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NYE LEVERANDØRER

8-Well Strip Kit

Kontakt oss og få
en voucher som gir deg

20% RABATT

uick, simple protocol with long read
ngths and no dye blobs
High quality sequence data with low
retest rate

på din første bestilling
fra en av våre nye
leverandører!

anatrace har mer enn 30 års erfaring med membranproteiner og strukturbiologi,
og har et stort utvalget av detergenter og lipider, som DDM, DM, OG, NG, LMNG
samples
og GDN.

exibility for variable numbers of
Process 8 to 96 samples at one time

proved usability and efficiency
mpared to spin cartridges
Easier to handle with no special
equipment needed

creased savings
50% less total processing time at
25% less cost

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.

Reagenser for rensing av nukleinsyrer og rensing før sekvensering. Effektive og raske
produkter som minimerer hands-on tiden. Med bl.a. dye terminal remover for å
fjerne ekstra reagenser før sekvensering. Raske protokoller med bare to spinn-steg
gjort på få minutter.

Ledende leverandør av screens, reagenser, forbruk og instrumenter til krystallografi.
Har en mengde innovative og nyutviklede screens og reagenser, som f.eks. RUBIC
og Durham protein stability screens, The BCS screen, MIDASplus og Crystallophore
No1.

Prøveopparbeiding og separasjonsløsninger av proteiner gjennom filtrering,
kolonner og resiner. De mest populære produktene er Äkta kolonner HiFliQ, Proteus
spinnkolonner, Proteus X-spinner for klebrige prøver, samt quick Comassie og IPTG.

riboxx life sciences tilbyr validerte produkter til gene knockdown ved RNA interferens (stort utvalg av siRNA, miRNA mimics, miRNA inhibitorer, inkludert kontroller
til alle disse), og aktivering av immunceller ved Toll-like reseptor 3 ligander.

2

PRIMÆRCELLER

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.

Opptil

25%

Primærceller + medium (BulletKits): 25% rabatt
Trenger du bare mediene? Benytt deg av følgende tilbud:

rabatt

>6 stk. BulletKits: 20% rabatt
<6 stk. BulletKits: 15% rabatt

PRIMÆRCELLER

STAMCELLER

Clonetics™ humane primærceller

Stamceller

Blæreceller

Humane fettvevsderiverte stamceller

Hjerteceller

Fersk human benmarg

Dermale celler

Benmarg og hematopoietiske celler

Endotelceller (store blodårer)

Humane neurale progenitorceller

Mikrovaskulære endotelceller

Humane osteoklast precursorceller

Gastrointestinale celler

Dental pulp stamceller

Lymfatiske celler

Human preadipocytter

Brystepitelceller

Humane mesenkymale stamceller

Nerveceller

Pluripotente Stamceller

Okulære celler

Pluripotente stamceller

Bukspyttkjerteløyer

HEPATISKE CELLER

Prostataceller
Lungeceller

Hepatiske celler

Nyreceller

Humane hepatocytter

Reproduktive celler
Skjelett- og bindevevsceller
Skjelettmuskelceller
Clonetics™ primærceller fra dyr
Hjerteceller

Animalske hepatocytter
Hepatiske ikke-parenkymale celler
Silensomes™ HLM
NoSpin HepaRG™

Fibroblaster
Nerveceller

KRISTIN KAN
HJELPE DEG!

Okulære celler
Skjelettceller
Poietics™ Immunceller
Fersk human benmarg
Benmarg og hematopoietiske celler

kontakt Kristin Lundemo
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

Perifere blodimmunceller

Kontakt oss for detaljer om cellene (celleantall per ampulle, donorinformasjon m.m.),
anbefalte medier og dyrkningsinstrukser.

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.
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MYKOPLASMADETEKSJON

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. 49 900,#LUCETTA2

MYKOPLASMADETEKSJON

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

MycoAlert deteksjonskittene 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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Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

CELLEDYRKNING

CELLEDYRKNINGSRØR
• 10 cm2 overflateaktivert dyrkningsområde
• Stor åpning gir utmerket tilgang med
pipetter og celleskraper
• Perfekt optisk klarhet for visuell
kontroll i mikroskop
• Passer i alle standard 50 ml
sentrifugeadaptere, og kan spinnes
på 1200 gx
• Konisk spiss gir enkel opphenting
av pellet
#91243: Tissue culture flat tube 10 cm²,
conical / filter screw cap, 216 stk
Kr. 1 200,-

CELLEDYRKNINGSSKÅLER 40 - 150 CM2
•
•
•
•
•

Overflateaktivert vekstområde gir optimal celleproliferasjon
Sideveggene er ikke overflateaktivert
En tagget gripering gir fantastisk godt grep på skålbunnen
Tydelig gult skrivefelt på lokket
En ring i ytterkant på lokket gjør at
stabelen din står trygt
• Spacere på innsiden av lokket sikrer
luftutveksling
• Klokkenummerering (3, 6, 9 og 12) i
bunnen av skålen forenkler lokalisering
• Ventilasjonshakk i skålbunnen tillater
luftstrøm mellom stablede skåler slik
at vekstforholdene blir best mulig,
og man forhindrer kondens

-20%

EASYSTRAINER™ CELL STRAINERS
•
•
•
•

For rask og sikker filtrering av cellesuspensjoner
Tilgjengelig med filterporestørrelser på 40, 70 og 100 um
Passer til alle standard 50 ml rør
Fargekodede størrelser

Kr. 13,-

SPØRSMÅL OM
CELLEDYRKNING?
kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405
malfrid@bionordika.no

pr. stk.

