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ELEKTROFORESE

Kampanjekode #BNH1-23 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 

Gel-Bright laser diode gel illuminator 
Biotium har sammen med OMEC Medical utviklet en ny type gel-illuminator som benytter laserdioder (LD-er) optimalisert for å gi 
klarere og skarpere bilder av geler. Gel-Bright™ gir deg bedre sensitivitet enn UV-baserte illuminatorer når du ser på grønne farger 
(for eksempel GelGreen® eller SYBR® Green), i tillegg til signifikant bedre farging enn LED gel-illuminatorer for røde farger (for 
eksempel GelRed®, etidiumbromid (EtBr), og One-Step Lumitein™ Protein Gel Stain).

Illuminatoren gir deg:
• Regulerbar lysintensitet og optimalisert lysvinkel som gir jevn belysning 
• Et tryggere alternativ til UV-baserte metoder siden geler visualiseres uten at skadelige UV-stråler eksponerer DNA-prøver eller 
 laborant
• Enheten er bærbar og plassvennlig, og gir enkel tilgang ved utskjæring fra gelen 

NY!

Kat. nr. Produkt Tilbud
E90005 Gel-Bright™ Laser Diode Gel Illuminator 29 814,-

Mupid®-One elektroforesesystem
Kommer med gel casting set

Kat. nr. Produkt Tilbud
MU-0041- Mupid® One electrophoresis system complete 

apparatus (1 electrophoresis unit + 1 Gel-Casting Set)
8667,-

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

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

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

  2650,- 
LE agarose, 500 gr.

#BN-50004

Spesialagaroser

GelRed® og GelGreen®  
Sikre alternativer til nukleinsyrefarging på geler

Cat. no. Product Offer
41003-Biotium GelRed® Nucleic Acid Gel Stain 0.5 mL, 10 000X 1 966,-

41004-Biotium GelGreen® Nucleic Acid Gel Stain 0.5 mL, 10 000X in DMSO 1 724,-

GelRed® and 
GelGreen®

Figure 2. GelRed® and GelGreen® are more sensitive than EtBr and SYBR® Safe. Left: Comparison of 
GelRed® and ethidium bromide (EtBr) in precast gel staining using 1% agarose gel in TBE buffer.  
Right: Comparison of GelGreen® and SYBR® Safe in post gel staining using 1% agarose gel in TBE buffer. 

GelRed®EtBr SYBR® Safe GelGreen®

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

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

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

SYBR® Safe GelRed® GelGreen®

The most safe and sensitive nucleic acid gel stains

Dye Advantages

•	 Non-toxic and non-mutagenic 

•	 Safer than EtBr and other  
so-called safe gel stain

•	 Ultra-sensitive and stable

•	 Simple to use

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

•	 Compatible with downstream 
applications, such as cloning 
and sequencing

Standard agarose, type LE
En standardagarose som er ideell for rask rutineseparasjon av 
DNA og RNA-fragmenter.

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

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

Kontakt oss for oversikt over tilgjengelige størrelser 

-15% 
på alle 

spesialagaroser fra 
Lonza

Fordeler med GelRed® og GelGreen®: 
• Ultrafølsomme gelfarger 
• Kan brukes både på ferdig-geler og som etterfarging
• Ikke-cytotoksiske og ikke-mutagene, kan kastes i vanlig avfall
• Kompatible med nedstrømsapplikasjoner som kloning og sekvensering
• Kompatible med standard UV-transilluminatorer
• Stabile ved romtemperatur

GelRed® har rød fluorescens slik som etidiumbromid (EtBr), men er et mer sikkert alternativ ettersom den ikke kan trenge inn i 
cellemembraner for å binde DNA i levende celler. Fungerer for agarose, polyakrylamid, DGGE, EMSA, PFGE og formaldehydgeler. 

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

Begge produkter er merket som miljøvennlige, og er gode grønne valg!
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MOLEKYLÆRBIOLOGI

Kampanjekode #BNH1-23 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 

Vann til molekylærbiologi
Vårt Molecular Grade Water er av høyeste kvalitet og er egnet til alle molekylær-
biologiske applikasjoner som krever rent vann, uten DNase og RNase.

• Sterilt (0.2 μm filtrert) 
• Endotoksinnivå under 0.01 ng/ml
• DNA fritt, DNase- og RNase-fritt
• Fritt for PCR-inhibitorer

 

 113,- 
Water for molecular

biology, 500 ml
#BN-51100

dNTP miks
PCR grade dNTP miks med 10 mM av hver dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) egnet for alle 
molekylærbiologiske applikasjoner inkludert PCR, qPCR, RT, DNA-merking og DNA-
sekvensering. For standard PCR applikasjoner anbefales en sluttkonsentrasjon på 200 mM 
av hver dNTP.

XOZap: 1-step PCR clean up kit
XOZap 1-step PCR Clean Up kit er vårt eget BioNordika-merke og er designet for å fjerne 
rester av ubrukte primere og nukleotider fra PCR-produkter. Begge renseenzymene, ExoI 
som bryter ned ssDNA-primere og SAP som defosforylerer nukleotider, blir til slutt varme-
inaktivert. Ingen ytterligere prosessering er nødvendig. Protokollen tar kun 15 minutter 
og enzymene kommer i ett rør. Med dette kittet blir PCR-produktet klart for sekvensering 
(100 % utbytte selv for svært korte PCR-produkter).

Kat. nr. Produkt Størrelse Tilbud
BN-1006-08       dNTP Mix  - 10 mM 0.8 ml 529,-

BN-1006-4         dNTP Mix  - 10 mM 4 ml 1737,-

Kat. nr. Produkt Størrelse
BN-1010-20       XOZap  - 1-step PCR clean up kit        20 reaksjoner

BN-1010-100     XOZap  - 1-step PCR clean up kit        100 reaksjoner

BN-1010-500 XOZap  - 1-step PCR clean up kit        500 reaksjoner

2 / www.gbo.com

We understand that flexibility is 
critical in terms of modern liquid 
handling solutions. This is why the 
Sapphire tips are manufactured in 
eight different sizes in a volume 
range from 10 µl to 1250 µl, including 
an extended length 10 µl tip for the 
recovery of small sample volumes.

All our tips are made of medical 
grade polypropylene and are 
available as standard, low-
retention, filter or low-retention 
filter tips. 

Depending on the format, Sapphire 
pipette tips are packed in racks, 
bulk or refill units.

Sapphire tips and pipettes when 
used together provide a fully 
optimised and harmonised liquid 
handling solution.

THE SAPPHIRE PORTFOLIO

Racked

Bulk packed

Refill unit

OPTIMISED LIQUID HANDLING SOLUTIONS FOR ALL YOUR DAILY REQUIREMENTS
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Pipettespisser
Sapphire pipettespisser produseres i åtte forskjellige størrelser i volumområdet fra 10 µl til 1250 µl, inkludert 10 µl spiss med 
ekstra lengde for opphenting av prøver fra små prøvekolonner. Alle Sapphire spisser er laget av polypropylen av medisinsk kvalitet 
og er tilgjengelig som standard, low-retention, filter eller low-retention filterspisser. Avhengig av format er de pakket enten i rack, 
bulk eller som refill-enheter. 
 
• Slank form på tuppen: reduserer risikoen for forurensning under pipettering
• Klare spisser: spissene er laget av svært transparent polypropylen for å gi god synlighet av prøven
• Tynne vegger: dette gir en perfekt passform uten å gå på bekostning av nøyaktighet, og samtidig reduseres plastforbruket
• Universal passform: spissene er designet for å passe alle vanlige pipetter, inkludert multikanalspipetter
• Forbedret spissdesign: glatte overflater reduserer væskeretensjon og forhindrer tap av dyre reagenser eller verdifulle prøver
• Gradering som er enkel å avlese: dette muliggjør raske volumkontroller
• Myk tupp og krage-design: minimerer loading og ejeksjonskraft, i tillegg til å sikre best passform

-10% 
på alle Sapphire  
pipettespisser
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RESTRIKSJONSENZYMER

Spørsmål om 
NEB produkter?

