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CELLER & CELLEDYRKNING

ToxiLight™ Non-destructive Cytotoxicity Bioassay Kit
ToxiLight BioAssay Kit er et assay som måler frigjøring av enzymet Adenylat kinase K (AK) fra skadede celler. Når nivået av cytolyse
øker, øker også mengden AK i supernatanten. ToxiLight-reagenset reagerer med AK i supernatanten, og reaksjonen måles med et
luminometer. Fordi ToxiLight utnytter det faktum at AK frigjøres fra cellene når de dør, er det ikke behov for å lysere cellene først
(i motsetning til mange andre cytotoksisitetsanalyser). Gjentatte prøver av supernatanten kan derfor tas over tid uten å forstyrre
cellene. Dette muliggjør kinetisk analyse av celledød.
Kat. nr.

Produkt

LT07-117

ToxiLight BioAssay Kit, 1000 Test

LT07-217

ToxiLight BioAssay Kit, 500 Test

LT07-517

ToxiLight 100% Lysis Control Set, 200 Test

LT17-217

ToxiLight BioAssay Kit with Plates, 500 Test

-20 %
på alle ToxiLight
produkter

Mykoplasmadeteksjon

-20%

Med MycoAlert kit fra Lonza kan du detektere viable mykoplasma på under
20 minutter. Ta en liten mediumsprøve fra cellene dine og gjør en enkel totrinnsprotokoll: Tilsett en reagens, gjør første avlesning, tilsett substrat, gjør
andre avlesning. Ratioen mellom de to avlesningene vil fortelle deg om
prøven er kontaminert eller ikke.

på alle MycoAlert kit
og reagenser

Har du lyst til å prøve MycoAlert?
Kontakt oss, så sender vi deg
et gratis prøvekit!

LUCETTA 2 Luminometer
Bruk Lucetta 2 sammen med MycoAlert deteksjonskit for en rask og enkel påvisning av mykoplasma
i dine cellekulturer. Lucetta 2 er et lite, bærbart
luminometer for måling av bioluminescens og
kjemiluminescens. Det er spesielt utviklet for
MycoAlert-protokollen.

Kontakt oss for å prøve
vårt demoinstrument!
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62 800,LUCETTA 2
#AAL-1002

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

CELLER & CELLEDYRKNING

3 750,-

PIPETBOY ACU 2
Inkluderer veggholder,
strømadapter, sterilfilter
og batteri

Kat. nr.

Produkt

155 000

PIPETBOY acu 2, classic

155 015

PIPETBOY acu 2, green

155 016

PIPETBOY acu 2, red

155 017

PIPETBOY acu 2, blue

155 018

PIPETBOY acu 2, transparent

155 019

PIPETBOY acu 2, purple

Så lenge lageret varer!
Spesialpriser på
Pipetboy Acu 2
Hundretusener har blitt kjøpt i løpet av de
over fire tiårene de har vært på markedet, noe som
bekrefter Pipetboy som den mest populær pipettefylleren i laboratorier verden over.

Pipetboy Acu 2 er et verdig tilskudd til familien, med lettvekts, ergonomisk design
som skåner håndledd og skuldre i hverdagen. Litium-ionbatteriet er alltid klart til
å drive den kraftige motoren i Acu 2, noe som gir rask fylling og tømming av pipettene.
Vi har Pipetboy Acu 2 på lager i Oslo, og frem til lageret er tomt tilbyr vi dem til
spesialpris. Om du behøver flere Pipetboys til laboratoriet er dette rett tidspunkt!

Hematopoetiske stamceller
Lonza tilbyr et bredt spekter av hematopoetiske stamceller. Lonza garanterer antall levedyktige celler og renhet. Cellene er hentet
fra et bredt spekter av vev og celletyper, inkludert benmarg, perifere blodimmunceller og blodceller fra navlestreng (alt fra nøye
screenede donorer). Lonzas anbefalte protokoller og media er inkludert, og cellene er klare til bruk etter tining og dyrking. Vi har
også anbefalte dyrkningsmedia og næringssupplement. Ved å kjøpe stamceller fra Lonza unngår du å bruke tid på å lete etter
riktige donorer og isolere bestemte celletyper. Et utvalg av våre hematopoetiske celler består av:
• Poietics™ rensede benmargsceller, inkludert CD34+ celler, mononukleære celler, og stromale materceller, sammen med
anbefalt HPGM™ Hematopoietic Growth Medium
• Blodceller isolert fra navlestreng: hematopoetiske stamceller (HSCs) og progenitorceller, lymfocytter, monocytter og
mesenkymale stamceller. HPGM™ hematopoetisk vekstmedium optimaliserer cellevekst og vedlikehold.
• Poietics™ primære humane immunceller: CD4 + celler, NK celler, CD14 + monocytter, perifere mononukleære blodceller
(PBMCs) og dendritiske celler. Anbefalt medium for disse cellene er LGM-3™ Lymphocyte Growth Medium som vil gi 		
optimal celleytelse.
• Ubehandlet benmarg

Celledyrkningsflasker
For at celler skal trives i kultur, må de dyrkes i flasker
av god kvalitet. Vi tilbyr et stort utvalg celledyrkningsflasker fra TPP og Greiner bio-one.
Vi har flasker fra 25 til 300 cm2,
med standard- eller filterkorker, og
flasker for adherente eller
suspensjonsceller.

Kontakt oss for
informasjon om
tilgjengelige typer
og størrelser.

Spørsmål om celler
og celledyrkning?
Kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

-15%

på alle celledyrkningsflasker

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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TRANSFEKSJON • VEKSTFAKTORER & CYTOKINER • ELISA

Tranfeksjonsreagens for gene silencing
INTERFERin® er et transfeksjonsreagens spesielt laget for gene silencing og
transfeksjon av siRNA, miRNA i tillegg til andre oligonukleotider.
•
•
•
•

-20%

Gene silencing med så lite som 1nM siRNA
Oppnå over 90% gene silencing i flere celletyper
Skånsom metode som oppnår robuste data og god celleviabilitet
Kompatibelt med serum og antibiotika

Kontakt oss for å motta en gratisprøve!
Kat. nr.