#542040:
EASYstrainer 40 µM (grønn), 50 stk
#542070:
EASYstrainer 70 µM (blå), 50 stk
#542000:
EASYstrainer 100 µM (gul), 50 stk
Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.
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PROTEINARBEID

PROTEUS PROTEIN
SPINKOLONNER

Proteus Protein A og G,
Ni-IMAC og NoEndo™ kit
•
•
•
•
•

Unike spinkolonnekit for proteiner
FlowGo™ teknologi sikrer kontroll av flowraten i en sentrifuge
Utbytte og renhet som hos en dryppkolonne
Hastigheten til en spinnkolonne (proteinprøver tar under 1 time)
Egnet til rensing av antistoffer og rekombinante proteiner, samt fjerning
av endotoksiner

Kat. nr.

Navn

Prøvevolum

Tilbudspris

PC-MAK16

Protein A Mini Kit, 16 stk

650 ul

3 576,-

PC-AK04
PC-MGK16

Protein A Midi Kit - 4 stk

20 ml

3 317,-

Protein G Mini Kit, 16 stk

650 ul

3 879,-

PC-MMCK04

Ni-IMAC Mini Kit, 24 stk

650 ul

837,-

PC-MCK08

Ni-IMAC Midi Kit, 8 stk

20 ml

2 451,-

GEN-NoE24Micro

NoEndo Micro Kit, 24 stk

0,6 ml

1 990,-

GEN-NoE12M

NoEndo Mini Kit, 12 stk

20 ml

2 423,-

GEN-NoE12S

NoEndo Standard Kit, 12 stk

20 ml

3 100,-

GEN-NoE12HC

NoEndo High Capacity Kit, 12 stk

20 ml

3 635,-

IPTG

Ultraren geninduser til beste pris!
#GEN-S-02122-5G:
Ultrapure IPTG (>99% purity), 5 g
Kr. 219,#GEN-S-02122-25G:
Ultrapure IPTG (>99% purity), 25 g
Kr. 505,#PAL-IPTG-200-5:
1M IPTG Solution (>99.5% purity),
5 x 0.2ml
Kr. 159,#PAL-IPTG-1000-5:
1M IPTG Solution (>99.5% purity),
5 x 1ml
Kr. 260,6

Høykvalitets detergenter og lipider for membranproteiner
Vårt beste tips er å bytte ut toksisk Digitonin med syntetisk DGN!

Vi har i tillegg det største utvalget av detergenter med de mest vanlige typene
for å løse opp og rense membranproteiner.
Ta kontakt for pris på DDM, DM, OG, LM NG, Amphipols og mikser av DDM/CHS,
samt mange andre varianter. Kommer i flere renheter og mengder.

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

PAGE

PAGE geler
Introduksjonstilbud!

Kun kr. 67,- pr. gel
inkl. running buffer

Gelene har store brønnvolum og gir
skarpe bånd. Running buffer er inkludert som
pulver i en liten pose som blandes ut i
1 liter vann før kjøring.

ELITE PRE-STAINED
PROTEIN LADDER
• 3-farget MW bestemmelse med
høy intensitet
• Ultraklar og utvidet MW rekkevidde
(6.5 - 270 kDa)
• Opp til 100 % elektro-transfereffektivitet
#PAL-EPL-500:
0.5 ml pre-stained ELITE Protein Ladder
(2 x 0.25 ml)
Kr. 1 140,#PAL-EPL-2500:
2.5 ml pre-stained ELITE Protein Ladder
(10 x 0.25 ml)
Kr. 4 644,-

QUICK COOMASSIE
PROTEIN STAIN

Coomassiefarging i kun ett trinn!
•
•
•
•

Rask proteinfarging for SDS-PAGE
Proteinbånd vises etter kun få min.
Kan gjenbrukes opp til 3 ganger
Et-trinnsprosedyre

SPØRSMÅL OM
PROTEINARBEID?
kontakt Christine Vimo
på 992 39 791
christine@bionordika.no

#GEN-QC-Stain-30ml:
Quick Coomassie Stain (30 ml)
Kr. 72,#GEN-QC-Stain-1L:
Quick Coomassie Stain (1 x 1 L)
Kr. 909,-

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

7

ANTISTOFFER

Våg å sammenligne!
Antistoffer for kun

Kr. 990,Ønsker du å sammenligne ditt nåværende
antistoff med et tilsvarende fra CST?
Nå får du alle testvolumer (T size, 20 ul)
av CST-antistoffer for kun kr. 990,-*
*eks.mva. TIlbudet gjelder kun for enkeltrør med
antistoffer (ikke kit). Antistoffer mot ROS1, ALK
og PD-L1 er ikke inkludert.

ANTISTOFFPRODUKSJON?

Når du ikke finner antistoffet du trenger kommersielt

kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405
malfrid@bionordika.no

VERTSDYR
Den mest benyttede verten for antistoffproduksjon er
kanin, men du kan også få laget antistoffet ditt i mus,
rotte, marsvin, kylling, geit, sau, gris, lama og hest.

