksidase substrater. VectaMount Mounting Medium inneholder ikke toluen eller xylen.

VectaMount® Permanent Mounting Media, #H-5000-60    Kun Kr. 2 142,-

H.O.H.™ (Human on Human) 
Immunodeteksjonskit 
Kittet er utviklet for å detektere humane (eller humaniserte) 
antistoffer på frysesnitt eller parafininnstøpte vevssnitt. 

Egenskapene til H.O.H. Immunodeteksjonskit:
• Klar, skarp og spesifikk farging av antigener av interesse
• Enkle prosedyrer som er lette å utføre
• Ingen tidkrevende utregninger

Kittet inneholder nok reagenser til å lage en 5 ml bruksløsning
som er nok til å farge omtrent 50  - 100 snitt. 

#HOH-3000: 
H.O.H.™ (Human on Human) Immunodeteksjonskit

M.O.M.® (Mouse on Mouse) 
Immunodetection Kit 
Kittet kan brukes i alle «mus på mus» applikasjoner, slik som 
studier i genetisk modifiserte mus, inkludert transgene eller 
knock-out modeller, så vel som muse-xenografer. 

M.O.M. kittet kan også brukes i multiple antigenfargings-
protokoller for å lokalisere to forskjellige primærantistoffer fra 
mus på samme musesnitt ved enten fluorescens- eller enzym-
baserte deteksjonssystemer.

#BMK-2202: 
M.O.M.® (Mouse on Mouse) Immunodetection Kit, Basic

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

Kreftimmunologi

Velg blant våre antistoffer, se et utvalg her:
• ROS1 (D4D6®) Rabbit mAb (#3287)
• ALK (D5F3®) XP® Rabbit mAb (#3633)
• PD-L1 (E1L3N®) XP® Rabbit mAb (#13684)
• TIM-3 (D5D5R™) XP® Rabbit mAb (#45208)
• PD-L2 (D7U8C™) XP® Rabbit mAb (#82723)
• PRAME (E7I1B) Rabbit mAb (#56426)
• F4/80 (D2S9R) XP® Rabbit mAb (#70076)
• PD-1 (D4W2J) XP® Rabbit mAb (#86163) 
• CD8α (D4W2Z) XP® Rabbit mAb (Mouse Specific) (#98941) 
• CD31 (PECAM-1) (D8V9E) XP® Rabbit mAb (#77699) 
• FoxP3 (D6O8R) Rabbit mAb (#12653)
• CD4 (D7D2Z) Rabbit mAb (#25229)

Lyst til å vite mer? Kontakt oss for å motta din versjon av Vectors «white paper» om H.O.H. immunodeteksjonskit!

Kjøp 
3 antistoffer 

og få et fjerde 
GRATIS!*
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NANODROP

Spørsmål om  
NanoDrop?
kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

NanoDrop One 
For kvantifisering av DNA, 
RNA og Protein med kun 

1 - 2 ml prøvevolum.

Gir også informasjon om kvaliteten på  
prøven med verdier for A260/280
 og A260/230, og informasjon om 
kontaminanter som DNA, Protein, 

fenoler og guanidin HCl.

Kat. nr. Produkt Tilbud
B0535S StickTogether™ 

DNA Ligase Buffer 
(2X), 2 rør

452,-

DNA ligase buffer
StickTogether™ DNA Ligase Buffer sup-
pleres med T3 (#M0317), T7 (#M0318), 
Hi-T4™ (#M2622) og Salt-T4® (#M0467) 
DNA Ligaser. I en 1x konsentrasjon sikrer 
denne bufferen optimal aktivitet for 
disse ligasene.     

NYHET!
     

DNA ligaser
NEB tilbyr et av de største og mest 
varierte utvalg av optimaliserte DNA 
ligaser  med høy kvalitet og topp ytelse. 