Produkt

Tilbudspris

409-01

INTERFERin® 0.1 mL transfection reagent

409-10

INTERFERin® 1 mL transfection reagent

4 019,-

409-50

INTERFERin® 5 x 1 mL transfection reagent

15 379,-

619,-

Ny leverandør: Qkine
Spesialister på vekstfaktorer og cytokiner
QKine er spesialist på vekstfaktorer og cytokiner. Deres produkter er av høy kvalitet og spesielt egnet for
stamceller, organoidkulturer eller applikasjoner innen regenerativ medisin. Alle produktene har høy
renhet og bioaktivitet, blir produsert ved dyrefrie prosesser, og er optimalisert for skalerbarhet.
Noen av deres tilgjengelige produkter:
• Vekstfaktorer for stamceller: Activin A, hFGF2/bFGF, BMP2, EGF, TGFβ1 PLUS, HGF NK1, mouse LIF
• Vekstfaktorer for organoider: R-spondin-1, R-spondin-3, Gremlin-1, FGF4, FGF10
• TGFβ biomarkører: GDF15

-20%

introduksjonstilbud
på alle produkter
fra Qkine

Kommer snart...
• Vekstfaktorer for stamceller: BMP4, human LIF, mouse & human Noggin, OSM, FGF7, IGF1 og stabilisert FGF2
• Nevrale vekstfaktorer: BDNF, GDNF, GM-CSF, NGF
• Hematopoetiske vekstfaktorer: IL-3, IL-6 og IL-34

Kristin hjelper deg
gjerne!
Kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

Humant VEGF ELISA
Dette assayet gjenkjenner rekombinant og endogent (naturlig) humant VEGF,
inkludert alle sirkulerende VEGF isoformer (inkludert VEGF165b).
•
•
•
•
•
•
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Sandwich ELISA, HRP/TMB, 12×8-brønns strips
Kun 10 µl prøve / brønn er nødvendig
Ferdige kalibratorer og kontroller er inkludert
Resultat på bare 4,5 timer
Høy sensitivitet med målbare verdier i både serum og plasma
Meget godt validert i henhold til FDA/ICH/EMEA guidelines

Kat. nr.

Produkt

BI-VEGF

Human VEGF ELISA Kit

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

Tilbudspris
4 690,-

PLATEVASKER • PAP PENNER

Vask i vei!
Inteliwasher 3D-IW8
Biosan sitt utvalg av ELISA-instrumenter inkluderer Inteliwasher
3D-IW8, en 8-kanals mikrotiter-platevasker med samme
brukervennlighet og pålitelighet
som kjennetegner hele produktutvalget deres.

30 490,INTELWASHER 3D-IW8
#BS-060102-AAI

Vaskeren kan brukes til alle standard
96-brønns mikrotiterplater, uavhengig
av brønnform - U, V eller flat - og
den automatiske innstillingsfunksjonen
gjør det enklere å bruke plater
fra ulike produsenter.
Fullt programmerbar, inklusive
aspireringsmønster, vask, skyll,
blanding og inkubering.
Spesifikasjoner Inteliwasher 3D-IW8:
• Dispenseringsvolum 25 - 1600 µL
• Restvolum i brønn <2 µL
• 1 - 15 vaskesykluser
• Aspirasjonstid 1 - 3 sekunder
• 3 flasker for vaskeløsning og 1 for avfall
• Opp til to vaskeløsninger per program
Som ekstrautstyr fins 4 CHW Logger, denne kobles til vaskeren og viser
gjenværende nivå i flaskene som en prosentverdi og gir påminnelse om en
flaske er tom eller avfallsflasken full – noe som sparer tid og gir ekstra
sikkerhet for prøvene.

4 CHW Logger optional accessory
#BS-060102-AK

3.990,-

Nytt design på ImmEdge® pennene
Nøkkeljusteringer på våre nydesignende ImmEdge-penner inkluderer:
• Enklere å mette spissen
• Bedre væskeflyt i pennen
• Konsistent spissretensjon
Aluminiumskammeret har blitt erstattet
med et plastkammer, og det har blitt
gjort endringer på ventil, spiss og kork.
Formulering av alle løsninger er
uendret, noe som ivaretar de
overlegne temperaturstabile,
vannavvisende egenskapene
som holder reagensene lokalisert
på vevsprøvene.

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

2 788,ImmEdge Pen, 2 pens
#H-4000

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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PLAST

EASYstrainer
Filtrering av cellesuspensjoner og primærcelleisolater
EASYstrainer cell strainers er en innovativ og brukervennlig måte å filtrere cellesuspensjoner på. Disse kan f.eks. benyttes etter
enzymatisk behandling av vev for å isolere primærceller eller for å lage cellepreparasjoner til flow cytometri. De store cell strainers
passer på alle koniske 50 ml rør og leveres med tre filterstørrelser: 40, 70 og 100 μm. EASYstrainer Small passer på både 15 ml rør
og mindre rør, og de leveres med fire forskjellige filterstørrelser: 20, 40, 70 og 100 μm.
Kat. nr.

Produkt

Tilbudspris

542000

EASYstrainer, 100 µm mesh size, for 50 ml tubes, yellow, sterile, single packed, 50 pcs

850,-

542040

EASYstrainer, 40 µm mesh size, for 50 ml tubes, green, sterile, single packed, 50 pcs

850,-

542070

EASYstrainer, 70 µm mesh size, for 50 ml tubes, blue, sterile, single packed, 50 pcs

850,-

542100

EASYstrainer small, 100 µm mesh size, small diameter, yellow, sterile, single packed, 50 pcs

850,-

542120

EASYstrainer small, 20 µm mesh size, small diameter, red, sterile, single packed, 50 pcs

850,-

542140

EASYstrainer small, 40 µm mesh size, small diameter, green, sterile, single packed, 50 pcs

850,-

542170

EASYstrainer small, 70 µm mesh size, small diameter, blue, sterile, single packed, 50 pcs

850,-

Clipmax 10 cm2

460,-

Clipmax er både en celledyrkningsflaske og et standard mikroskopslide
(25 x 75 mm) i ett. Den har et 10 cm2 aktivert vekstområde, og mediumskammeret kan enkelt fjernes. Dyrk dine adherente celler direkte på
Clipmax, fjern kammeret, fikser og farg cellene, og se på cellene i
mikroskopet. Clipmax er ekstra egnet for viral og mykoplasmatesting,
kromosomstudier, toksisitetstester og immunocytologi.