POLYKLONAL ANTISTOFFPRODUKSJON

Priser fra kun kr.

13 405,-

ANTIGEN
Du kan sende inn antigenet ditt som lyofilisert tørrstoff,
i løsning eller i SDS-PAGE gelbiter. Hvis du har for lite protein eller
det er vanskelig å få rent eller i løsning kan vi lage et utvalgt peptid basert på
proteinsekvensen din som konjugeres til et bæremolekyl.
PROTOKOLLER
Du kan benytte en standard immuniseringsprotokoll (87 dager, 4 injeksjoner, 4 tappinger) eller Eurogentec's Speedy-protokoll (28 dager, 4 injeksjoner, 3 tappinger).
Dersom du ønsker en egen protokoll er vi behjelpelig med å sette opp det.
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Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

ELISA

NYHET!

FASTSCAN™ ELISA KIT

ELISA kit for signalproteiner

• Protokoll med bare ett vasketrinn reduserer hands-on-tid
• Integrerte kontroller
• Validert for spesifisitet og nøyaktighet på tvers av biologiske prøvetyper
FastScan ELISA kit inneholder alt du trenger for 96 tester, inkludert 12 stk 8-brønnsstrips.
Hvert kitt inneholder:
FastScan™ ELISA Microwell Strip Plate, Capture antibody*, HRP-linked Detection
antibody*, FastScan™ ELISA Capture Antibody Diluent, FastScan™ ELISA HRP Antibody
Diluent, TMB Substrate, STOP Solution, Sealing Tape, ELISA Wash Buffer (20X), FastScan™ Cell Extraction Buffer (5X), FastScan™ Cell Extraction Enhancer Solution (50X),
FastScan™ ELISA Kit Positive Control*
*Kitspesifikke komponenter

-20%
Tilgjengelige FastScan™ ELISA kit:
• Fosfo-Akt (Thr308)			
• Fosfo-Akt1 (Ser473)			
• Fosfo-Akt (Ser473)			
• Total Akt1				
• Total Btk				
• Total E-Cadherin			
• Phospho-CREB (Ser133)			
• Phospho-EGF Receptor (Tyr1068)		
• Total EGF Receptor			
• Phospho-p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204)
• Total p44/42 MAPK (Erk1/2)		
• Phospho-Histone H3 (Ser10)		
• Phospho-HSP27 (Ser82)			

• Phospho-IκBα (Ser32)
• Total c-Myc
• Phospho-p70 S6 Kinase (Thr389)
• Cleaved PARP (Asp214)
• Phospho-Rb (Ser807/811)
• Total Rb
• Phospho-SLP-76 (Ser376)
• Phospho-Smad2 (Ser465/467)
• Total Smad2
• Total Tau
• Phospho-Tau (Ser416)
• Phospho-Vimentin (Ser56)
• Total Zap-70

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

SPØRSMÅL OM
ANTISTOFFER?
kontakt Christine Vimo
på 992 39 791
christine@bionordika.no

#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.

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

9

IMMUNOHISTOKJEMI

NYE IHC DETEKSJONSKIT

ImmPRESS® og VECTASTAIN® PLUS IHC Deteksjonskit
Vector Laboratories har lansert det nye VECTASTAIN®
Elite® ABC Universal PLUS Kit (#PK-8200) og tre nye
ImmPRESS® Universal PLUS Polymer Kit (#MP-7800,
#MP-7801 og #MP-7802) fra Vector Laboratories.
Disse nye peroxidase (HRP) kittene inneholder
matchende volumreagenser, levert som ferdige
løsninger, i et format som er klart til bruk, og
inneholder Vector's egen enzyme-quenchingløsning
BLOXALL® (SP-6000), samt ImmPACT® DAB EqV
Peroxidase (HRP) Substrate (SK-4103).
Disse «plus»-kittene er passende for både manuelle
og automatiske IHC fargeapplikasjoner, og de vil
kunne gi deg en mer strømlinjeformet og beleilig
arbeidsflyt.
Kat. nr.

Navn

Volum

Tilbudspris

MP-7800

ImmPRESS® Universal PLUS Polymer Kit, HRP (Horse Anti-Mouse/Rabbit IgG)

15 ml

3 920,-

MP-7801

ImmPRESS® Horse Anti-Rabbit IgG PLUS Polymer Kit, HRP

15 ml

3 076,-

MP-7802

ImmPRESS® Horse Anti-Mouse IgG PLUS Polymer Kit, HRP

15 ml

3 076,-

PK-8200

VECTASTAIN® Elite® ABC Universal PLUS Kit, HRP (Horse Anti-Mouse/Rabbit IgG)

50 ml

6 196,-

IMMEDGE™ PEN

2 165,-

ImmEdge™ Pen er en forbedring av PAP-pennen for immunhistokjemi, immuncytokjemi, immunfluorescence og in situ hybridisering. Den er designet for å gi en vannavstøtende, varmestabil barriere som holder reagensene lokalisert på vevsprøven og
motvirker miksing av reagenser når flere vevsprøver blir montert på samme objektglass. ImmEdge-pennen er stabil ved bruk av buffere med og uten detergent.