Noen av våre ligaser:
• T4 DNA Ligase (#M0202) 
• T7 DNA Ligase (#M0318) 
• Taq DNA Ligase (#M0208) 
• Electroligase® (#M0369)
• HiFi Taq DNA Ligase (#M0647)

 

-15%
på alle ligaser

fra NEB
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MOLEKYLÆRBIOLOGI

Spørsmål 
om LAMP?

kontakt Christine Vimo
på 992 39 791

christine@bionordika.no

WarmStart® Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA)
• Rask, klar, rosa-til-gul visuell deteksjon av amplifikasjon
• WarmStart egenskaper hindrer aktivitet på romtemperatur
• Publiserte resultater på hvordan Colorimetric LAMP ble brukt til rask deteksjon 
 av koronavirus (Covid-19, SARS-CoV-2) er tilgjengelig
• Tilbys med dUTP og UDG for å unngå krysskontaminering (#M1804)

Kat. nr. Produkt Tilbud
M1800S WarmStart® Colorimetric LAMP 2X Master Mix 

(DNA & RNA), 100 reaksjoner (25 µl vol)
2 168,-

M1800L WarmStart® Colorimetric LAMP 2X Master Mix 
(DNA & RNA), 500 reaksjoner (25 µl vol)

8 672,-

M1804S WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix med 
UDG, 100 reaksjoner

2 710,-

M1804L WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix med 
UDG, 500 reaksjoner

10 840,-

Rapid Colorimetric LAMP assay for SARS-CoV-2 deteksjon
SARS-CoV-2 Rapid Colorimetric LAMP assay kit til forskning på SARS-CoV-2 som 
benytter «loop mediated» isotermal amplifisering (LAMP) for å detektere SARS-CoV-2 
nukleinsyrer. 

Kittet  inneholder en WarmStart Colorimetric LAMP 2x Master Mix med UDG og 
en primer miks designet for N- og E-regionene av det virale genomet. Kontroller er 
inkludert, slik at kittets ytelsen kan verifiseres. Disse kontrollene består av et 
kontroll primersett og et positivt kontrolltemplat. Guanidine hydroklorid har blitt vist 
å øke hastigheten på reaksjonen samt sensitiviteten på RT-LAMP reaksjonen, og er 
derfor også inkludert i kittet. 

Loop-mediert 
isothermal amplifikasjon (LAMP) 
av DNA eller RNA (RT-LAMP)

Kat. nr. Produkt Tilbud
E2019S SARS-CoV-2 Rapid Colorimetric LAMP Assay Kit, 

96 reaksjoner
7 443,-
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NGS

pA-TN5 Transposase
pA-Tn5 transposase er et fusjonsprotein av hyperaktiv Tn5-transposase og protein A utviklet for CUT&Tag assay. For enkelhets skyld 
kommer proteinet også med sekvenseringsadaptere.
 

• Høy kvalitet: utmerket ytelse, ingen kontaminering med E. coli DNA 
• Fleksibelt: med (loaded) eller uten (unloaded) sekvneseringsadapter 
• Perfekt for CUT&Tag

Et svært spesifikt antistoff er avgjørende for et godt resultat av CUT&Tag assayet. Alle Diagenode ChIP-seq antistoffer er validerte 
for spesifisitet etter strenge kriterier.
 

 

Kat. nr. Produkt Tilbud
C01070001-15 pA-TN5 Transposase  - loaded, 15 µl 10 868,-

C01070001-30 pA-TN5 Transposase  - loaded, 30 µl 19 320,-

C01070002-10 pA-TN5 Transposase  - unloaded, 10 µl 10 868,-

C01070002-30 pA-TN5 Transposase - unloaded, 30 µl 19 320,-

Isolering av mikroRNA 
Pippin instrumenter kan brukes for å isolere miRNA sekvenserings-
bibliotek. 3% agarose gelkassetter er laget for å rense adapterligerte 
cDNA av miRNA (typisk 100  - 170 bp avhengig av størrelsen på 
adapteren) fra nærliggende adapter-dimere og større non-miRNA 
fragmenter.
 

Alt til Next-Gen sekvensering
fra BioNordika!
I denne brosjyren har vi samlet våre mest populære 
produkter til Next-Gen sekvensering 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.

Hvis du ikke allerede har din egen kopi av brosjyren, 
kontakt Kristin så sender hun deg en! 
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NGS

Spørsmål om 
NGS?

kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101

kristin@bionordika.no

Raskere NGS Library Prep med NEBNext! 
 