CLIPMAX, 5 PACK
#70010

Trenger du
plastprodukter?
Kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405
malfrid@bionordika.no

CELLview™ slides
CELLview™ slidene består av en transparent slide med dekkglass, og en svart
avdeler som kan fjernes. Sliden er delt inn i 10 runde brønner, og passer til alle
mikroskopapplikasjoner som krever celledyrkning med påfølgende cellestimulering og/eller immunocytokjemisk analyse.
Dekkglasset garanterer en jevn overflate, og den svarte avdeleren reduserer
"fluorescens-støy" mellom brønner. Det optiske glasset har så og si ingen autofluorescens noe som gir maksimal spektral transmisjon uten depolarisering av
det transmitterte lyset.
Både TC surface CELLview™ slides
og Advanced TC™ surface
CELLview™ slides for
sensitive celler eller
komplekse applikasjoner,
er tilgjengelig.
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Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

-20%

på alle CELLview
slides

LABORATORIEUTSTYR

Rist opp! Spinn ned!
Vortex og sentrifuge for Eppendorfrør er et vanlig syn i
mange laboratorier. Biosan har et godt rykte blant kunder
i Norge for å lage utstyr som helt enkelt bare virker, og
som fortsetter å gjøre det - dag etter dag.

V-1 Plus personal vortex
En liten rister som frigjør benkeplass. Den har trykkaktivering eller bryter for kontinuerlig kjøring, og en
dreiebryter for å justere hastighet. Selve vortex-koppen
er laget av hvit fluorplast - ikke bare er den slitesterk,
den gjør også slutt på en benketopp dekket av små, sorte
gummibiter. Passer for rør fra 0.2 til 50 ml.

1 590,V1 PLUS
#BS-010203-AAG

Microspin 12
Om du behøver en sentrifuge for Eppendorfrør som kan gjøre mer enn bare
å spinne ned dråper, så er Microspin 12 en kraftig kandidat til en flott pris.
Med maksfart 14.500 RPM klarer den opp til 12.400 RCF (xG), nok for mange
bruksområder - lokket er høyt nok til å gi plass for spinn-kolonner.
Et forsterket sentrifugekammer, automatisk balansesensor og lås på lokket
sikrer trygg bruk. Når innstilt tid er ute, gir den lydsignal. Leveres komplett
med rotor for 12 rør størrelse 1.5 til 2.0 ml og fullt sett adaptere for både
0.2 og 0.5 ml rør. Rotoren er utstyrt med lokk.

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

7 990,MICROSPIN 12
#BS-010213-AA1

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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EPIGENETIKK

Lær om CUT&RUN

Et alternativ til deg som gjør ChIP eller ChIP-seq.
Bare et lite antall celler er nødvendig.
Hva er CUT&RUN?
Utviklingen av nye metoder som muligjør kartlegging av protein-DNA
interaksjoner, som kromatinimmuopresipitering (ChIP) og ChIP-seq, har
ført til en økende bevissthet rundt at avvikende epigenetisk regulering
kan være drivkraften rundt et bredt spekter av humane sykdommer.
CUT&RUN er en ny teknologi som kan benyttes til kromatinprofilering.
Hvordan virker metoden?
CUT&RUN er en in vivo metode som bruker et mål-spesifikt primærantistoff og en Protein A – Protein G micrococcal nuklease (pAG-MNase)
til å isolere spesifikke protein-DNA komplekser. Det tar kun en-to dager
å komme fra celle til DNA og metoden kan automatiseres for behandling av et høyt antall prøver og for å gi reproduserbarhet.
For å isolere protein-DNA komplekset av interesse, blir cellene først
høstet og bundet til Concanavalin A-belagte magnetiske kuler for å
forenkle cellehåndtering og minimisere celletap gjennom flere vaskinger. Cellemembranen permeabiliseres med digitonin for å fasilitere
inngang av primærantistoff inn i kjernen, hvor den binder til histon,
transkripsjonsfaktor eller kofaktor av interesse. pAG domenet av pAGMNase fusjonsproteinet binder så til primærantistoffets «heavy chain»
og enzymet kan dermed fungere målrettet mot kromatinregionen av
interesse. Tilsetningen av Ca2+ aktiverer pAG-MNase for å initiere DNA
kutting. Dette gjør at det kløyvede kromatinkomplekset diffuserer bort
fra det genomiske kromatinet, ut av kjernen, inn i prøvesupernatanten
hvor den kan hentes ut i enten en DNA spinnkolonne eller en fenol/
kloroform ekstraksjon etterfulgt av en etanolpresipitering.Den rensede
DNA som hentes ut etter forsøket, kan så identifiseres og kvantifiseres
enten ved å benytte qPCR eller det kan brukes til å konstruere et DNA
sekvenseringsbibliotek for neste-generasjonssekvensering (NGS) og
ved helgenom-mapping.

Ble du nysgjerrig?
Kontakt Christine Vimo
på 992 39 791
christine@bionordika.no
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CUT&RUN fordeler
Cell Signaling Technology® (CST) tilbyr et CUT&RUN assay som overvinner mange av
de utfordringene tidligere erfart ved helgenommapping teknikker.
Fordeler ved denne teknikken er:
• Lavt prøvevolum - Bare 100K celler trengs
• Raskt resultat - En til to dager fra celle til DNA
• Reduserte sekvenseringskonstnader - Bare 3 til 5 millioner celler er nødvendig
• Fleksibelt mål - Genere sekvenserings og/eller qPCR data for histoner, histonmodifikasjoner, transkripsjonsfaktorer, og kofaktorer
• Kompatibelt med muse- og kaninantistoffer
• Reproduserbare resultater - «Spike in» kontroll-DNA for å normalisere signal
mellom prøver
• Unngå “crosslinking” artifakter - En in vivo metode utføres kun på nativt kromatin
Kat. nr.

Produkt

86652

CUT&RUN Assay Kit

9 004,-

40366

CUT&RUN pAG-MNase and Spike-In DNA

5 114,-

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

Tilbudspris

EPIGENETIKK

Megaruptor® 3
Fragmentering av DNA

275 000,MEGARUPTOR 3
# B06010003

Megaruptor® 3 er designet for fragmentering av DNA fra
5 kb - 100 kb. Ytelsen er uavhengig av DNA type, konsentrasjon,
temperatur eller saltinnhold i DNA-prøven. Det brukervennlige
systemet gjør det mulig å behandle 8 prøver samtidig. Bare sett inn
ønskede parametere, og det automatiserte systemet tar seg av resten.
Shearing med Megaruptor fører til optimal long-read sekvensering ved bruk
av PacBio®- og Oxford Nanopore systemer.