2 stk. penner
#H-4000

•
•
•
•
•

SPØRSMÅL OM
IHC?
kontakt Christine Vimo
på 992 39 791
christine@bionordika.no

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

COUNTERSTAINS
Nukleære counterstains som er pakket i beleilige "klare til bruk"-løsninger for bruk på
individuelle objektglass eller i fargeskåler.
Vector Hematoxylin blå
• Basert på Gills formulering
• Intensiteten kan justeres for å optimalisere resultatet for enten manuell eller
automatiserte systemer
• Utmerket fargekontrast mot de mest vanlige peroxidase og alkaline phosphatase
substratene
#H-3401: Hematoxylin, 500 ml Kr. 2 165,Vector Metylgrønn
• Overlegen formulering av metylgrønn egnet for et stort utvalg av enzymsubstrater
• Enkel to-trinns prosedyre
• Utmerket for multippel antigenmerking når heamtoxylin forstyrrer substratfargen
# H-3402: Methyl green, 500 ml Kr. 2 545,-
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Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

SPEKTROSKOPI

UV-1900

Shimadzu´s nye UV-Vis spektrofotometer UV-1900
har en ekte dobbeltstråleoptikk med det patenterte
LO-RAY-LIGH diffraksjonsgitteret.

56 950,#UV1900

UV-1900 er spesielt designet for både kontrollaboratorier
og de mest vanlige UV/VIS-spektroskopimetoder.
Den gir deg høy oppløsning, lavt stray light,
høy reproduserbarhet og en ultrahurtig scanningsfunksjon.

32 000,-

UV-2700

#UV1280

Shimadzu har lanseret det nye UV-2700 spektrofotometeret med dobbel monokromator. UV-2700 har
det patenterte LO-RAY-LIGH diffraksjonsgitter som
sikrer ultralavt stray light (0.00005% at 220nm) og
mulighet for at måle absorbanse på opptil 8 abs.

UV-1280

Et lite handy UV-VIS spektrofotometer med maksimal
ytelse på minimal plass. Instrumentet er godt egnet til
analyser innenfor miljø, matvarer og life science.
Med tydelig og lett tilgengelig LCD skjerm og betjening
sikres presise målinger.

119 850,#UV2700

UV-3600 PLUS

•
•
•
•

Til de fleste applikasjoner
Høy sensitivitet
Høy oppløsning
Ultralavt stray light nivå

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

IRSPIRIT

• Plasseffektiv, mindre enn et A3 ark
• IR Pilot inneholder 23 applikasjonsprogrammer som standard
• S / N ratio: opptil 30 000/1,
maks oppløsning: 0,9 cm-1
• 2000 spektra inkludert i LabSolutions
IR databasen
Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.
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DIAGENODE

112 500,#DiagenodeOne

DIAGENODE ONE®

Diagenode One er den nye desktop-løsningen som gir optimal DNAshearing for Next Gen sekvensering og kromatin-shearing for ChIPanalyse av små prøver. Designet for å passe alle benker, er det den
minste og letteste Diagenode shearing-enheten. Systemet kommer
med fullt integrert kjølesystem. Mikrofluid-chips finnes i 20ul og 50ul.
• Kompakt størrelse - får fint plass på labbenken
• Få optimal prøvepreparasjon selv med små mengder DNA
og kromatin, 200bp - 1kb
• Fullt integrert system

BIORUPTOR® PLUS

BIORUPTOR® PICO

MEGARUPTOR®

•
•
•
•

• Alt-i-ett system
• Kapasitet: 6 - 16 prøver
• Prøvestørrelse: ultralave volum på
5 ul opp til større prøver på 2 ml
• Avansert tid- og temperaturkontroll
• DNA, kromatin og RNA shearing
150/200 bp opp til 1 kb
• FFPE nukleinsyre-ekstraksjon
• Cellelysis og vevspreparasjon
• Best egnet til ChIP-seq og NGS
prøvepreparasjon

• Optimal for generering av lange
DNA-fragment
• "Tight fragment size distribution"
• DNA shearing 3 kb til 75 kb
• Ultimat løsning for preparasjon av
long read sekvenseringsbibliotek

Kapasitet: 3 - 12 prøver
Prøvestørrelse: 100 ul - 20 ml
Temperaturkontroll
Til kromatin, celle og vevspreparasjon

KRISTIN KAN
HJELPE DEG!
kontakt Kristin Lundemo
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

CATS DNA-SEQ KIT
• Ultralavt input ned til 50 pg
• Perfekt for utfordrende prøver som cfDNA,
bisulfitt DNA og FFPE DNA
• Alle typer DNA fragment (både enzymfragmentert
og sheared)
• Enkelt- eller dobbelttrådet DNA (ssDNA og dsDNA)
• Ligeringsfri workflow
• Kort og enkel protokoll som foregår i ett rør
• Ingen primer-dimere
# C05010060: CATS DNA-seq Kit v1.0, 12 rxns Kr. 2 760,-
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Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

NEXT GENERATION SEKVENSERING

GJØR DU OXFORD NANOPORE SEKVENSERING?
Se våre produkter
med,
og anbefalt for Oxford Nanopore MinION Workflow:
Optima
DTR™kompatibelt
Selection
Guide
Kat. nr.