• Bli kjent med én workflow, og bruk den til flere ulike applikasjoner med kun små endringer
• NEBNext leveres i komplette kit eller som enkeltmoduler
• Redusert hands-on tid; mindre enn 15 minutter. Total tid blir dermed bare ca. 2,5 til 3 timer 
• Krever små mengder input materiale og færre PCR sykluser 
• Kan automatiseres

For those of you who have not been able to 
carry out your lab work, we know that the 
time to return to work will vary by country 
and location – some are back in the lab now, or 
planning to head back in the near future – while 
others continue to work from home for the time 
being. Regardless of where you are, we want 
to help you quickly get back to the important 
science that you do!

Once you're back in the lab, catch-up on your research with 
faster applications and products from NEB!

Example: The ULTRA II DNA WORKFLOW – extremely fast & reliable with less hands-on time:

End Repair/ 
dA-Tailing

Adaptor  
Ligation

*Clean Up/ 
Size Selection

PCR  
Enrichment

*Clean  
Up

Module #E7546 Module #E7595 *part of kit #E7103 Module #M0544 *part of kit #E7103

NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit for Illumina (#E7645)

NEBNext Ultra II DNA Library Kit *with Purification Beads (#E7103)

Wash your hands 
frequently

Reboot Your Bench
with this friendly reminder:

We want to help you quickly get back to the important science that you do!  
Consider these suggestions as you prepare for your return.

Speed-up your NGS Library Prep with 
NEBNext workflows and kits

Advantages:
•  Learn one central workflow and apply it to 

a whole suite of different applications

•  Save time with streamlined, modular 
workflows, reduced hands-on time, and 
automation compatibility

•  Benefit from low input amount require-
ments, fewer PCR cycles and extremely 
uniform GC-coverage in all applications

Wear masks

Reboot Your Bench
with this friendly reminder:

Follow social distancing –  
stay 2 meters apart

Reboot Your Bench
with this friendly reminder:

Sanitize equipment 
after every use

Reboot Your Bench
with this friendly reminder:

Room capacity: 
______________________

Reboot Your Bench
with this friendly reminder:

Reboot  
Your Bench

Back in the lab, or getting ready to return to the laboratory? 

Visit www.neb.com/
RebootYourBench for some 
pragmatical safety suggestions as 
well as printable safety reminders

Visit www.NEBNext.com  
to learn more, or contact your  
local distributor!
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• „Hands-on“ time : <15 minutes
• Total time: Just ~2:30 – 3:00 hrs

Once the NEBNext Ultra II DNA Workflow 
is established, you can go easily to:
• Directional & non-directional RNA-seq
• Single Cell/Low Input RNA Library Prep
• Enzymatic Methyl-seq (bisulfite-free)
• Enzymatic DNA Fragmentation System

Eks: Ultra II DNA workflow  - ekstremt rask og pålitelig med mindre hands-on tid: 

Når NEBNext Ultra II 
workflow er etablert, kan man

enkelte gå videre til:

• Sense og anti-sense RNA-seq
• Single Cell/Low Input RNA-seq
• Enzymatisk Metyl-seq (bisulfitt-fri)
• Enzymatisk DNA fragmenterings-
 system

RNA sekvenseringstjeneste
Vår leverandør Omiics er eksperter på RNA sekvensering! Bruk Omiics for bl.a. sekvensering av microRNA, total RNA og alle 
prøver med lavt RNA innhold, isolering av RNA fra flere ulike typer prøvematerialer, og nøyaktig kvantifisering av RNA. De tilbyr en 
fleksibel sekvenseringstjeneste av RNA, helt fra planlegging av prosjekt til ferdig analysert data levert i en ryddig og lettforståelig 
rapport. Bruk Omiics til alle steg i prosessen, eller bare noen:

D-Plex Small RNA-Seq Library Prep Kit
D-Plex teknologien bruker en ligeringsfri metode for å produsere DNA bibliotek for 
NGS fra svært lave mengder RNA. I denne protokollen trengs kun 10 pg small RNA 
eller 100 pg total RNA! Det finnes ingen tilsvarende løsning på markedet! Med bare 
30 minutter hands-on tid, har du biblioteket klart til sekvensering på under 5 timer. 
 