Kontakt Mari Gilde
på 971 16 031

mari@bionordika.no

Restriksjonsenzymer
Med sin lange erfaring med restriksjonsenzymer (RE) i over 45 år, har New England Biolabs en uslåelig kunnskap innen kloning og 
det største utvalget av restriksjonsenzymer kommersielt tilgjengelig. 

I tradisjonell kloning brukes kutting med restriksjonsenzymer til å danne DNA-fragmenter med spesifikke komplementære ende-
sekvenser som kan kobles sammen ved hjelp av en DNA-ligase. Både DNA-sekvensen som skal klones (settes inn i et DNA plasmid) 
og det selv-replikerende DNA-plasmidet (vektoren) kuttes med samme restriksjonsenzym, noe som danner kompatible ender på 
DNA-sekvensen og plasmidet. Ved å bruke to forskjellige restriksjonsenzymer vil to ikke-kompatible ender dannes, noe som tvinger 
innsettingssekvensen til å bli klonet retningsbestemt. Retningsbestemt kloning har til hensikt å senke transformasjonsbakgrunnen 
da vektoren ikke vil kunne re-ligeres. 

HIGH-FIDELITY (HF®) RESTRIKSJONSENZYMER 
HF-restriksjonenzymer har samme spesifisitet, men bedre ytelse enn standard restriksjons-
enymer. I tillegg har de disse fordelene: 

• Redusert stjerneaktivitet 
 Uønsket kutting kan oppstå når et enzym brukes under sub-optimale forhold, som for eksempel for mye enzym til stede, for lang
 inkubasjonstid og glyserolkonsentrasjoner >5 %. Dette kan reduseres ved å bruke et HF-enzym, redusere mengde enzym, bruke 
 et ‘time-saver’ enzym, redusere inkubasjonstiden eller øke reaksjonsvolumet. 
• Rask kutting (5-15 minutter)
 Du kan fortsatt kutte over natten hvis du ønsker det, uten å oppleve degradering av DNA. 
• 100 % aktivitet i CutSmart-buffer
 HF®-restriksjonsenzymer fungerer i én og samme buffer, kalt CutSmart, så du slipper bufferbytter. Dette resulterer i økt 
 effektivitet, brukervennlighet, og mer fleksibilitet i forsøksoppsettet spesielt når du utfører dobbeltkuttinger.
 
Et kjapt tips! Sjekk om det finnes en HF-versjon tilgjengelig ved å erstatte det første nulltallet i katalognummeret med tallet tre (for 
eksempel R0101S = EcoRI, R3101S = EcoRI-HF).

BSA-fri! Å gå bort fra animalske produkter er et mer miljøvennlig valg, og etter grundig testing har NEB byttet alle nåværende BSA-
holdige reaksjonsbuffere med rekombinant albumin. 

Kjøp 4 eller flere rør med restriksjonsenzymer
og få 15% rabatt!

NOEN AV VÅRE BESTSELGENDE RESTRIKSJONSENZYMER:

Kat. nr. Produkt
R3136S BamHI-HF (High Fidelity)  - 10000 units

R0134S BsmI, recombinant  - 500 units

R0176S DpnI, recombinant  - 1000 units

R3101S EcoRI-HF (High Fidelity)  - 10000 units

R3193S NcoI-HF (High Fidelity)  - 1000 units

R3131S NheI-HF (High Fidelity)  - 1000 units

R3189S NotI-HF (High Fidelity)  - 500 units

R0547S PacI, recombinant  - 250 units

R3138S SalI-HF (High Fidelity)  - 2000 units

R0145S XbaI, recombinant  - 3000 units

R0146S XhoI, recombinant  - 5000 units

Spør oss om vi har de du oftest bruker på lager i Oslo!
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DNA ASSEMBLY

Kampanjekode #BNH1-23 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 

DNA assembly
Å sette sammen DNA fragmenter kan være nødvendig både innen syntetisk biologi og kloning. New England Biolabs tilbyr flere 
ulike produkter for å sette sammen DNA fragmenter uavhengig av fragmentlengde og ende-kompatibilitet.

SØMLØS KLONING MED NEBUILDER KIT 
Tilsett overlappende PCR fragmenter til røret med den optimaliserte  
miksen, og reaksjonen for feilfri fragmentsammensetting vil skje 
uten at det dannes noe innsettingsarr. Denne metoden kan benyttes 
til å sette sammen enten enkelttrådete oligonukleotider eller DNA-
fragmenter av ulike størrelser med overlapp på 15-30 bp. Dette 
resulterer i et dobbelttrådet og fullstendig ‘sealed’ DNA-molekyl 
som kan brukes som templat i videre nedstrømsapplikasjoner.

• Spar tid med rask og enkel kloning på så lite som 15 minutter! 
• Ett og samme system både for enkle eller større sammensettinger
• Enkelt å tilpasse for ‘site-directed mutagenesis’
• Passer også for fragmenter med mismatch på 5’ og 3’ endene

Disse enzymene følger med reaksjonen og fungerer sammen i 
samme buffer (se figuren). 
• Eksonukleasen danner enkelttrådet 3’ overheng som bidrar til 
 sammensmeltingen av fragmenter som deler komplementaritet 
 på en  ende (det overlappende området)
• Q5 High-Fidelity DNA polymerasen fyller inn tomrommet i  
 hvert sammensmeltede fragment 
• DNA ligasen ‘sealer’ nicks i det nå sammensatte DNAet

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

Kat. nr. Produkt Størrelse Tilbud
E5520S NEBuilder HiFi DNA Assembly Cloning Kit 10 reaksjoner 2 258,-

E2623 NEBuilder HiFi DNA Assembly Bundle for Large Fragments 20 reaksjoner 5 865,-

E2621S NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix 10 reaksjoner 1 903,-

E2621L NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix 50 reaksjoner 7 613,-

E2621X NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix 250 reaksjoner 30 454,-

GIBSON ASSEMBLY  
Gibson Assembly er en eksonuklease-basert metode som sømløst kan sett sammen
flere (opptil 6) DNA fragmenter. Når du tilsetter DNA fragmenter og linearisert 
vektor til røret med Gibson Assembly mastermiks, vil tre enzymatiske reaksjoner 
skje. Først vil en eksonuklease 'tygge vekk' nukleotidbindingene på fragmentendene 
og danne lange enkelttrådete 3' overheng. Overhengene er komplementære, og 
vil pares ved hybridisering. Gjenværende enkelttrådområdene vil videre fylles med 
nukleotider av en DNA polymerase, og til slutt ligeres alt sammen av en DNA ligase.

• Sammensetting av DNA fragmenter og transformasjon i løpet av kun et par timer
• Sømløs kloning
• Ikke nødvendig med rensing etter PCR
• Høy transformasjonseffektivitet for sekvenser opp til 20 kb
• Kan enkelt tilpasses flere typer DNA-endringer, slik som setespesifikk mutagenese 
• Inkluderer NEB® 5-alpha kompetente E. coli celler

Kat. nr. Produkt Størrelse Tilbud
E5510S Gibson Assembly Cloning Kit 10 reaksjoner 2 346,-

E2611S Gibson Assembly Master Mix 10 reaksjoner 1 937,-

E2611L Gibson Assembly Master Mix 50 reaksjoner 7 725,-



GOLDEN GATE ASSEMBLY  
Golden Gate Assembly kittet fra NEB inneholder alt du trenger for komplekse DNA-sammensettinger, og forenkler dermed arbeids-
flyten når flere enn ett fragment skal settes inn i en vektor.