Navn

Volum

Tilbudspris

E7546S

NEBNext Ultra II End Repair/dA-Tailing Module

24 rxns

2 500,-

M6630S

NEBNext FFPE DNA Repair Mix

24 rxns

1 650,-

E6056S

NEBNext Quick Ligation Module

Optima DTR
Ultra 96-well
plate

Optima DTR
96-well
plate

96-wEll

96-wEll

384-wEll

3

3

3

3

3

5–15 μL

5–10 μL

3

3

FORMAT

NEBNEXT® SINGLE CELL/LOW INPUT
Spins directly into ABI Prism Optical Reaction Plate
LIBRARY
PREP KIT FOR ILLUMINA®
orRNA
EdgeBio
Capillary Plate
®

• Lag sekvenseringsbibliotek
av høy kvalitet fra så lite som 23
pg
Removes
salts and buffers

- 200 ng RNA
• Konsistent deteksjon av transkript fra en enkelt celle
Total input reaction volume* of:
5–20 μL
• Egnet for både primærceller og cellelinjer
Read
lengths
>900raskere
bases workflow og minimal hands-on tid 3
• Spar
tid med

Optima DTR
20 rxns
384-well
plate

2 925,-

* Total final reaction volume increases by 1–4 μL over the input volume

Ordering information
CATAlOG

PRODUCT DESCRIPTION

45891

Optima DTR Ultra 96-well Plate Kit

SIzE

2 Plates

17832
DTR Ultra SANGERSEKVENSERING!
96-well Plate Kit
10 Plates
ENKLERE
OGOptima
RASKERE

NGS94836
er det store og
hotte,
men
man
trenger
fortsatt
Sanger-sekvensering,
Optima
DTR
Ultra
96-well
Plates
(No Receivers)
10 Platesså hvorfor
ikke gjøre dette raskt og enkelt?!
60122

Optima DTR Ultra 96-well Plates (No Receivers)

50 Plates

Optima
DTR gelfiltreringsplater
fjerner
uinkorporert
BigDye® terminatorer
og salter
45637
Optima DTR 96-well
Plate
Kit
2 Plates
og er17946
et alternativOptima
til etanolpresipitering,
X-terminator
og
magnetisk
opprensing.
DTR 96-well Plate Kit
10 Plates
•
•
•
•
•
•

94164
10 Plates
Lite
hands on Optima DTR 96-well Plates (No Receivers)
260606
sentrifugetrinn
– totalt
minutter
Optima
DTR10
96-well
Plates (No Receivers)
50 Plates
Fleksibelt
format
(96og
384
brønnsplate
format,
strips
og
individuelle
rør
45312
Optima DTR 384-well Plate Kits
2 Plates
Read lenght - 800 – 1100 baser
17455
Optima
DTR 384-well Plate Kits
10 plates
Kompatibel
med
ABI maskiner
Hindrer
«dye
blob»
31442
Optima DTR 384-well Plates (No Receivers)
2 Plates
94553

Optima DTR 384-well Plates (No Receivers)

to edgebio.com
SAGE HLS HMWGo
LIBRARY
SYSTEM to request an evaluation sample.
Ekstraher opp til 2MB DNA direkte fra cellene.
SageHLS gir en helt ny tilnærming til DNA ekstraksjon.
P/N 01355 v.2
Cellesuspensjonen loades på ferdigstøpte geler.
Cellene
blir lysert
degraderte/oppløste
proteiner
©2015
Edge Biosystems,
Inc. og
All rights
reserved. Performa is a registered
trademark and Optima DTR is a
and BigDye are registered trademarks of Applera Corporation or its
trademark
of Edge
Biosystems.
Prism
fjernes,
mens
intaktABI
DNA
isoleres
subsidiaries in the U.S. and certain other countries.
i agarosen. Deretter vil enzymer
fragmentere DNA før det gjøres
en DNA størrelsesseleksjon.
edgebio.com
For research
DNA av ønsket størrelse
kan use only. Not for use in diagnostic procedures.
deretter elueres direkte ut
fra gelkassetten.
®

10 Plates

SPØRSMÅL
OM NGS?

®

T

kontakt Kristin Lundemo
på 992 27 101
kristin@bionordika.no
800-326-2685

301-990-2685
F 301-990-0881
201 Perry Parkway, Suite 5
Gaithersburg, MD 20877

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.
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MOLEKYLÆRBIOLOGI

GJØR DET NOE OM
POLYMERASEN AMPLIFISERER SEKVENSEN FEIL?
JA, hvis du skal gjøre..

NEI, ikke hvis du...

• kloning/subkloning av DNA for
proteinekspresjon
• SNP analyse
• NGS

• jobber med hvilken som helst
applikasjon der du kun trenger å vite
om et PCR produkt er tilstede eller ikke

Q5® POLYMERASE

OneTaq® POLYMERASE

Fidelity ~280X Taq

Fidelity ~2X Taq

Opp til 20 kb templat

Opp til 6 kb templat

Ekstensjonsrate 10 s/kb

Ekstensjonsrate 60 s/kb

GC-rike prøver

GC-rike prøver

HotStart-format tilgjengelig

HotStart-format tilgjengelig

Mastermiks-format tilgjengelig

Mastermiks-format tilgjengelig

Har du lyst til å test ut enten Q5 eller OneTaq? Spør oss om prøver!