Service: DNA-metyleringsprofil
Diagenodes team hjelper deg med å studere DNA-metylering (5-mC) og
metyleringsvarianter (5-hmC). Deres erfarne forskere vil veilede deg til den
beste løsningen i henhold til dine behov, avhengig av om du vil analysere
DNA-metylering i hele genomet eller spesifikke gener. De vil kjøre arrays eller
generere NGS-biblioteker for DNA-sekvensering og levere data av høy kvalitet.
Diagenodes bioinformatiske eksperter vil jobbe tett med deg for å tilby standard
og tilpasset analyse med omfattende publikasjons-klare tall.
Infinium MethylationEPIC Array Service
• Kostnadseffektiv løsning med rask behandlingstid
• Over 850.000 CpGs oppdaget i humane prøver
• Kvantitativ analyse av CpG, ikke-CpG og CHH-områder
• Tilgjengelig for 5hmC profilering
Reduced Representation Bisulfite Sequencing (RRBS) Service
• Robust og kostnadseffektiv løsning med tillit til resultatene
• Over 4 millioner CpGs oppdaget i humane prøver
• Påvisning av metyleringsmønstre i CpG-rike regioner over hele genomet,
inkludert promotorer og CpG-områder
• Egnet for å finne epigenetiske biomarkører
Whole Genome Bisulfite Sequencing (WGBS) Service
• Veldig kraftig løsning for å oppdage biomarkører i hele genomet
• Evaluering av metyleringsstatus på nesten alle CpG-sites i hele genomet
med en-base oppløsning
• Påvisning av globale metyleringsmønstre inkludert i regioner med lav
CpG-tetthet og utenfor CpG-øyene
• Identifikasjon av regioner eller til og med loci med differensiell metylering
mellom grupper ved hjelp av verktøy for bioinformatikk

Spør Kristin om
Diagenode!
Kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

Kontakt oss for å diskutere prosjektet ditt
og for å få vite mer om tjenester fra Diagenode!

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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ANTISTOFFER • ELISA

Cleaved Caspase-3 (Asp175) antistoff
Validert for WB, IP, IHC, IF og Flow.

Caspase-3 (CPP-32, Apoptain, Yama, SCA-1) er et protein som er en kritisk del av apoptose, da det er enten delvis eller totalt
ansvarlig for den proteolytiske kløyvingen av mange nøkkelproteiner, slik som nukleært enzym poly (ADP-ribose) polymerase
(PARP) (1).
Detekterer endogene nivåer av det store fragmentet (17/19 kDa) av aktivert caspase-3, resultatet av kløyving i nærheten av
Asp175. Dette antistoffet gjenkjenner ikke full-lengde caspase-3 eller andre kløyvede caspaser. Dette antistoffer detekterer
uspesifikke caspase substrater i western blot. Uspesifikk binding kan observeres i immunfluorescence i spesifikke subenheter av
friske celler i fiksert frossent vev (for eksempel pankreatiske alfa-celler). Nukleær bakgrunn kan observeres i rotte- og apevev.
1. Fernandes-Alnemri, T. et al. (1994) J Biol Chem 269, 30761-4.

Kat. nr.

Produkt

Tilbudspris

9661S

Cleaved Caspase-3 (Asp175) Antibody, 100 ul

5 265,-

9661T

Cleaved Caspase-3 (Asp175) Antibody, 20 ul

2 090,-

9661L

Cleaved Caspase-3 (Asp175) Antibody, 300 ul

12 606,-

Sekundære antistoffer?
Vi har et stort utvalg sekundærantistoffer fra våre
leverandører som f. eks. Cell Signaling Technology (CST),
Rockland inc, Vector, Origene, GenScript, og Eurogentec.

•
•
•
•
•

Opprinnelse: kanin, mus, marsvin, geit, ape, kylling, ape og humant
Enzymkonjugat som f. eks. HRP og AP
Fluorescerende konjugat: f. eks. FITC, DyLight™, og Cy™ dye
Variert utvalg av immunoglobulin klasser og subklasser
Fragmenterte antistoffer er også tilgjengelig

Sars Nucleocapsid Protein Antibody
Koronavirus nukleokapsidproteinet er hovedkomponenten av viruspartikkelen som assosierer med genomisk RNA og former
et langt, fleksibelt, helisk nukleokapsid. Anti-SARS-CoV nucleokapsid (N) protein antistoff kan være nyttig for forskere som er
interessert i forskning på virus.
Kat. nr.

Produkt

600-401-A50

Sars Nucleocapsid Protein Antibody, 500 ug

Spørsmål om
antistoffer?
Kontakt Christine Vimo
på 992 39 791
christine@bionordika.no

Tilbudspris
5 824,-

Total NRP1 ELISA
Neuropilin-1 (NRP1) er en vertsfaktor for SARS-CoV-2 infeksjon. Den blir rikelig
uttrykket i respiratorisk epitel, med høyest ekspresjon i endotelceller og i epitelcellene som dekker nesehulen.
Nevropatogen analyse av human COVID-19 obduksjoner har vist at SARS-CoV-2
infiserte NRP1-positive celler i luftveisepitel. Dette ELISA assayet fra Biomedica kan
benyttes til å måle NRP1 i humane serum, plasma og urinprøver. Bare 10 µl prøvevolum er nødvendig.
• Assayet detekterer fritt og ligandbundet løselig NRP1
• Optimalisert for kliniske prøver
• Serum, EDTA plasma, sitrat plasma, heparın plasma, urin, celledyrkningssupernatant, humane og ikke-humane prøver
• Validert i henhold til FDA/ICH/EMEA retningslinjer
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Kat. nr.

Produkt

BI-20409

Total NRP1 ELISA Assay

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

Pris
6 390,-

ASPIRASJONSSYSTEM

17 490,#158 300

NY! Vacusafe aspireringssystem
med forbedret toliters glassflaske
Den nye toliters glassflasken har beskyttelsesbelegg for å hindre søl, forurensing og glasskår selv om flasken skulle knuses. Flasken er laget for å være
trygg og lettvint å autoklavere.

Vacusafe-systemet er en trygg og brukervennlig måte for å aspirere og samle opp
flytende biologisk avfall. En kompakt og filterbeskyttet vakuumkilde i en baseenhet
som holder avfallsflasken stødig kombineres med det praktiske Vacuboy munnstykket for enkel
og rask aspirering uten søl - både arbeidsmengden og kontamineringsrisikoen reduseres.
I tillegg til beskyttelsesbelegget har den nye glassflasken hurtigkoblinger i lokket. Disse er
selvlukkende og muliggjør skifte av flaske med minimal kontamineringsrisiko - perfekt for
laboratorier med krav til biosikkerhet. En sensor for væskenivå gjør at det er lett å følge
med på når avfallsflasken må byttes, selv når den settes ute av syne
under sikkerhetsbenken. Flasken har en adapter som gjør at den
passer perfekt i den vanlige Vacusafe baseenheten.