• Rask kloning av flere DNA fragmenter i én reaksjon i 
 ett rør
• Retningsbestemt og sømløs sammensetting
• Samtidig kutting med Type IIS restriksjonsenzymer 
 som kutter utenfor ikke-palindromiske gjenkjennelses-
 seter. Velg blant mer enn 45 typer! 
• Ligering med T4 ligase
• Kommer med destinasjonsplasmid med T7/SP6  
 promotorer som muliggjør in vitro transkripsjon 
• Effektivt også for GC-rike og repeterte områder
• Egnet for et bredt spekter av fragmentstørrelser  
 (<100 bp to >15 kb)
• Kan også benyttes til kloning av ‘single inserts’ og 
 for å generere bibliotek 

Golden Gate Assembly har to kit som inkluderer T4 DNA  
ligase, pGGAselect destinasjonsplasmid og NEBridge  
Golden Gate Enzyme Mix med optimaliserte restriksjons- 
enzymer, BsaI-HFv2 eller BsmBI-v2. Mikser og andre  
komponenter er også tilgjengelig separat.

7Kampanjekode #BNH1-23 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 

DNA ASSEMBLY

Golden Gate Assembly arbeidsflyt for komplekse DNA-sammensetninger
Golden Gate Assembly trenger et Type IIS gjenkjenningssete, i dette tilfellet BsaI-
HFv2 (GGTCTC), lagt til i begge ender av et dsDNA-fragment. Etter kutting står disse 
setene igjen, og hvert fragment bærer de designede 4-base-overhengene som styrer 
fragmentsammensettingen

Kat. nr. Produkt Størrelse Tilbud
E1601S NEBridge® Golden Gate Assembly Kit (BsaI-HF® v2) 20 reaksjoner 1 860,-

E1601L NEBridge® Golden Gate Assembly Kit (BsaI-HF® v2) 100 reaksjoner 4 958,-

E1602S NEBridge® Golden Gate Assembly Kit (BsaI-HF® v2) 20 reaksjoner 1 860,-

E1602L NEBridge® Golden Gate Assembly Kit (BsaI-HF® v2) 100 reaksjoner 4 958,-

PCR-kloning 
PCR-kloning er en rask metode for å klone gener, og blir ofte benyttet til prosjekter som krever raskere resultater enn tradisjonelle 
kloningsmetoder. PCR-kloning kan også benyttes til kloning av fragmenter som ikke er tilgjengelige i store nok mengder for å gjøre 
tradisjonell kloning. 

NEB PCR Cloning Kit muliggjør rask og enkel kloning av alle PCR-amplikoner, uavhengig av hvilken polymerase som benyttes. 
Miksen som følger med inneholder en ligeringsforsterker og en linearisert vektor. Vektoren benytter en ny mekanisme som 
undertrykker kolonibakgrunnen: et toksisk minigen blir nemlig dannet når vektoren lukkes. Med dette kittet kan du gjøre retnings-
bestemt kloning direkte fra PCR reaksjonen uten rensing. 

PCR-kloning med lav/ingen bakgrunn 
Et 500 bp PCR-produkt inkubert med den 
lineariserte vektoren i et 3:1-forhold i hen-
hold til anbefalt protokoll. 2 μl reaksjon ble 
transformert inn i NEB 10-beta-kompetent E. 
coli som fulgte med, og 1/20 av veksten ble 
platet ut. Venstre plate fungerer som kontroll 
(kun med vektor) og høyre plate inneholder 
PCR-fragment.

Hvilket som helst PCR-amplikon kan klones fordi miksen inneholder komponenter 
som ‘polerer’ endene, og dermed vil enkeltbaseoverheng gjøres om til butte ender i 
løpet av det 5-minutters lange ligeringstrinnet. Disse poleringskomponentene er bare 
aktive hvis det er nødvendig, så de påvirker ikke PCR-produkter som allerede er butte. 
Kloningskittet kan også brukes til ‘inserts’ som ikke er PCR-amplikoner, og fungerer bra 
uansett om primerne som brukes i PCRen har 5´-fosfatgrupper eller ikke. 

• Ingen rensing eller endemodifisering er nødvendig
• Medfølgende analyse-primere muliggjør nedstrøms koloni PCR-screening eller 
 sekvensering
• Tilgjengelig med eller uten kompetente celler, og optimalisert vekstmedium er 
 inkludert
 
Kat. nr. Produkt Størrelse Tilbud
E1202S NEB PCR Cloning Kit 20 reaksjoner 3 519,-

E1203S NEB PCR Cloning Kit (uten kompetente celler) 20 reaksjoner 1 561,-



LABORATORIEUTSTYR
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Bio RS-24: LITEN RØRSNURRER  
• Enkel rørsnurrer
• Hastighet 5-30 RPM
• Digital nedtellingsfunksjon
• Kan brukes i kjølerom og inkubatorskap 4  - 40 °C  
 (ikke CO2-inkubator)
• Plattform med hull for 22 rør Ø10-16 mm (1,5 -15 ml) 
 følger med
• Gummilameller holder rørene på plass i plattformen
• Andre rørplattformer tilgjengelige som ekstrautstyr

PCR-KABINETT  
PCR-kabinetter fra Biosan gir et rent, godt opplyst 
arbeidsområde for arbeid med PCR-reagenser og 
prøvemateriale. Luftvolumet resirkuleres 100 ganger 
i timen gjennom en lukket modul med filtre og en 
UV-kilde kraftig nok til å inaktivere DNA og RNA, 
noe som sikrer aseptiske forhold. Kabinettene er 
støysvake og med lavt energiforbruk.

Inkluderer en åpen UV-lampe med digital timer-
funksjon for overflate-dekontaminering når 
arbeidsområdet ikke er i bruk. Et deksel med 
sikringsbryter beskytter brukere fra eksponering 
ved UV-dekontaminering. Ledninger til utstyr i kabinettet 
kan føres inn gjennom en egen åpning for dette.

MSC-3000: MINISENTRIFUGE MED SPINN-MIKS-SPINN
• Enkel sentrifuge for nedspinning av mikrosentrifugerør 0,2  - 2,0 ml,  
 inklusive PCR-rør og eppendorfrør
• 3500 RPM/RCF 800 G
• Spinn-Miks-Spinn-funksjon: Både blander og spinner rørene ned i en operasjon
• Vanlig sentrifuge-funksjon
• Av/på-bryter og digitale kontroller
• Timer-funksjon med lydsignal
• Lokk med sikkerhetsfunksjon – stanser motor om det åpnes
• Leveres med to rotorer: 12 x 0,2 ml + 12 x 0,5 ml og 12 x 1,5/2 ml
• Rotorer for andre kombinasjoner av rør 0,2 -2 ml er tilgjengelige
• Rotorer for strips (8 x 0,2 ml PCR) er også tilgjengelige

 5299,- 
#BS-010205-AAN                

MSC-3000
 

Multi RS-60: STOR RØRSNURRER  
• Programmerbar rørsnurrer med mulighet for rotasjon,  
 vipping og risting
• Hastighet 1-100 RPM
• Digital nedtellingsfunksjon
• Maks belastning 800 gram
• Plattform med hull for 48 rør Ø10-16 mm (1,5 -15 ml)  
 følger med
• Gummilameller holder rørene på plass i plattformen
• Andre rørplattformer tilgjengelige som ekstrautstyr

 4099,- 
#BS-010133-AAG 

Bio RS-24
 

 8699,- 
#BS-010118-AAI 

Multi RS-60
 

Kat. nr. Produkt Tilbud
BS-040102-AAA UVC/T-AR: Arbeidsflate i pulverlakkert stål, vindu og sidevegger i pleksiglass 19 699,-



NANODROP
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Spørsmål? 
Kontakt: 

 Per Odin Hansen: 930 06 840
perodin@bionordika.no

Mari Gilde: 971 16 031
mari@bionordika.no

NanoDrop-familien
NanoDrop tok verden med storm da den ble lansert i 2001. Siden har utviklingen gått videre, og vi har i dag en familie med 
moderne instrumenter som passer for alle laboratorier.