Kr. 3,pr. rxn

TAKYON QPCR KITS
Eurogentec tilbyr Takyon qPCR kit til de
aller fleste typer maskiner på markedet.

Spør om prøve idag!

MGB PROBER

GITIKA KAN
HJELPE DEG!
kontakt Gitika Emberland
på 940 07 207
gitika@bionordika.no
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MGB prober er mer spesifikke,
effektive og sensitive sammenlignet
med standard dual-prober.
• Sensitiv deteksjon med
kortere prober
• 6 - 20 - 50 nmol
• Kundetilpassede løsninger
ved behov
• Mer enn 15 farger tilgjengelig
som dekker alle qPCR kanaler

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

-20%

MOLEKYLÆRBIOLOGI

Monarch rensekitt
for DNA og RNA

20% rabatt!
Tilgjengelig kit:
Monarch Plasmid Miniprep
Monarch DNA Gel Extraction
Monarch PCR and DNA Cleanup
Monarch Total RNA MiniPrep
Monarch RNA Cleanup

cDNA SYNTESEKIT
Velg mellom Revers Transcriptase Core Kit fra Eurogentec der du
får utmerket kvalitet til konkurransedyktig pris eller LunaScript™ RT
SuperMix Kit dersom du ønsker alt i et rør og en thermostabil RT.
Produsent

Kat. nr.

Navn

Volum

Tilbudspris

Eurogentec

RT-RTCK-03

Reverse Transcriptase Core Kit

300 rxns

3 995,-

Eurogentec

RT-RTCK-05

Reverse Transcriptase Core Kit

500 rxns

6 629,-

NEB

E3010S

LunaScript RT SuperMix Kit

25 rxns

1 054,-

NEB

E3010L

LunaScript RT SuperMix Kit

100 rxns

3 540,-

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.
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GENERELT LABUTSTYR

MSE Harrier
med og uten kjøling
Sentrifugen til alt!

Introduksjonstilbud:

-15%

Nyeste generasjon fra engelske MSE. Brukervennlig,
stor og tydelig LCD-skjerm. Stillegående, med rask
akselerasjon og nedbremsing. TÜV-godkjent ubalansesensor. Rotorer tilgjengelig fra 2 ml mikrosentrifugerør
til 250 ml flaske, mikrotiterplater og blodprøverør.
Maks 18.000 RPM/30.060 RCF (xG). Kjøleutgaven
holder stabil temperatur ned til -20 °C.

Priseksempel: Sentrifuge inklusive fastvinkelrotor med lokk for 6 x 50 mL rør og adapter for 6 x 15 mL rør, kun kr 33.300,- (kr 49.000,- med kjølesentrifuge).
Kontakt oss for tilbud på rotor og adaptere for deres laboratorium!

KOMPAKT PLATELESER

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

Kompakt absorbans-filterfotometer med
risting, for avlesning av 96-brønnsplater.
• Filterhjul med 405, 450, 492 og 620nm,
og plass for opp til fire ekstra filter
• Avlesningshastighet 5-8 sek. per plate
• Selvkalibrerende LED-lyskilde sørger
for stabilitet og driftssikkerhet
• Tar liten plass (BxDxH: 14x30x13 cm)
• PC er ikke inkludert
QuantAssay programvare er inkl.:
• Kvantitative assay med inntil
20 standarder
• Kvalitative assay med inntil
11 kontroller
• Multiplex med inntil syv assays
per plate
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Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

Introduksjonstilbud

29 440,#BS-050108-A02

GENERELT LABUTSTYR

LITEN VARMEBLOKK

• Plasser til både 0.2, 0.5 og 1.5/2 ml
rør i samme blokk
• Fra RT +5 (minimum +25) til 100°C
• Oppløsning for innstilling 0.1°C
• Innebygget timerfunksjon

PRAKTISK RØR-ROTATOR

I tillegg til rotering kan rotatoren stilles
inn for å brukes som vippe eller rister.
Leveres med plattform PRS-26 for opp
til 26 rør i størrelsen 1.5 - 15 ml.
Flere ulike plattformer og
rotorer er
tilgjengelige.

4 270,-

4 037,-

#BS-010412-AAA

#BS-010117-AAG

Introduksjonstilbud

MSE MICROCENTAUR R

Sentrifuge med kjøling for
mikrorør

32 200,#CENTAUR R
inkl. rotor

• Nyeste generasjon fra engelske MSE
• Rotor med lokk for 24 x 1.5/2.0 ml rør
• Brukervennlig, stor og tydelig
LCD-skjerm
• Stillegående
• Rask akselerasjon og nedbremsing
• TÜV-godkjent ubalansesensor og rotor
• Maks 15.000 RPM/21.380 RCF (x g)
• Stabil temperatur ned til -20 °C

ER DU NYSGJERRIG PÅ
NANODROP ONE?

Lån et instrument gratis og
uforpliktende i 1 uke!

Opplev hvordan NanoDrop One raskt og
enkelt måler konsentrasjonen av din DNA-,
RNA- eller proteinprøve.
Naviger gjennom menyen og se hvor
enkel NanoDrop One er i bruk!
Få informasjon om eventuelle
kontaminanter i prøven din ved hjelp 		
av Acclaro-teknologien.
		