Kat. nr. Produkt
C05030001 D-Plex Small RNA-seq Kit x24

C05030010 D-Plex 24 Single Indexes  - Set #A

C05030011 D-Plex 24 Single Indexes  - Set #B

FØRSTE
KONSULTASJON

PRØVE-
PREPARASJON

BIBLIOTEKS-
PREPARASJON SEKVENSERING FILTRERE

RÅDATA
BIOINFOMATISK

ANALYSE OPPFØLGING

Avdekke behov og 
ønsker for prosjektet

Vi tilbyr diskusjon av 
dine resultater med 

Omiics' forskere 

PRØVE QC BIBLIOTEK QC SEKVENSERINGS- QC DATA QC
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PROTEINPRODUKSJON

Cygnus
technologies

Leverandør av Host Cell Protein (HCP) 
analyseprodukter som ELISA kit, antistoffer, 

Western blot kit, og deteksjons- og ekstraksjonskit 
for Host Cell DNA. I tillegg tilbyr de immunoassay 

reagenser og kit for immunogenisitetsanalyser.

20 % rabatt!

Spørsmål om  
spesialmedier?
kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

eCHO medium for CHO celler 
Maksimer din proteinproduksjon

eCHO er et kjemisk definert, ikke animalsk medium uten hydrolysat og serum. eCHO 
mediet har lave laktatnivå, noe som er en nøkkelfaktor for å oppnå proteinintegritet 
og gode posttranslasjonelle modifikasjoner. 
Sammen med eCHO feed er systemet utviklet for effektiv proteinproduksjon med 
jevn ytelse i proteinutbyttet. Hvis du kombinerer basalmediet med feed-medier vil du 
oppnå høyere proteinutbytte. eCHO Medium er kompatibelt med batch og fed-batch 
kultur. eCHO Basal Medium og eCHO Feed er tilgjengelig i både væske- og pulverform.
  

Kat. nr. Produkt
BEBP12-933Q eCHOTM Basal Medium, 1 L 

BEBP12-932Q eCHOTM Feed Medium, 1 L 

BE15-933D eCHOTM Basal Powder Medium, 10 L 

BE15-932D eCHOTM Feed Powder Medium, 10 L



Applikon bioreaktorsystemer • høy kvalitet • gode løsninger
Dyrkning av celler kan ta svært stor plass og kreve mye ressurser. Applikon reaktor-
systemer muliggjør en effektiv oppskalering av dyrkningsprosessen ved å la høye 
cellekonsentrasjoner dyrkes i små volum med optimale vekstbetingelser og minimal 
celledød. Reaktorsystemene tillater nøyaktig kontroll av oksygenering, pH og 
temperatur, og har svært skånsom røring. 

Reaktorkolber på 500 mL til 3 liter er gode volum for oppskalering og studier. De 
mindre reaktorkolbene gjør det mulig å optimalisere prosessen uten å bruke for mye 
medium. De større kolbene kan deretter brukes for celledyrkning i stor skala, særlig 
ved bruk av utstyr for perfusjonskultur.

Applikon samarbeider for tiden med akademiske institusjoner for opimalisering av 
dyrkningsprosesser for røde blodceller. Kontakt oss for dokumenter på dette eller 
andre prosesser.
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BIOREAKTORER

Per Odin kan 
hjelpe deg!

kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840

perodin@bionordika.no

Effektiv oppskalering 
av suspensjonsceller

-15%
på komplett oppsett

MiniBio reaktorpakke
Reaktorpakker er tilgjengelige for både mikrobielle 
(gjær/bakterier) og cellekulturoppsett.
Pakkene kommer komplett med reaktor 
i valgt størrelse (250 mL  - 3 liter), kontroll-
enhet og alt utstyr som behøves for 
å kunne pakke ut og starte fermentering.
Pakkene kan skreddersys med ekstra 
pumper, sensorer, gasskanaler og 
så videre, og kan tilpasses de fleste 
applikasjoner.
Ferdigmonterte, sterile engangs-
reaktorkolber er også tilgjengelige, 
særlig egnet for cellekultur.