NanoDrop funksjoner: Hurtig kvantitering av DNA, RNA og proteinprøver med kun 1-2 µl prøvemateriale
NanoDrop kvalitet: Resultater du kan stole på, uten fortynning og reagenser
NanoDrop design: Suveren brukervennlighet, byggekvalitet og ergonomi

Våre erfarne medarbeidere hjelper deg med valg av instrument, opplæring og service. 

NanoDrop One og OneC:
• Frittstående, fullspektrum UV-VIS spektrofotometer
• Innebygget datamaskin med et stort antall forhåndsprogrammerte applikasjoner
• OneC har i tillegg posisjon for avlesning av kyvette, inklusive mini-magnetrører og 37 °C inkubering for kinetikk
• Acclaro system for deteksjon og identifikasjon av forurensinger

NanoDrop Eight:
• Fullspektrum UV-VIS spektrofotometer som kan lese av åtte prøver samtidig, for arbeid med store prøveantall
• Lysbrett for 96-brønnsplate holder pipetteringen oversiktlig
• Tilkobles PC for kontroll, programvare med mange applikasjoner medfølger
• Acclaro system for deteksjon og identifikasjon av forurensinger

NanoDrop Lite Plus:
• Kompakt og prisgunstig frittstående spektrofotometer
• Perfekt for rutine, små laboratorier og utdanning
• De viktigste funksjonene - måler DNA, RNA og proteinkonsentrasjon,  
 A260/A230 og A260/A280

Acclaro kontamineringsanalyse
NanoDrop One/OneC og Eight tilbyr den unike Acclaro-funksjonen, som ikke bare 
varsler om unormale A260/A230 og A260/A280-ratioer, men i tillegg gjør en analyse 
av spektrogrammet for å gjenkjenne forurensinger i prøven  - for eksempel guanidin-
HCl, fenol, proteiner eller uønskede nukleinsyrer.

Ved gjenkjenning av en forurensing beregnes automatisk korrigert prøvekons-
entrasjon. Beregningen baserer seg på velkjente matematiske metoder, og studier 
viser at de korrigerte resultatene er reproduserbare og stemmer meget godt overens 
med faktiske konsentrasjoner. Alle data følger prøveresultatet, også ved eksport, og 
man kan se både ukorrigert og korrigert spektrum og konsentrasjon.

 

NanoDrop One og NanoDrop OneC  
NanoDrop Eight                 

 NanoDrop Lite Plus         
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DNA-SEKVENSERING

NEBNext® Ultra™ II DNA  
Arbeidsflyten i NEBNext Ultra II er hjertet av NEBs ulike library prep kit til short-read sekvenser-
ing. Her finner vi både kit og moduler, noe som gir stor fleksibilitet. 

Fordeler med NEBNext Ultra II Library prep:
• Kan brukes selv med svært lavt input 
• Krever få PCR sykluser, også tilgjengelig som PCR-fritt  
• Ekstremt god dekning selv med varierende GC-innhold
• Kan automatiseres 
• Rask og enkel protokoll, med svært lite 'hands-on' tid, <15 minutter
• Totaltid på bare 2,5-3 timer

Velg NEBNext Ultra II DNA Library Prep kit for:
• Helgenomsekvensering 
• Eksomsekvensering
• Målrettet sekvensering av enkeltgener
• ChIP-seq, NICE-seq, Cut&Run-seq
• FFPE-materiale 
• cfDNA

NEBNext Ultra II workflow brukes også i 
• RNA-seq, sense og antisense 
• Enzymatisk Metyl-seq, bisulfitt fritt 
• Enzymatisk fragmenteringssystem for DNA 
• Singel-cell/low input RNA-seq
• SARS-CoV-2/ARTIC Sekvensering
 

Kat. nr. Produkt
E7645 NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit

E7103 NEBNext Ultra II DNA Library Prep with Sample Purification Beads

E7805 NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep Kit

E6177 NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep with Sample Purification Beads

E7410 NEBNext Ultra II DNA PCR-free Library Prep Kit for Illumina

E7415 NEBNext Ultra II DNA PCR-free Library Prep with Sample Purification 
Beads

E7430 NEBNext Ultra II FS DNA PCR-free Library Prep Kit

E7435 NEBNext Ultra II FS DNA PCR-free Library Prep with Sample Purification 
Beads

E7120 NEBNext Enzymatic Methyl-seq Kit

E7180 NEBNext Companion Module for Oxford Nanopore Technologies® 
Ligation Sequencing

E7810 NEBNext Ultra II FS DNA Module

M6630 NEBNext FFPE DNA Repair Mix

E7125 NEBNext Enzymatic Methyl-seq Conversion Module

E7546 NEBNext Ultra II End Repair/dA-Tailing Module

E7595 NEBNext Ultra II Ligation Module
    

Spør oss om en gratisprøve!

Spørsmål om  
sekvensering?
 
Kontakt Kristin L. Sønsteby
på 992 27 101
kristin@bionordika.no
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LONG READ SEQUENCING
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NEBNext® Ultra™ II DNA  

Spørsmål om 
sekvensering?

 
Kontakt Kristin L. Sønsteby

på 992 27 101
kristin@bionordika.no

Kat. nr. Produkt Størrelse
E7180S NEBNext® Companion Module for Oxford Nanopore Technologies® Ligation Sequencing 24 reakasjoner

E7180L NEBNext® Companion Module for Oxford Nanopore Technologies® Ligation Sequencing 96 reaksjoner

NEBNext® companion module for Oxford 
Nanopore Technologies® ligation sequencing
NEBNext reagenser for DNA repair, end repair og ligering er anbefalt i protokoller for library prep for
Oxford Nanopore sekvensering. Disse reagensene er nå tilgjengelige i ett sampleprodukt, hvor
innhold og volum er designet for å brukes i protokoller fra Oxford Nanopore Technologies.

• Komponentene er skreddersydd til bruk i workflow for SQL-LSK109 og SQK-LSK110
• Det blir enklere å bestille riktige og nok produkter
• Kompatible med instrumentene: MinION®, GridION®, PromethION™, Flongle®
• Unngå overflødige reagenser

Nå også  
tilgjengelig i 

96-reaksjoners  
størrelse!

Monarch® HMW DNA-ekstraksjonskit for vev
Monarch HMW DNA Extraction Kit for Tissue fra NEB ekstraherer intakt 
genomisk DNA med høy molekylvekt fra ulike typer vev og bakterier, samt 
gjær, insekter og amfibier raskt og pålitelig. Ekstrahert DNA har svært høy 
renhet, og er nærmest helt fritt for RNA. For vev og bakterier tar proses-
sen cirka 90 minutter. Isolert DNA ligger i størrelsesområdet fra 50-≥500 
kb, og for noen prøvetyper opp i Mb-området.

Kat. nr. Produkt Størrelse
T3060S Monarch® HMW DNA Extraction Kit for Tissue 5 preps

T3060L Monarch® HMW DNA Extraction Kit for Tissue 50 preps

Megaruptor® 3
Megaruptor® 3 er designet for å gi det aller beste resultatet for fragmentering av DNA fra 
5-100 kb. Resultatet av shearingen er uavhengig av prøvetype, konsentrasjon, temperatur 
og saltinnhold i DNA prøven. 

Systemet er svært brukervennlig og gir mulighet for shearing av opp til 8 prøver samtidig, 
uten behov for noe 'hands-on' arbeid. Shearing med Megaruptor 3 er gunstig før long-
read sekvensering med PacBio eller 
Oxford Nanopore Technologies system.