		
		
		
		

SPØRSMÅL
OM NANODROP?

kontakt Kristin Lundemo
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

Om ønskelig kan vår produktspesialist være tilstede og gi en
gjennomgang av instrumentet.
Dette er helt uforpliktende og
kostnadsfritt.

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.
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FRYSETØRKING

Priser fra kun kr.

99 500,-

LYOVAPOR™ L-200 FRYSETØRKER 6KG

Det meste kan frysetørkes, minus veldig oljerike produkter, for høyt sukkerinnhold
eller veldig høyt saltinnhold.
• Den kompakte Lyovapor™ L-200 er robust og laget i gjennomført høy kvalitet
(-55°C, 6 kg), samt muligheter for automatisering og styring
• Infinite-Control™ inkluderer metode oppsett, kjøring, samt data logging i real-time
• Hyllene kan varmes opp til 60°C noe som forbedrer resultatet betraktelig,
til 1% fuktinnhold
• Flere typer manifolder og hylleoppsett for både vialer og kolber
• Flere typer sensorer er tilgjengelig

LAB-REAKTOR 100ML TIL 5L
JOACHIM KAN
HJELPE DEG!
kontakt Joachim Nedreklepp
på 922 84 963
joachim@bionordika.no
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• Bytt reaktor på få minutt, og kjør samme
oppsett for 100 ml til 5 liters reaktor
• Samme lokk for alle reaktorer med
muligheter for mange koblinger
og oppsatser
• Raske, verktøyfrie koblinger
• Temperatur fra -70°C til +230°C,
avhengig av sirkulator
• De fleste typer tilleggsutstyr tilgjengelig
• Både standard- og vakuumreaktor,
samt prosessreaktor

-12%
ved kjøp av
komplett utstyr

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

SPRAYTØRKING

B-290
Markedsledende
spraytørker

For reproduserbar pulverproduksjon
Med nesten 1000 publikasjoner, 400 patenter,
over 300 applikasjoner og flere tusen kunder.
Applikasjoner tilgjengelig for mat, drikke,
bioproduksjon, materialer, medisin, smak,
kulturer, polymerer, protein og mer.
Partikkelstørrelse 1 – 60 µm,
prosesserer opptil 1L/t.
Ta kontakt for hjelp videre
i prosessen!

Prøvemating
Kald gass for tørking
Varm gass for tørking
Produkt
Pumpe
Avsug
Varmeelement

BUCHI
SERVICE
kontakt Dan Matias Nygård
på 458 78 701
dan@bionordika.no

Figur:
Prosess
Spraytørking
Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.
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VÆSKEKROMATOGRAFI

MODULÆR LC

• Fullstendige løsninger for
enhver applikasjon
• Tilgjengelig som UHPLC/HPLC system
• «Method Scouting System»
• Opptil 130 MPa
• Flowhastighet fra 0.0001 til
50 ml/min
• Mulighet for 12 x 96-brønnsplater

Priser fra kun kr.

248 000,KOMPAKT LC

• Tilgjengelig som HPLC og
UHPLC, og mulighet for UV/PDA
detektor
• Fleksibel monitorering
• Dobbel temperaturkontroll
• Kolonneovn for opptil 6 kolonner
• Flowhastighet fra 0.0001 til
10 ml/min
• Kan utvides med RI, RF, ELSD og MS

APPLIKASJON & BRUKERSTØTTE
CECILIE KAN
HJELPE DEG!
kontakt Cecilie A. Aasaaren
på 476 47 171
cecilie@bionordika.no
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ALSAC er vårt applikasjonslaboratorium,
som kan bistå med:
•
•
•
•

Konfigurasjon av instrument
Testing av prøver
Metodeutvikling
Opplæring både hardware
og software
• Applikasjonssupport

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

GASSKROMATOGRAFI

• Høy skannhastighet: 20.000 AMU/sek
• Bæregass: Hydrogen, Nitrogen eller Helium
• Dynamisk område, MS-detektor: m/z 1.5 - 1090
• Mulighet for ekstern vakuumpumpe
(kjører ikke på olje)
• Ovnlys og Click-tech system gjør vedlikehold
og bytting av kolonner enkelt
•Intuitiv og moderne touch-skjerm
• ECO-mode

Nytt design
og forbedrede
GCMS
modeller

Priser fra kun

kr. 569 000,-

TID FOR SERVICE? Trygve, Stian og Dan hjelper deg gjerne!
Selv utstyr i verdensklasse trenger vedlikehold og service for å fungere optimalt. Våre dyktige serviceingeniører følger
Shimadzu`s anbefalinger ved gjennomføring av installasjon, vedlikehold, reparasjon og kalibrering.
Vi anbefaler våre kunder en serviceavtale, som blant annet
vil gi følgende fordeler:
• Prioritert kunde
• Rabatt på arbeid og deler
• Instrumentet vil fungere optimalt og oppnå
maksimal levetid
• Reduserer nedetid og dyre reparasjoner
• Dokumentert servicerapport, full historikk,
full kontroll
Kontakt vår serviceavdeling:
service@bionordika.no/tlf: 23 03 58 00
Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.
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MEDIAPREPARASJON

MEDIACLAVE
1-30 LITER MEDIE

INTEGRA har utviklet unike
mediasterilisatorer.