Kat. nr.

Produkt

158 300

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

Vacusafe aspireringssystem med fireliters plastflaske
Produkt
158 310
Vacusafe aspireringssystem
med fireliters plastflaske
i polypropylen - inklusive
lokk med selvlukkende
hurtigkoblinger og nivåsensor, slangesett og et
Vacuboy munnstykke med
40 mm spiss i rustfritt stål,
adapter for engangsspisser
(med ejektor) og gummistuss for bruk med
Pasteur-pipetter
158 320
Vacusafe aspireringssystem
med fireliters plastflaske
i polypropylen – inklusive
lokk med slangesett og et
Vacuboy munnstykke med
40 mm spiss i rustfritt stål,
adapter for engangsspisser
(med ejektor) og gummistuss for bruk med
Pasteur-pipetter

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

18 390,- 13 490,#158 310

#158 320

Per Odin kan
væskehåndtering!
Kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840
perodin@bionordika.no

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

11

MOLEKYLÆRBIOLOGI

16 990,UVC/T-AR
#BS-040102-AAA

PCR UV-kabinetter
På grunn av pandemien har den globale etterspørselen skutt i været. Til tross for at fabrikken
produserer på spreng er leveringstiden fortsatt
lang - men bedre enn i fjor, da det tiltider var
umulig å gjette på når en ordre kunne leveres.

UVC/T-AR
Kjemisk motstandsdyktig pulverlakkert
stål og Plexiglass,
spalte for strømledninger

Om du trenger en PCR-arbeidsstasjon så har de
stille og driftssikre kabinettene fra Biosan i en
årrekke vært meget populære i norske
laboratorier. Kabinettene beskytter
prøvematerialet ved å ha et godt opplyst,
aseptisk arbeidsområde, og en lukket modul
hvor luften sirkuleres over en kraftig UV-kilde
for å gi konstant dekontaminering under
drift. En separat UV-lampe brukes til
desinfeksjon av arbeidsområdet etter bruk.
Begge modellene har gjennomsiktige
sidevegger, noe som gir en mer
komfortabel romfølelse mens man jobber.

20 990,UVC/T-M-AR
#BS-040104-A06

Obs:
Forlenget leveringstid på grunn av høy etterspørsel.
Forventet leveringstid innen 10 - 14 uker av mottatt ordre.

UVC/T-M-AR
Rustfritt stål og
herdet glass, spalte
for strømledninger
og 1 innebygget
stikkontakt

Få økt sensitivitet for din RT-qPCR med nye Luna®
Probe One-Step RT-qPCR 4X Mix med UDG

Spørsmål om
qPCR?
Kontakt Christine Vimo
på 992 39 791
christine@bionordika.no

Luna Probe One Step RT-qPCR 4x mix med UDG
muliggjør sensitiv deteksjon av RNA sekvenser
av interesse med robust ytelse i multiplex
applikasjoner av opptil fem ulike mål.
• Forenkle oppsett av dine reaksjoner med
master mix format i et enkelt rør
• Øk sensitiviteten på din RT-qPCR, ettersom
en 4x konsentrasjon tillater mer prøve i
reaksjonen
• Maksimer ditt antall reaksjoner ved å
multiplexe opp til fem mål
Kat. nr.
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Produkt

Tilbud

M3019S Luna® Probe One-Step RT-qPCR 4X Mix with UDG, 200 rxns

3 307,-

M3019L Luna® Probe One-Step RT-qPCR 4X Mix with UDG, 500 rxns

7 443,-

M3019X Luna® Probe One-Step RT-qPCR 4X Mix with UDG, 1 000 rxns

13 233,-

M3019E Luna® Probe One-Step RT-qPCR 4X Mix with UDG, 2 000 rxns

23 354,-

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

NEXTGEN SEKVENSERING

NEBNext® Companion Module for
Oxford Nanopore Technologies® Ligation Sequencing
Oxford Nanopore Technologies anbefaler NEBNext i sine protokoller. NEBNext DNA Repair, End Repair og ligeringsreagenser
kommer nå i et og samme produkt, med volum som er designet for bruk på ONT plattform. Dette produktet er kompatibelt med
MinION®, GridION®, PtomethION™ og Flongle®.
Kat. nr.

Produkt

Størrelse

E7180S

NEBNext Companion Module for Oxford Nanopore Technologies Ligation Sequencing

24 reaksjoner

NEBNext Enzymatic Methyl-seq Kit
NEBNext Enzymatic Methyl-seq Kit (EM-seq ™) er en ny metode for identifikasjon av 5-mC og 5-hmC. NEBNext Enzymatic Methylseq-kit benytter en svært effektiv enzymbasert metode for konvertering, som ikke gir skader på DNA. NEBNext Ultra ™ II-reagenser
følger med i kittet og sørger for dannelse av NGS bibliotek av svært høy kvalitet, som gir overlegen analyse av 5-mC og 5 -hmC fra
færre sekvensering reads.
•
•
•
•
•
•

Overlegen følsomhet for deteksjon av 5-mC og 5-hmC
Effektiv mapping
Jevnere GC-coverage
Påvisning av flere CpG med færre reads
Svært høy kvalitet på biblioteket, selv med større inserts
Konverteringsmodulen er også tilgjengelig separat

Kat. nr.

Produkt

Pris

E7120L

NEBNext Enzymatic Methyl-seq Kit, 96 assays

42 153,-

E7120S

NEBNext Enzymatic Methyl-seq Kit, 24 assays

11 229,-

BluePippin
Størrelsesseleksjon for long-read sekvensering
Med BluePippin tilsetter man DNA til ferdigstøpte
gelkassetter og velger ønsket DNA-fragmentlengde
mellom 100 bp - 50 kb. Instrumentet vil
automatisk isolere og samle opp disse
fragmentene, og eliminere alle andre.
Fragmentene pipetteres enkelt ut av
maskina og er klar til bruk i videre
applikasjoner.