HLS2 HMW library system
HLS2 systemet fra Sage Science er en helt ny måte å ekstrahere DNA på. 
Brukeren tilsetter en cellesuspensjon til ferdig støpte gelkassetter. Under kjøring på 
instrumentet vil det da skje en lysering under elektroforetiske forhold. Degraderte og 
løselige proteiner blir fjernet, og intakt DNA blir isolert og bundet til agarosen. 
Deretter blir DNAet enzymatisk fragmentert ned til størrelser som 
kan migrere gjennom gelmaterialet. DNA blir separert på 
størrelse ved hjelp av elektroforese, samles i 6 separate 
kammer, og kan deretter pipetteres direkte ut fra kassetten.

Kat. nr. Produkt
HLT0001 HLS2 DNA Extraction and Library Prep System

-20% 
HLS2 System

-15% 
#B06010003: 

Megaruptor® 3
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ASPIRASJONSSYSTEM

Aspirasjonssystem
 
Vacusafe-systemet er en trygg og brukervennlig måte for å 
aspirere og samle opp flytende biologisk avfall. En kompakt og filter-
beskyttet vakuumkilde i en baseenhet som holder avfallsflasken stødig 
kombineres med det praktiske Vacuboy munnstykket for enkel og rask 
aspirering uten søl  - både arbeidsmengden og kontamineringsrisikoen 
reduseres. Vacusafe aspirasjonssystem fra Integra leveres i to størrelser 
og i to varianter.

Vacusafe aspirasjonssystem med to-liters glassflaske
Dette systemet har en toliters glassflaske med beskyttelsesbelegg for å hindre 
søl, forurensing og glasskår selv om flasken skulle knuses. Flasken er laget for å være 
trygg og lettvint å autoklavere.

                         I tillegg til beskyttelsesbelegget har 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 sikkerhets-
                               benken. Flasken har en adapter som gjør at den passer perfekt i den vanlige Vacusafe baseenheten.

Kat. nr. Produkt Tilbud
158300 Vacusafe aspireringssystem med toliters glassflaske med sikkerhets-

belegg  - 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

22 464,-

Vacusafe aspirasjonssystem med fire-liters flasker
Dette er det populære Vacusafe-systemet i klassisk utgave, med 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 budsjett-
vennlig utgave uten hurtigkoblinger og nivåsensor.

Kat. nr. Produkt Tilbud
158310 Vacusafe aspireringssystem med fireliters plastflaske i poly-

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

19 349,-

158320 Vacusafe aspireringssystem med fireliters plastflaske i 
polypropylen  - inklusive lokk med slangesett og et Vacuboy 
munnstykke med 40 mm spiss i rustfritt stål, adapter for 
engangsspisser (med ejektor) og gummi-stuss for bruk med 
Pasteur-pipetter

14 349,-

Fra Greiner Bio-One tilbyr vi 2 ml aspirasjonspipetter uten plugg. Disse er frie for detekterbart DNase, RNase, humant DNA. De er 
ikke-pyrogene og ikke-cytotoksiske, sterile og har god optisk klarhet. De leveres enkeltpakkede i papir/plast med peel-off funksjon.
 

Aspirasjonspipetter

Kat. nr. Produkt Antall Tilbud
710183 2 mL aspiration pipette, no plug 1000 stk 1 825,-
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Spørsmål om 
endotoksintesting?

 
Kontakt Kristin L. Sønsteby

på 992 27 101
kristin@bionordika.no

Endotoksintesting
PyroGene Recombinant Factor C Assay er neste generasjon av endotoksintesting.  
Assayet tilfredstiller alle krav til endotoksintesting, samtidig som det beskytter 
naturlige ressurser og ikke bruker blod fra hestesko-krabben til produksjon av LAL.

Assayet kjøres i en 96-brønnsplate og måles med fluorescens på en plateleser. 
PyroGene rFC innebærer kun ett enzymatisk trinn, i motsetning til et LAL assay som 
har to enzymatiske trinn.

Fordeler
• Sensitivitetsområde fra 0,005 til 5 EU/ml
• Ingen falske positive resultater fra glukaner
• Mindre variasjon fra lot til lot
• Sikrere tilgang på råvarer enn for LAL assays
• FDA godkjent alternativ til LAL assay

Kat. nr. Produkt
50-658U PyroGene 192 Test Kit

50-658NV Pyrogene Bulk Kit 2880 Test Kit

Monocyte Activation Test (MAT) er et in vitro-assay for pyrogentesting i bio-
farmasøytisk eller medisinsk industri. MAT-testprinsippet er basert på påvisning 
av inflammatoriske cytokiner som frigjøres av humane monocytter som respons 
på endotoksiner (LPS) og ikke-endotoksin pyrogener (NEP).

• Pyrogentesting av råvarer, farmasøytiske preparater, medisinsk utstyr
• Ideell for biologiske produkter og produksjonsprosesser, for eksempel 
 proteiner, antistoffer, lipider og vaksiner

Kat. nr. Produkt
00249735 PyroCell™ MAT Kit (M2016LC + M2016LS)

I tillegg til endotoksin deteksjonskit, instrumenter og programvare, tilbyr Lonza mye 
av det tilbehøret som er nødvendig for å kjøre endotoksinanalyser:

• Reagensrør laget av USP Type I flintborosilikatglass. Sertifisert for å inneholde 
 mindre enn 0,005 EU/ml endotoksin
• Prøvebeholdere beregnet for transport av produktprøver for endotoksinanalyse 
 eller prøvelagring. Sertifisert for å inneholde mindre enn 0,005 EU/ml endotoksin
• 96-brønns plater sertifisert til å være fri for inhibering og å inneholde mindre
 enn 0,005 EU/ml endotoksin
• Et bredt utvalg av ulike pipettespisser sertifisert til å inneholde <0,001 eller 
 <0,005 EU/ml endotoksin
• LAL-reagensreservoarene til bruk med multikanalspipette ved tilsetting av 
 reagenser til 96-brønns plate. Sertifisert for å inneholde mindre enn 0,005 EU/ml 
 endotoksin
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CELLEDYRKNING

Cat. no. Product Size
LT07-118 MycoAlert Detection Kit 10 tests

LT07-218 MycoAlert Detection Kit 25 tests

LT07-418 MycoAlert Detection Kit 50 tests

LT07-318 MycoAlert Detection Kit 100 tests

LT07-701 MycoAlert PLUS detection kit 10 tests

LT07-703 MycoAlert PLUS detection kit 30 tests

LT07-705 MycoAlert PLUS detection kit 50 tests

LT07-710 MycoAlert PLUS detection kit 100 tests

LT07-518 MycoAlert Assay Control Set (positive control) 10 tests

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

Dulbecco's Phosphate 
Buffer Saline (DPBS)
uten kalsium og
magnesium. 

pH: 7.3 ± 0.3

DPBS benyttes som en fortynner, til 
å skylle celler, og som en buffer i mange
kromatografiske prosedyrer. 
DPBS kan også benyttes til å vaske og 
resuspendere celler når de splittes.

 

 

DPBS 1X
 44,- 
DPBS w/o Ca

w/o Mg, 500 mL
#ECB4004L 

Kontakt oss for standardmedier og -reagenser til celledyrkning!

-20% 
on all MycoAlert 

products

Mykoplasmakontaminering av cellekulturer er et vanlig problem. En 
mykoplasmainfeksjon har stor innvirkning på cellene, og er bevist å 
kunne påvirke nesten alle funksjone i vertscellens metabolisme. Med 
MycoAlert kit fra Lonza kan du detektere levende mykoplasma på under 
20 minutter. Ta en liten medium-prøve fra cellene dine og gjør en enkel 
totrinnsprotokoll (se oversikten til høyre).

Fordelene med MycoAlert-analysen inkluderer:
• Resultater på <20 minutter, med enkel tolkning
• Detekterer 44 ulike typer molikuter (mykoplasma og
 acholeplasma ), inkludert de mest vanlige
• Påvirkes ikke av bakterier eller komponenter i dyrkningsmediet

MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit kan brukes på mindre 
sensitive platelesere, og til å teste ubrukt media, serum og vann.