MEDIAJET

MEDIAJET kan fylle opptil 1100
skåler på en time og er virkelig
pålitelig «walk-away» i praksis.
En UV-lampe som er plassert i
fyllingskammeret der petriskålene
fylles med agarmedium
elimimerer kontaminering.
3 Modeller:
Fra standard opp til
Bi-plate alternativ.

MEDIACLAVE tillater:
• Kort prosess der mediumtilberedning og sterilisering
utføres i ett trinn
• Temperaturen på agarmediet
overvåkes nøye og styres
under hele prosessen
• Permanent og vekslende
retning på omrøring sikrer
homogent medie og
homogen temperatur gjennom
hele batchen
• En effektiv platevarmeveksler
muliggjør rask avkjøling.

DOSEIT

TUBEFILLER

Gir deg muligheten til å konvertere den
automatiserte petriskålfyllemaskinen til
en testrørfyller på meget kort tid.

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

Bærbar peristaltisk pumpe som er enkel å bruke.
Kompakt og med lett vekt passer den overalt i
laboratoriet og kan lett flyttes.
DOSE IT er intuitiv for
brukeren og er spesielt
nyttig for å dispensere
kulturmedier, buffere
eller andre løsninger.

MEDIACLAVE & MEDIAJET SERVICE
Dan kan komme og sørge for din sikkerhet!
•
•
•
•

Lekkasjetest
Sjekk av sensorer
Sjekk av kjølevann
Test av sikkerhetsventil
osv.

Kontakt vår serviceavdeling:
service@bionordika.no
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Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.

VANNRENSESYSTEM

VANNRENSESYSTEM TIL KLINISK BIOKJEMI
Vannrensesystemer brukes til å utføre mange forskjellige funksjoner innen
kliniske analyser, for eksempel:
•
•
•
•
•

Fôring av vaskestasjoner for prober og omrører-padler
Være et grensesnitt mellom sprøyte og prøve
Fortynne reagenser, prøver og vaskemidler
Vask av reaksjonskuvetter
Vann til inkubatorbad

Det viktigste aspektet ved vann for
automatiserte patologiske analysatorer
er pålitelighet, og det må derfor være
i samsvar med en egnet vannkvalitetsstandard som CLRW.

URENHETER I VANNET VIL PÅVIRKE TESTRESULTATER

Vannkvalitet er ekstremt viktig i klinisk diagnostikk og biokjemi. Ikke bare vil testens kjemi bli påvirket, men urent vann kan påvirke
generelle drift og redusere påliteligheten av testresultatene.
Årsak til vannets urenhet

Effekt

Partikkel eller bakterieforurensing i vannbad

Fotometriske avlesningsfeil

Forurensing med ioner, organiske stoffer eller bakterier i vaskevann

Forurensing av kuvetter/carry over

Forurensing med ioner, organiske stoffer eller bakterier i vaskevann

Forurensing av prøve og reagensprobe

Fortynningsforurensing med ioner, organiske stoffer eller bakterier

Feil i prøve- og reagensfortynning

Fortynningsforurensing med ioner, organiske stoffer eller bakterier

Dårlig reagensstabilitet

Forurensing av nullstandard (e.g. with Ca, Mg, PO4, HCO3)

Redusert kalibreringsstabilitet og -sensitivitet

Ionisk forurensing gir lav motstand

Feil sensornivå gir reagenssvinn

Partikler, bakterieforurensing eller uløselige forbindelser

Kappilærblokkering

Uløselige avleiringer - forurensinger med lite løselige forbindelser

Skallering

SERVICE VANNRENSESYSTEM
Stian og Morten kan hjelpe deg!
• Kontroll av vannkvalitet
• Kalibrering av sensorer
• Kontroll av alarmnivåer
osv.

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

Kontakt vår serviceavdeling:
service@bionordika.no

Kampanjekode #BN2-19 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudsprisene. Se siste side for betingelser.
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Løs vårt kryssord og vær med i trekningen av en kake til laben!
Svarene finner du inne i bladet. Lykke til!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. Blåfarget counterstain
2. Leverandør av Optima DTR gelfiltreringsplater
3. Host Cell Protein forkortet
4. Teknologi i NanoDrop One som identifiserer kontaminanter i prøven.
5. Utfører DNA shearing 3 kb til 75 kb
6. Kompakt frysetørker fra Buchi
7. Et lite, portabelt luminometer
8. Kit for rask deteksjon av mykoplasma i cellekultur
9. Molecular Dimensions er ledende leverandør av screens, reagenser, forbruk og instrumenter til...
10. Et merke spinkolonner for proteiner
11. Utføres under en service av MediaClave
12. Sentrifugen til alt!

Send løsningsordet på e-post til info@bionordika.no med navn og besøksadresse
innen 30. juni 2019 for å delta i trekningen.
Vinneren vil bli kontaktet i uke 27 for å avtale levering av kaken.

Kampanjekode: #BN2-19

NB! Kampanjekoden må oppgis ved bestilling for å motta nevnte
rabatter eller reduserte priser. Tilbudene gjelder t.o.m. 30.06.2019
og kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabattavtaler.
Prisene er oppgitt eks. mva, miljø- og frakt-avgifter. Vi tar forbehold mot
eventuelle trykkfeil, feil i informasjon og eventuelle spesifiseringer.

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