Endotoksintesting
Lonza tilbyr et stort utvalg produkter til endotoksintesting slik at du kan teste råvarer, 
'in-process' prøver, og ferdigproduserte produkter som medisinsk utstyr og vaksiner, 
for å sikre at disse oppfyller regulatoriske krav. 

Lonza tilbyr flere ulike assay for endotoksintesting; gel clot LAL assay, kromogent LAL 
assay, turbidimetrisk LAL assay og rekombinant faktor C assay (PyroGene rFC Assay). 
De tre første metodene benytter lysat laget av blod fra hesteskokrabben, mens 
rekombinant faktor assayet er som navnet tilsier en metode hvor det benyttes en 
rekombinant variant. De fører også tilbehør som endotoksinfritt vann, 
fortynningsrør, testplater, reservoir osv. 

Vi anbefaler den rekombinante metoden, PyroGene 
rFC Assay. Ikke bare for å gjøre en miljøinnsats 
for bevaring av hesteskokrabben, men også 
for din egen skyld; du vil ha sikrere tilgang 
til reagensene, større lot-til-lot likhet, 
og unngår falske positive resultat i 
prøver som inneholder glukaner.   

Kampanjekode #BN3-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  
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Kampanjekode #BN3-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

STRUKTURBIOLOGI
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Spørsmål om 
strukturbiologi?
kontakt Gitika Emberland
på 940 07 207
gitika@bionordika.no

Vi matcher pris på DDM
Betaler du mye for DDM idag? 
Gjennom vår samarbeidspartner kjører vi nå pris-match kampanje på DDM ut året. 

Kat.nr. D310LA  25 GM: 
Anatrace crystallization-grade DDM
Low Alpha; >99.5% purity), 25 g. 

Er du interessert i et godt tilbud?
Ta kontakt med Gitika Emberland 

 

 

Vi har produktene til krystallografi
Våre leverandører Molecular Dimensions, Anatrce, Protein Ark, NeXtal og Protein Ark og New England Biolabs har stort utvalg av 
screens, reagenser og forbruksvarer til strukturbiologi. De tilbyr detergenter og lipider med høy renhet, kolonner og resiner til 
proteinrensing (kompatibel med ÄKTA), kompetente celler, magnetiske NiNTA kuler og diverse proteinekspresjonskit.  

 EasyXtal plater til krystallisering 
Vi tilbyr EasyXtal 15-brønnsplates med standard crystallization supports, X-Seal  
crystallization supports, DropGuard crystallization supports og DropGuard X-Seal 
crystallization supports.

 

NeXtal  - tilbehør til krystalliseringen din 
NeXtal tilbyr alt du trenger av tilleggsutstyr: NeXtal Evolution Microplate til protein 
crystallization trial setup, NeXtal Adhesive Foils og EasyXtal Sealing Tape.

 

Kat. nr. Navn Antall
132006 EasyXtal 15-Well Tool (20), 20 plater

132007 EasyXtal 15-Well Tool (100) 100 plater

132008 EasyXtal 15-Well Tool X-Seal (20) 20 plater

132009 EasyXtal 15-Well Tool X-Seal (100) 100 plater

132106 EasyXtal 15-Well DG-Tool (20) 20 plater

132107 EasyXtal 15-Well DG-Tool (100) 100 plater

132108 EasyXtal 15-Well DG-Tool X-Seal (20) 20 plater

132109 EasyXtal 15-Well DG-Tool X-Seal (100) 100 plater

NYHET!
     

Kat. nr. Navn Antall
132045 NeXtal Evolution µplate 10 plater

132046 NeXtal Evolution µplate 100 plater

132101 NeXtal DWBlock Adhesive Foils 100 folier

132105 EasyXtal Sealing Tapes 100 ark



Per Odin kan 
hjelpe deg!

kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840

perodin@bionordika.no

Kampanjekode #BN3-20 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.  

MEDIEPREPARASJON
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Automatisert petriskålfylling 
du kan stole på!