187 500,-

For long-read sekvensering
er det ønskelig å fjerne
små fragmenter fra prøven
før sekvensering.
BluePippin har en
High-Pass funksjon som
bare samler fragmenter
over en gitt størrelse.

BLUEPIPPIN
#BBLU0001

Spørsmål
om NGS?
Kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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NANODROP • FISH

NanoDrop - a game changer!
NanoDrop, verdenskjent instrument for måling av mengde og kvalitet av DNA,
RNA og protein, har en stor nyhet! NanoDrop One instrumentet kan nå detektere
kontaminasjon av dsDNA i RNA prøver, og kontaminasjon av RNA i dsDNA prøve.
NanoDrop One kan ikke bare måle mengden av DNA, RNA og proteinprøve
raskt og enkelt. Med sin innebygde Acclaro teknologi kan den også gi viktig
informasjon om kvaliteten på prøven. Den kan detektere kjente kontaminanter
som RNA, DNA, protein, fenoler, Guanidin HCl og Guanidin Isothiocyanat.
Deretter vil den korrigere det originale resultatet for en mer nøyaktig
kvantifisering. Selvfølgelig er også renhetsratioen tilgjengelig, som på
alle andre NanoDrop modeller.

Har du allerede tilgang til en NanoDrop One/C, får du
denne funksjonen ved å oppdatere softwaret til nyeste
versjon (v.2.1), denne finnes tilgjengelig for nedlastning
Viktig: Software versjonen på instrumentet og ekstern PC software
må matche for at disse skal funke sammen. Hvis man f.eks.
oppdaterer instrumentet til "NanoDrop One Operating and HELP
software versjon 2.1" må man også ha "NanoDrop One Viewer
Software versjon 2.1" på den eksterne PCen.

Reagenser og materialer til
Fluorescence In Situ Hybridisation
(FISH)
I tillegg til å produsere FISH prober av høy kvalitet, kan Cytocell også tilby
reagenser og materialer du vil trenge for å forsikre deg om at Fluorescens
in situ hybridisering (FISH) eksperimentet går best mulig. Her er et utvalg
av reagenser og utstyr du vil trenge om du gjør FISH.

Kristin hjelper
deg gjerne!
Kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no

Kat. nr.

Produkt

PCN 009

Porcelain Wash Jars

2

PCN 004

Hybridisation Chamber

1

PCN 007

24 Square Template Slides

100

PCN 008

8 Square Template Slides

100

PCN 002

Cytocell Slide Surface Thermometer

PCA 005

Rubber Solution Glue

15 g

PCN 003

Mounting Medium

10 ml

DES 500L

0.125 μg/ml DAPI

500 μl

DSS 500L

0.0625 μg/ml DAPI

500 μl

HA 500L

Hybridisation Solution A

500 μl

HB 500L

Hybridisation Solution B

500 μl

PCA 003

20x SSC Buffer

100 ml

Filter og kuber til Olympus, Leica, Zeiss og Nikon er også tilgjengelig.
14

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

Størrelse

1

APPLIKON BIOTECHNOLOGY

Appliflex ST - Avanserte
bioprosesser med brukerdefinerte engangsreaktorer
Optimalisert design for din celletype: Om du kan beskrive det, kan vi lage det!
Med spesialtilpassede engangsreaktorer er ikke lenger tradisjonelt design et
teknisk hinder for prosessoptimalisering. Velg fra en rekke spargere, impellere
og stigrør som passer behovene til din cellekultur. Legg til sideporter, skumfeller,
mediafiltre og tilsatsflasker etter behov. Reduser kontamineringsrisiko ved å
kombinere tilkoblinger og slanger for å lage den perfekte, forhåndsmonterte,
forhåndssteriliserte bioreaktoren som har kun de funksjonene du trenger.
Spar tid på oppsett og opprydding: Flere forsøk på mindre tid!
Hver reaktor er klar for bruk rett ut av esken – du behøver ikke montere eller
autoklavere. Engangs-sensorer på hver reaktor kan klargjøres på rekordtid,
uten å måtte vente på elektroder som skal stabilisere seg eller polarisere før
bruk. Det er ingen opprydding – når forsøket er over kastes reaktoren. Tid man
sparer på forberedelser og rydding frigjør både teknikere og forskere til andre
oppgaver.
Er du klar for å skifte?
Appliflex ST engangsreaktorer fins i 500 og 3000 mL, for mikrobiologiske- og
cellekulturer. De brukes sammen med den pålitelige og fleksible Applikon
my-Control eller ez2-Control, et enkelt konverteringssett lar den samme reaktorkontrolleren på kort tid skifte fra å kjøre engangsreaktorer til autoklaverbare glassreaktorer og tilbake. Maksimer din fleksibilitet ved å bruke samme
kontroller til alle formål.

Kontakt gjerne vår produktspesialist for informasjon eller hjelp
til å konfigurere et oppsett for ditt bruksområde!

MiniBioBundle
Komplett dyrkningssystem
Kjør dine Appliflex ST ved hjelp av en miniBio
pakke: Et komplett bioreaktorsystem med
kontrollsystem og alle nødvendige deler, klar
for bruk rett ut av esken. Alle detaljer er tenkt
på, for eksempel medfølger silikonslanger,
prøvetagningsflasker og et startsett med
deler og koblinger.

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

Lett å montere uten spesialopplæring
og enkel i bruk. Pakken inkluderer
Lucullus Lite programvare for
datalogging.

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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DIAGNOSTIKK
De siste årene har vi lagt
større vekt på vår portefølje
av produkter til laboratoriediagnostikk, og fra nå av vil vi
ha egen diagnostisk
del i vår nyhetsbrosjyre.
Du finner også en egen
diagnostisk seksjon på vår
hjemmeside.
Vi utvider stadig vår portefølje
innen laboratoriediagnostikk
og anbefaler deg å følge med
på vår hjemmeside:

www.bionordika.no/diagnostikk
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Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

CE-IVD MULTIPLEKSPANEL

CE-IVD multiplekspanel: Respiratoriske infeksjoner
AusDiagnostics tilbyr flere kombinasjoner av multiplekspanel for å detektere luftveisinfeksjoner. Panelene er klar til bruk og krever
lite hands on. De kjøres på High Plex som er et automatisk LIMS-kompatibelt system med barkodesporing som gir ut prøvesvar.
Velg mellom kombinasjonspaneler, spesifikke paneler eller det utvidede panelet som detekterer 24 targets per pasientprøve på ett
oppsett i kategoriene:
Kategori