MycoAlert Assay Control Set (positiv kontroll). Vi anbefaler alltid å 
inkludere en positiv kontroll når du utfører analyser. Dette er tilgjengelig i 
et eget kit: MycoAlert Assay Control Set. Bruk 100 μl MycoAlert™ Buffer 
eller HPLC gradert vann som negativ kontroll. 

Mykoplasmadeteksjon
MycoAlert gir svar på bare 20 minutter Spinn 2 ml celleprøve ved 200 x g i 5 min. 

Overfør 100 μl supernatant til et nytt rør

Rekonstituer MycoAlert™ Reagent og 
MycoAlert™ Substrate i assay-bufferen. 

Ekvilibreringstid 15 minutter 

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

Mål luminescens (avlesning A)

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

Mål luminescens (avlesning B)

Regn ut radio = avlesning B / avlesning A



På jakt etter 
plastprodukter?

Kontakt Målfrid Røe
på 975 90 405

malfrid@bionordika.no
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CELL CULTURING

-15% 
på alle serologiske 

pipetter fra
Greiner Bio-One

NOEN EKSEMPLER:

Kampanjekode #BNH1-23 må oppgis ved bestilling for å motta tilbudene. Se siste side for betingelser. 

Kontakt oss for standardmedier og -reagenser til celledyrkning!

Dyrking av celler som massekulturer har blitt stadig viktigere de siste tiårene og har 
ført til videre utvikling av høykvalitetsprodukter. Dette inkluderer blant annet rulle-
flasker som brukes til produksjon av virusvaksiner eller rekombinante proteiner som 
brukes til terapeutiske applikasjoner. CELLMASTER rulleflasker er laget av polystyren
(PS) eller polyetylentereftalat (PET). Disse materialene, samt de som brukes til 
skrukorkene (HDPE) og den hydrofobe membranen (PET/PTFE) til filterskrukorkene, 
overholder kvalitetsstandardene til U.S. Pharmacopoeia. Rulleflaskene oppfyller 
også USP VI testkrav. Rulleflaskene er sterilisert ved bestråling.

Tilgjengelig rulleflasker:
• Polyetylentereftalat (PET)
• Standard polystyren (PS) 
• Polystyren (PS) med filterkork

Cellmaster celledyrknings-rulleflasker

Kontakt oss for en 
komplett liste og kvotering!

CELLSTAR® serologiske pipetter tilbys i volumstørrelsene: 1 ml, 2 ml, 5 ml,
10 ml, 25 ml og 50 ml. Det finnes også korte varianter av 5 og 10 ml pipettene.
Pipettenes kapasitet er faktisk enda større ved at de har negativ gradering. 
Bruken av kvalitetspolystyren sikrer maksimal transparens. 

Egenskaper:
• Tuppen av pipetten er designet for å sikre drypp-fri pipettering
• Maksimal nøyaktighet
• Tydelig gradering
• Farget stripe på 5, 10, og 25 ml pipettene gjør volumavlesing enklere

CELLSTAR® serologiske pipetter er tilgjengelig i flere forskjellige pakkeformat:
• Individuelt pakket i plast/plast med peel-off funksjon
• Individuet pakket i papir/plast-paket med peel-off og 'break-through' funksjon
• Bulk-pakket
• Trippelpakket for renromsapplikasjoner 
 

Serologiske pipetter 
Fra 1 ml til 50 ml

Kat. nr. Produkt Antall
606180 Serologiske pipetter, 5 ml, gradert 1/10 ml, sterile, enkeltpakket (papir/plast) 200 stk

607160 Serologiske pipetter, 10 ml, gradert 1/10 ml, sterile, enkeltpakket (plast/plast) 200 stk

607180 Serologiske pipetter, 10 ml, gradert 1/10 ml, sterile, enkeltpakket (papir/plast) 200 stk

760160 Serologiske pipetter, 25 ml, gradert 2/10 ml, sterile, enkeltpakket (plast/plast) 200 stk

760180 Serologiske pipetter, 25 ml, gradert 2/10 ml, sterile, enkeltpakket (papir/plast) 200 stk

768180 Serologiske pipetter, 50 ml, gradert 1/2 ml, sterile, enkeltpakket (papir/plast) 100 stk

Kontakt oss for en komplett liste og pristilbud!

-15% 



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

Cellebiologisk forskning
Cellebiologisk forskning forsøker å avdekke alle aspekter av cellestruktur og  -funksjon.
Dette inkluderer cellevekst, -overlevelse og -død i sammenheng med både helse og 
sykdom. Kunnskap om det komplekse og dynamiske cellulære landskapet er viktig for 
å forstå alle aspekter av liv.  
Cell Signaling Technology (CST) tilbyr en omfattende og mangfoldig katalog med 
strengt testede og validerte produkter for å generere robuste og pålitelige data, og 
støtte forskningen din i alle aspekter av cellebiologi. 

Vi har cellebiologiprodukter fra CST til blant annet: 
• Cellesignalisering
• Celledød og viabilitet
• Cellesyklus/proliferasjon
• Cytoskjelett og ekstracellulær matriks
• Proteintranslasjon, stabilitet og degradering
• Vesikkeltrafikk
• Celledød og viabilitetsassays
• Cellesyklus-og proliferasjonsassays

Kat. nr. Produkt Applikasjoner*
3287 ROS1 (D4D6) Rabbit mAb WB, IP, IHC, IF, FC

3633 ALK (D5F3) XP Rabbit mAb WB, IP, IHC, FC

3700 β-Actin (8H10D10) Mouse mAb WB, IHC, IF, FC

3868 LC3B (D11) Rabbit mAb WB, IF, FC

4060 Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP Rabbit mAb WB, IP, IHC, IF, FC

4370 Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) 
(D13.14.4E) Rabbit mAb

WB, IP, IHC, IF, FC

4511 Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (D3F9) XP(R) 
Rabbit mAb

WB, IP, IHC, IF, FC

4691 Akt (pan) (C67E7) Rabbit mAb WB, IP, IHC, IF, FC

4695 p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) Rabbit mAb WB, IP, IHC, IF, FC

4858 Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) 
(D57.2.2E) Rabbit mAb

WB, IHC, IF, FC

4970 β-Actin (13E5) Rabbit mAb WB, IHC, IF, FC

5741 Vimentin (D21H3) XP Rabbit mAb WB, IHC, IF, FC

8054 ULK1 (D8H5) Rabbit mAb WB, IP

8661 Axl (C89E7) Rabbit mAb WB, IP, IHC, IF, FC

9101 Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) Ab WB, IP, IF, FC

9102 p44/42 MAPK (Erk1/2) Antibody WB, IP, IHC

9211 Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) Antibody WB, IP, IF

9212 p38 MAPK Antibody WB, IHC, IF, FC

9271 Phospho-Akt (Ser473) Antibody WB, IP, IF, FC

9272 Akt Antibody WB, IP, IF, FC

9542 PARP Antibody WB

9559 PTEN (138G6) Rabbit mAb WB, IP, IHC

9661 Cleaved Caspase-3 (Asp175) Antibody WB, IP, IHC, IF, FC

9664 Cleaved Caspase-3 (Asp175) (5A1E) Rabbit mAb WB, IP, IHC, IF, FC

13684 PD-L1 (E1L3N)  Rabbit mAb WB, IP, IHC, FC

POPULÆRE CELLEBIOLOGIPRODUKTER FRA CST:

*WB=Western blot, IP=Immunpresipitering, IHC=Immunhistokjemi, IF=Immunfluorescens, FC=Flowcytometri



ATAC-seq er en viktig teknologi for kartlegging av tilgjengelig kromatin. Diagenode har utviklet er kit som er validert og 
optimalisert for 50 000 celler per reaksjon. Det følger med reagenser for cellelysering, ekstraksjon, tagmentering og DNA-rensing 
samt for biblioteksamplifisering. 