Kat. nr. Navn Antall
132006 EasyXtal 15-Well Tool (20), 20 plater

132007 EasyXtal 15-Well Tool (100) 100 plater

132008 EasyXtal 15-Well Tool X-Seal (20) 20 plater

132009 EasyXtal 15-Well Tool X-Seal (100) 100 plater

132106 EasyXtal 15-Well DG-Tool (20) 20 plater

132107 EasyXtal 15-Well DG-Tool (100) 100 plater

132108 EasyXtal 15-Well DG-Tool X-Seal (20) 20 plater

132109 EasyXtal 15-Well DG-Tool X-Seal (100) 100 plater

Brukere av Integra instrumenter i Norge gir alle samme tilbakemelding: Integra instrumenter er pålitelige og holder uovertruffen 
kvalitet. For små laboratorier er driftsikkerheten viktig siden man sjelden har backup-maskiner. For store laboratorier er bruker-
vennligheten verdifull da det kan være mange operatører. Alle laboratorier kan sette pris på Integras løsninger for aseptisk 
produksjon og prosessdokumentasjon. Nøyaktig og god konstruksjon gir automatisering som kan jobbe uten tilsyn.

MediaJet
Petriskålfyller som kan leveres for skåler med diameter 35, 60 og 90 mm. Turbo mode muliggjør fylling med hastighet på opp til 
1100 skåler i timen. Karusell for opp til 540 skåler. MediaJet støtter også 'batch mode' for produksjon av petriskåler med særlig 
høye krav til rett overflate.

MediaClave
Agarkoker i to ulike modeller, 10 og 30 liter. Egen mediakyvette er enkel å fjerne for rengjøring. Kraftig kjølefunksjon og støttetrykk 
gir maksimal hastighet på oppvarming og nedkjøling for en hurtig og skånsom prosess. Begge modeller har Integras omfattende 
sikkerhetssystem, der en rekke sensorer og protokoller automatisk sørger for at agarklaven er sikker i bruk - ved hver eneste 
kjøring.

TubeFiller
Med ti minutters innsats og enkle grep gjøres en MediaJet petriskålfyller om til en 
pålitelig, automatisert dispenser for reagensrør. Tre og tre rørstativer får plass på 
karusellen. Fyll buffere, agar, buljonger, saltvann eller andre løsninger raskt, trygt og 
effektivt. TubeFiller kan leveres som eget instrument eller som ekstrautstyr til 
eksisterende MediaJet.

DoseIT peristaltisk pumpe 
Enkel produksjon av blodagar
Med DoseIt peristaltisk pumpe får du en enkel 
metode for automatisert produksjon av blodagar 
med høy kvalitet. 
Pumpen kommuniserer med MediaJet, og etter 
enkel innstilling sørger den for riktig tilsats per 
plate. 
Ulike protokoller kan lagres, og pumpen kan også 
brukes frittstående til dispensering og fortynning.



Løs vårt kryssord og vær med i trekningen 
av en kake til laben!
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BioNordika AS  •  tlf 23 03 58 00  •  info@bionordika.no  •  www.bionordika.no

Kampanjekode: #BN3-20
NB! Kampanjekoden må oppgis ved bestilling for å motta nevnte rabatter eller 

reduserte priser. Tilbudene gjelder t.o.m. 31.12.2020 og kan ikke kombineres med 
andre tilbud eller rabattavtaler. Prisene er oppgitt eks. mva, installasjon, 

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

1.  Håndholdt bunsenbrenner
2.  Omiics tilbyr bl.a. sekvensering av ...
3.  Protokoll for antistoffproduksjon
4.  Leverandør av hepatiske celler
5.  Monteringsmedier for IHK
6.  En type kolonner for proteinseparasjon
  

7.  Leverandør av bioreaktorer
8.  Plater til krystallisering
9.  DNA transfeksjonsreagens 
10.  Leverandør av HCP analyseprodukter
11.  Spesialmedium til CHO celler
12.  3D celledyrkningssystem

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

Vinneren vil bli kontaktet i uke 1, 2021 for å avtale levering av kaken. 