Produkt

Pakkestørrelse

Øvre luftveisinfeksjoner

Upper respiratory
pathogens, 16-well,
#20620

SARS-CoV-2 (2 assays) • Influenza A • Influenza B •
Respiratory Syncytial Virus A & B • Rhinovirus / Enterovirus • Parechovirus •
Parainfluenza 1, 2, 3, 4 • Adenovirus groups B, C, E, some A, D • Metapneumovirus •
Bordetella spp. • Mycoplasma pneumoniae

Upper Respiratory
Pathogens, 16-well,
#20616

SARS-CoV-2 • Influenza A• Influenza A serotyping • Influenza B • Respiratory
Syncytial Virus A & B • Rhinovirus / Enterovirus • Parechovirus • Parainfluenza 1, 2,
3, 4 • Adenovirus groups B, C, E, some A, D • Metapneumovirus • Bordetella spp. •
Mycoplasma pneumoniae

Respiratory
Pathogens, 12-well,
#80618

Influenza A • Influenza B • Respiratory Syncytial virus • Para influenza virus •
Parainfluenza virus 4 • Rhinovirus and enterovirus • Adenovirus group B C and E •
Metapneumovirus • Bordetella spp. (IS481) • SARS-CoV-2

Respiratory
Pathogens, 24-well,
#80617

Influenza A • Influenza B • Pneumocystis jirovecii • SARS-CoV-2 ORF 1 • SARS-CoV-2
ORF 8 • Chlamydophila psittaci • Respiratory Syncytial virus • Parechovirus types 1-8 •
Parainfluenza virus 1-3 • Parainfluenza virus 4 • Rhinovirus and enterovirus •
Enterovirus (all serotypes) • Adenovirus group B C and E • Metapneumovirus •
Coronavirus 229, OC43, NL63, and HKU1 • Influenza H1 and H3 • Bordetella spp. •
Bordetella pertussis • B.parapertussis (IS1001) • L.penumophila and L.longbeachae •
Mycoplasma pneumoniae • Chlamydophila pneumoniae

Respiratoriske
patogener

Respiratory
SARS-CoV-2 • Influenza A • Influenza B • Respiratory Syncytial Virus A & B •
Pathogens B, 16-well, Rhinovirus & Enterovirus • Parainfluenza 1, 2, 3, 4 • Adenovirus groups B, C, E, some A,
#20612
D • Metapneumovirus • Bordetella pertussis • Bordetella parapertussis & B.
bronchiseptica • Legionella pneumophila • Legionella longbeachae • Mycoplasma
pneumoniae • Chlamydophila pneumoniae
RespiratoryPathogens SARS-CoV-2 • Influenza A • Influenza A serotyping • Influenza B • Respiratory Syncytial
C, 16-well, #20613
Virus A & B • Rhinovirus & Enterovirus • P
 arainfluenza 1, 2, 3, 4 • Bordetella spp. •
Adenovirus groups B, C, E, some A, D • Metapneumovirus • Legionella pneumophila •
Legionella longbeachae • Bordetella pertussis • Mycoplasma pneumoniae
Respiratoriske
virus

Respiratory Viruses,
16-well, #20602

Influenza A • Influenza B • Influenza A typing H1/H3 • Parainfluenza 1, 2, 3 & 4 •
Respiratory Syncytial Virus A & B • Adenovirus groups B, C, E, some A, D • Rhinovirus
& Enterovirus • Enterovirus • Metapneumovirus • Coronavirus 229E, HKU-1, NL63 &
OC43 • Bocavirus

Pneumoni/
atypisk pneumoni

Pneumonia, 16-well,
#20631

Mycoplasma pneumoniae • Chlamydophila pneumoniae • Chlamydophila psittaci • Legionella pneumophila • Legionella longbeachae • Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae & H. haemolyticus • Streptococcus pneumoniae • Staphylococcus aureus •
Bordetella pertussis (IS481) • Coxiella burnetti • Mycobacterium tuberculosis complex
• Aspergillus fumigatus • Pneumocystis jirovecii (PCP) • Cryptococcus neoformans

Atypical Pneumonia,
8-well, #20632

Mycoplasma pneumoniae • Chlamydophila pneumoniae • Chlamydophila psittaci •
Cryptococcus neoformans • Legionella pneumophila • Legionella longbeache •
Pneumocystis jirovecii

SARS-CoV-2,
influensa og
RSV

SARS-CoV-2, influensa SARS-CoV-2 (2 assays) • Influenza A • Influenza A serotyping • Influenza B • Respiratory
og RSV, 8-well
• Syncytial Virus A & B
SARS-CoV-2, influensa SARS-CoV-2 (2 assays) • Influenza A • Influenza A serotyping • Influenza B • Respiratory
og RSV (universal),
Syncytial Virus A & B
8-well
Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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PROSESSKONTROLLER

3. parts uavhengige prosesskontoller
BioNordika har nylig startet et samarbeid med QNostics. Qnostics spesialiserer seg på utvikling, produksjon og distribusjon av
inaktiverte prosesskontroller til molekylær mikrobiologi. Prosesskontrollene behandles på nøyaktig samme måte som en pasientprøve gjennom ekstraksjon, PCR og deteksjon. På denne måten kan man evaluere hele prosessen med å detektere smittsomme
sykdommer. Kontrollene er kompatible med in-house assay samt flere plattformer. I tillegg til produktforsyning har Qnostics i mer
enn et tiår vært en tjenesteleverandør for produsenter av IVD-analyser, EQA-leverandører, samt farmasøytiske organisasjoner.
Q CONTROLS
Qnostics 'Q' -kontroller er positive kontroller som kan brukes ved hver kjøring. Disse tredjeparts uavhengige eksterne kontrollene
vil sikre at analysedriften er overvåket og administrert, slik at laboratoriet kan fortsette å gi nøyaktige og pålitelige resultater. De
hjelper også med å støtte et laboratoriums regulatoriske krav i henhold til ISO 15189 standarden.
MOLECULAR Q PANELER
Qnostics 'Molecular' Q 'Panels hjelper laboratorier å evaluere analysenes analytiske måleparametere og å overvåke deres
molekylære diagnostiske analyseprosedyrer. Panelene kan også brukes til å støtte laboratorietrening, og i vurdering og utvikling av
molekylære diagnostiske analyser fra ekstraksjonsfase til amplifikasjon til deteksjon.
ANALYTICAL Q PANELER
Med Analytiske 'Q' paneler kan laboratoriet vurdere lineariteten, LOD og LOQ for analysen. Hvert panel inneholder prøver som
dekker det dynamiske området for de fleste analyser i en lineær progresjon. Prøvene behandles som en pasientprøve som tilsettes
ved kjøring.
EVALUERINGSKONTROLLER (RuO)
Verifiserings- og valideringspaneler brukes til å evaluere og etablere parameterne til analysen.
• Evaluer sensitivitet, spesifisitet, linearitet, presisjon, og nøyaktighet
• Brukes for verifisering og validering av kliniske analyser, utvikling av diagnostiske tester og opplæring av laboratoriepersonell
• Designet for å bekrefte ytelseskrav og egnethet for laboratoriekontrollkravene
• Kalibrert mot en WHO internasjonal standard eller internt referansemateriale (med digital PCR), der det er hensiktsmessig
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Kat. nr.