• Enkel og effektiv DNA-isolering etter tagmentering ved bruk av Diagenodes MicroChIP 
 DiaPure-kolonner (inkludert)
• Ett kontroll qPCR -trinn for å bestemme antall sykluser som trengs for biblioteksamplifisering:
 - Unngår over-amplifikasjon
 - Kan enkelt tilpasses for mer utfordrende prøver

CHIP
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ChIP og ChIP-seq kit og reagenser 
Chromatin immunopresipitering (ChIP) er en antistoff-basert teknologi som brukes til å undersøke interaksjoner mellom protein 
og DNA i cellekjernen. ChIP brukes til å undersøke protein-DNA interaksjoner, enten én eller flere, over hele genomet eller kun 
for spesifikke gener. ChIP teknologien innebærer å kjemisk krysskoble proteiner til DNA-sekvenser, som etterfølges av immun-
presipitering av protein-DNA-kompleksene. Kompleksene kan videre analyseres ved sekvensering, kalt ChIP-seq. 

SimpleChIP kittene for sonikering eller enzymatisk kutting fungerer godt for å studere histoner, og de fungerer bedre for trans-
kripsjonsfaktorer og kofaktorer enn tradisjonelle sonikeringsprotokoller. I tillegg til SimpleChIP-kittene, er en rekke ulike ChIP-
produkter tilgjengelig fra CST, slik som ChIP og ChIP-seq validerte antistoffer, qPCR-kontrollprimere og reagenser for ChIP og 
ChIP-seq workflowen.

Kat. nr. Produkt
56383 SimpleChIP Plus Sonication Chromatin IP Kit  

(Magnetic Beads)

9005 SimpleChIP Plus Enzymatic Chromatin IP Kit 
(Magnetic Beads)

9003 SimpleChIP Enzymatic Chromatin IP Kit  
(Magnetic Beads)

9004 SimpleChIP Plus Enzymatic Chromatin IP Kit  
(Agarose Beads)

9002 SimpleChIP Enzymatic Chromatin IP Kit  
(Agarose Beads)

Kat. nr. Produkt
81804 SimpleChIP Sonication Cell and Nuclear Lysis Buffers

14282 SimpleChIP Enzymatic Cell Lysis Buffers A & B

14231 SimpleChIP Chromatin IP Buffers

10011 Micrococcal Nuclease

4620 Histone H3 (D2B12) XP Rabbit mAb 
(ChIP Formulated)

3900 Rabbit (DA1E) mAb IgG XP Isotype Control

5415 Mouse (G3A1) mAb IgG1 Isotype Control

2729 Normal Rabbit IgG

9006 ChIP-Grade Protein G Magnetic Beads

9007 ChIP-Grade Protein G Agarose Beads

7017 6-Tube Magnetic Separation Rack

14654 12-Tube Magnetic Separation Rack

12931 Nuclease-free Water

SIMPLECHIP KIT REAGENSER FOR CHIP & CHIP-SEQ WORKFLOWEN

Kontakt oss for informasjon om tilgjengelige ChIP-validerte antistoffer og SimpleChIP kontroll PCR-primer! 

Assay for Transposase-Accessible Chromatin sekvensering 

Kat. nr. Produkt Størrelse
C01080001 ATAC-seq kit 8 reaksjoner

C01080002 ATAC-seq kit 24 reaksjoner

-15% 
på ATAC-seq kit

15% rabatt på alle 
ChIP-produkter fra CST



IMMUNFARGING AV VEV  
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Spørsmål om 
IHC og IF?
Kontakt Marte Sødal
på 975 80 682
marte@bionordika.no

Prøvepreparasjon for immunfarging 
Immunfarging er bruk av en antistoff-basert fargemetode for å detektere et spesifikt
protein i en vevsprøve. Prøven inkuberes med antistoffer spesifikke for proteinene
av interesse, og deretter blir det bundne antistoffet visualisert ved hjelp av et 
kromogen (immunhistokjemi eller IHK) eller fluorescens (immunfluorescens eller IF). 
IHK og IF er begge veletablerte, pålitelige metoder for å undersøke proteindeteksjon 
og lokalisering i celle- og vevspreparater. For å produsere høykvalitetsfarging under 
IHK og IF, er prøvepreparasjon nøkkelen. Dette kan omfatte flere trinn, og mange av 
dem innebærer flere forskjellige valg  - formalinfiksert, parafininnstøpt versus frosset 
vev, snitt-tykkelse, buffer for antigendemaskering, blokkering og mye mer. Vector 
Laboratories tilbyr en rekke ulike verktøy og reagenser for å hjelpe med å optimalisere 
protokollene og forbedre IHK- og IF-resultatene dine.

ImmEdge-pennen fra Vector gir en varmestabil, vannavstøtende barriere som holder 
reagenser lokalisert på vevsprøver. I motsetning til de tradisjonelle PAP-pennene, er 
innholdet i ImmEdge-pennen fritt for ozonreduserende hydrokarboner, noe som gjør 
den til et godt valg både vitenskapelig og miljømessig. ImmPrint-pennen er en løse-
middel-resistent og permanent markeringspenn som egner seg utmerket til skriving 
på frostet objektglass, vevskassetter og på de fleste harde overflater.

Gjennom å benytte kjemisk bindende reagenser som VECTABOND, vil vevet holde seg 
festet til objektglasset gjennom hele arbeidsprosessen, selv under ekstreme forhold.

Ytterligere trinn i prøvepreparasjonene kan inkludere antigendemaskering for å 
avmaskere eventuelle epitoper som har blitt endret under fiksering. Til dette formålet 
tilbyr Vector Antigen Unmasking Solutions. Disse er enten citrat-baserte (pH 6) eller 
tris-baserte (pH 9). 

For å forhindre uspesifikk farging kan du tilsette en blokkeringsløsning som BLOXALL 
eller Levamisole for å inaktivere endogen enzymaktivitet i vevssnitt og cellepreparater.

Kat. nr. Produkt Mengde Tilbud
SP-1800-7 VECTABOND Reagent, Tissue Section Adhesion 7 ml 2 665,-

H-3300-250 Antigen Unmasking Solution, Citrate-Based 250 ml 3 226,-

H-3301-250 Antigen Unmasking Solution, Tris-Based 250 ml 3 179,-

H-6100 ImmPrint Permanent Marking Pen 5 stk 1 823,-

H-4000 ImmEdge Hydrophobic Barrier PAP Pen 2 stk 3 296,-

SP-6000-100 BLOXALL Endogenous Blocking Solution, 
Peroxidase and Alkaline Phosphatase

100 ml 2 571,-

SP-5000-18 Levamisole Solution 8 ml 3 132,-

CoverGrip™ dekkglassforsegler
CoverGrip™ Coverslip Sealant er det første produktet spesielt utviklet for å 
forsegle kantene på våtmonterte dekkglass for fluorescensmikroskopi. I 
motsetning til neglelakk inneholder CoverGrip™ ingen ingredienser som 
kan lekke inn i vandig monteringsmedium og påvirke prøvens fluorescens.

• Forsegler kantene på våtmonterte dekkglass for fluorescensmikroskopi
• Tørker hardt og klart
• Mindre skadelig for prøver enn neglelakk
• Vil ikke lekke inn i vandig monteringsmedium og påvirke fluorescens
• Inneholder d-limonen

  

.

Kat. nr. Produkt Mengde Tilbud
23005 CoverGrip™ Coverslip Sealant 15 ml applikatorflaske m/børste 748,-

23005-1 CoverGrip™ Coverslip Sealant 100 ml re-fill flaske 3198,-
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Kontrollantistoffer 
Det er viktig å kjøre kontroller i fargeeksperimenter for å bekrefte at det observerte fargemønsteret er riktig, nøyaktig 
og pålitelig. Vector tilbyr IgG-preparater for bruk som kontroller for primære antistoffer laget i kanin, mus, rotte eller 
geit. Disse kontrollene vil bidra til å avgjøre om signalet fra farging med primært antistoff er spesifikt for antigenet eller 
et resultat av ikke-spesifikk absorpsjon av primærantistoff til vevet. 