Type kontroll

Agens

Pakkestørrelse

INFBAQP

Analytical Q panel

Influensa B

7 x 1 ml , 6 positive and 1 negative

INFAAQP

Analytical Q panel

Influensa A

9 x 1 ml , 8 positive and 1 negative

PINFAQP

Analytical Q panel

Parainfluensa

9 x 1 ml , 8 positive and 1 negative

RSVBAQP

Analytical Q panel

RSV A

8 x 0.5 ml , 7 positive and 1 negative

RSVAAQP

Analytical Q panel

RSV B

8 x 0.5 ml , 7 positive and 1 negative

RVAQP

Analytical Q panel

Rhinovirus

7 x 0.5 ml , 6 positive and 1 negative

SCV2AQP

Analytical Q panel

SARS-CoV-2

9 x 0.5 ml , 8 positive and 1 negative

RESPEP

Evaluation panel

Inf A - H1N1, Inf B - Victoria, RSV - Type A,
RSV - Type B, Seasonal Flu - H3N2

7 x 1 ml , 6 positive and 1 negative

SCV2MQP

Molecular Q Panel

SARS-CoV2

4 x 0.5 ml , 3 positive and 1 negative

INFAMQC

Q control

Influensa A

5 x 1 ml Medium positive

INFBMQC

Q control

Influensa B

5 x 1 ml Medium positive

PINFMQC

Q control

Parainfluensa

5 x 1 ml Medium positive

RSVAMQC

Q control

RSV A

5 x 1 ml Medium positive

RTX1QC

Q control

Influensa A H1N1, Influensa B Victoria,
RSV A, SARS-COV-2

5 x 0.6 ml positive control

RTXMQC

Q control

Influensa A, Influensa B og RSV

5 x 0.5 ml Medium positive, 5 x 0.5ml negative

RVMQC

Q control

Rhinovirus

5 x 1ml Medium positive

SCV2QC

Q control

SARS-CoV-2

5 x 0.5ml Positive

TMNQC

Negative Q Controls

SARS-CoV-2

5 x 0.5ml Medium negative

Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.

PLAST • MEDIEPREPARASJON

qPCR plater og seals
BIOplastics designer og produserer produkter fra polymer plast som brukes i molekylærdiagnostikk.
Plater, strips, seals, og rør leveres til en rekke produsenter av diagnostiske kit. De tilbyr derfor
plast til svært mange ulike typer qPCR/PCR instrumenter med og uten barkoder.
Under er det listet noen eksempler på de mest vanlige produktene:
Type
instrument
LightCycler
480

Plater

Plater med
barkoder

#B17489

#BB17489L

Seals

Strips

Lokk

Adhesive EU 8-tube
EU Optical
seals
strip, SFGC robust flat
(#157300) (#BB77009) 8-Cap Strip
(#B79701-1)
Reusable
Adaptor
(#B17489X)

ABI maskiner med
standard
blokk

#AB17500

ABI maski#AB19800
ner med fast
blokk
BioRad CFX

#BB17500L

Adhesive EU 8-tube
seals
strip, SFGC
(#157300) (#B77101)

EU Optical
robust flat
8-Cap Strip
(#B79701-1)

#AB19800LB

Adhesive EU 8-tube
seals
strip, SFGC
(#157300) (#B77001)

EU Optical
robust flat
8-Cap Strip
(#B79701-1)

Adhesive EU 8-tube
seals
strip, SFGC
(#157300) (#B77009)

EU Optical
robust flat
8-Cap Strip
(#B79701-1)

#B60101-1 -

Spør oss gjerne
om du trenger annen plast!

Gitika hjelper deg
gjerne!
Kontakt Gitika Emberland
på 940 07 207
gitika@bionordika.no

Automatisert mediepreparering med
MediaJet og MediaClave - Enkelt og pålitelig
Fra sør til nord i Norge bruker små som store sykehus Integras instrumenter til automatisert og problemfri tapping av alle typer
dyrkningsmedia og buffere. Enten man har et mindre laboratorium og er avhengig av at utstyret alltid fungerer fordi man ikke har
mulighet for reserveløsning, eller man har et større laboratorium med forpliktelser til å levere dyrkningsskåler til flere andre
sykehus - Integra MediaJet og
MediaClave gjør det mulig å få
pasientenes prøvesvar klare
i rett tid.
MediaClave agarkoker fins i
utgaver for 1 – 30 liter, og
MediaJet tappemaskin kan
leveres satt opp for skåler
Ø 35-90 mm, biplate, tapping
i rør, skriver for petriskål,
med mere.

Spør Per Odin om
mediepreparasjon

Kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840
perodin@bionordika.no

Kontakt oss for informasjon
om instrumenter som kan produsere
mediene dere trenger!
Kampanjekode #BN1-21 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser.
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Løs vårt kryssord og vær med i trekningen
av en kake til laben!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. En type stamceller
2. En metode for å analysere
protein-DNA interaksjoner
3. System for avansert bioprosessering
4. RT-qPCR kit
5. En type in situ hybridisering
6. Aspirasjonssystem
		

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hydrofob barriere penn (PAP penn)
Leverandør spesialisert innen vekstfaktorer og cytokiner
Benyttes til filtrering av cellesuspensjonerprimærcelleisolater
INTERFERin brukes til...
Mikrovolums-spektrofotometer
Pipetboy Acu 2 leverandør

Send løsningsordet på e-post til info@bionordika.no med navn og besøksadresse
innen 31. mars 2021 for å delta i trekningen.
Vinneren vil bli kontaktet i april for å avtale levering av kaken.

Kampanjekode: #BN1-21

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.

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