Kat. nr. Produkt Mengde Tilbud
I-1000-5 Rabbit IgG, Control antibody 5 mg 2 995,- 

I-2000-1 Mouse IgG, Control Antibody 1 mg 3 020,-

I-4000-1 Rat IgG, Control Antibody 1 mg 3 044,-

I-5000-5 Goat IgG, Control Antibody 5 mg 3 020,-

Vevsrensing 
Vev er opprinnelig tredimensjonalt, noe som gjør imaging av intakt vev nødvendig for komplekse studier av struktur-funksjon 
forhold og undersøkelser av cellulære mekanismer. Rensing av vev har blitt essensielt for ikke-destruktiv, tredimensjonal imaging 
av biologiske prøver. Vevsrensing, kombinert med antistoff-merking, vil gi bedre visualisering av cellulære strukturer i deres 
fysiologiske tilstand.

X-CLARITY er en samling av systemer og reagenser for å standardisere, forenkle og akselerere hvert trinn i vevsrenseprosessen. 
X-CLARITY er basert på CLARITY-metoden, hvor preservert vev plasseres i en hydrogelmatrise og lipider ekstraheres ved hjelp av 
elektroforese. Resultatet blir en stabil og optisk transparent vev-hydrogel-hybrid, som kan gjennomgå flere runder med antistoff-
merking og imaging. 
 

CoverGrip™ dekkglassforsegler

 
Først blir en fiksert vevsprøve inkubert i X-CLARITY Hydrogel Solution for at hydrogel-monomerer skal fordele seg gjennom prøven. 
Det behandlede vevet plasseres deretter i X-CLARITY Polymerization System hvor en vev-hydrogel-hybrid dannes. Deretter renses 
hybriden i X-CLARITY Tissue Clearing System II ved hjelp av Electrophoretic Tissue Clearing Solution hvor lipider ekstraheres ved 
hjelp av elektroforese, og danner en stabil og transparent vev-hydrogel-hybrid som er klar for molekylær fenotyping.  

Den transparente prøven kan videre merkes med antistoffer ved å bruke DeepLabel Antibody Staining Kit, som gjør det enklere for 
antistoffer å penetrere renset vev. Før imaging plasseres vev-hydrogel-hybriden i X-CLARITY monteringsløsning for å homogenisere 
vevet til løsningen. Dette reduserer lysspredning, som igjen øker optisk gjennomsiktighet, bildekvalitet og imaging-dybde.

Foretrekker du den manuelle måten eller andre måter å rense vev på?  
Monteringsløsninger og DeepLabel Antibody Staining Kit kan også benyttes med de fleste
antistoffer og vevrensingsmetoder, inkludert CLARITY, PACT, iDISCO og CUBIC. 

Kat. nr. Produkt Tilbud
C33001 DeepLabel Antibody Staining Kit 16 850,-

C13101 X-CLARITY Mounting Solution 1 645,-

THE X-CLARITY  WORKFLOW !™

The sample is �xed in paraformaldehyde. 
Samples �xed in formalin may also be used. Blood must be 
removed prior to �xation to prevent auto�uorescence. 

STEP 1 Tissue Preparation

The sample is infused with hydrogel monomers and 
then heated to initiate radical polymerization, covalently 
linking the biomolecules in the tissue sample to a sturdy 
hydrogel network. This step preserves molecular information 
and structural integrity.

STEP 2 Hydrogel  Infusion 
                    & Polymerization

Lipids are broken up through electrophoresis in the presence 
of ionic detergents, resulting in a transparent tissue-hydrogel 
hybrid that is chemically accessible for molecular phenotyping. 

STEP 3 Tissue Clearing

The sample is immunolabeled and placed in an RI matching 
solution prior to imaging to optimize transparency. 
 The sample may be imaged with confocal or light sheet 
microscopes. 

STEP 4 Antibody Labeling 
                            & Imaging

X- CLARIT Y™ PROTOCOL 02

THE X-CLARITY  WORKFLOW !™

The sample is �xed in paraformaldehyde. 
Samples �xed in formalin may also be used. Blood must be 
removed prior to �xation to prevent auto�uorescence. 

STEP 1 Tissue Preparation

The sample is infused with hydrogel monomers and 
then heated to initiate radical polymerization, covalently 
linking the biomolecules in the tissue sample to a sturdy 
hydrogel network. This step preserves molecular information 
and structural integrity.

STEP 2 Hydrogel  Infusion 
                    & Polymerization

Lipids are broken up through electrophoresis in the presence 
of ionic detergents, resulting in a transparent tissue-hydrogel 
hybrid that is chemically accessible for molecular phenotyping. 

STEP 3 Tissue Clearing

The sample is immunolabeled and placed in an RI matching 
solution prior to imaging to optimize transparency. 
 The sample may be imaged with confocal or light sheet 
microscopes. 

STEP 4 Antibody Labeling 
                            & Imaging

X- CLARIT Y™ PROTOCOL 02

THE X-CLARITY  WORKFLOW !™

The sample is �xed in paraformaldehyde. 
Samples �xed in formalin may also be used. Blood must be 
removed prior to �xation to prevent auto�uorescence. 

STEP 1 Tissue Preparation

The sample is infused with hydrogel monomers and 
then heated to initiate radical polymerization, covalently 
linking the biomolecules in the tissue sample to a sturdy 
hydrogel network. This step preserves molecular information 
and structural integrity.

STEP 2 Hydrogel  Infusion 
                    & Polymerization

Lipids are broken up through electrophoresis in the presence 
of ionic detergents, resulting in a transparent tissue-hydrogel 
hybrid that is chemically accessible for molecular phenotyping. 

STEP 3 Tissue Clearing

The sample is immunolabeled and placed in an RI matching 
solution prior to imaging to optimize transparency. 
 The sample may be imaged with confocal or light sheet 
microscopes. 

STEP 4 Antibody Labeling 
                            & Imaging

X- CLARIT Y™ PROTOCOL 02

THE X-CLARITY  WORKFLOW !™

The sample is �xed in paraformaldehyde. 
Samples �xed in formalin may also be used. Blood must be 
removed prior to �xation to prevent auto�uorescence. 

STEP 1 Tissue Preparation

The sample is infused with hydrogel monomers and 
then heated to initiate radical polymerization, covalently 
linking the biomolecules in the tissue sample to a sturdy 
hydrogel network. This step preserves molecular information 
and structural integrity.

STEP 2 Hydrogel  Infusion 
                    & Polymerization

Lipids are broken up through electrophoresis in the presence 
of ionic detergents, resulting in a transparent tissue-hydrogel 
hybrid that is chemically accessible for molecular phenotyping. 

STEP 3 Tissue Clearing

The sample is immunolabeled and placed in an RI matching 
solution prior to imaging to optimize transparency. 
 The sample may be imaged with confocal or light sheet 
microscopes. 

STEP 4 Antibody Labeling 
                            & Imaging

X- CLARIT Y™ PROTOCOL 02

STEP 1
Tissue preparation

STEP 2
Hydrogel infusion 

and polymerization 

STEP 3
Tissue clearing

STEP 4
DeepLabel™
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Fordyp deg i cellene dine! 
Live cell imaging omfatter alle teknikker der man ser på levende celler i mikroskop, og brukes til å studere biologiske funksjoner, 
interaksjoner og strukturer i ulike applikasjoner. Mens immunfluorescensmikroskopi gir et øyeblikksbilde av en celle eller et vev 
på et bestemt tidspunkt, kan man med live cell imaging studere celler og vev over tid eller i real time. Dette gir større innsikt i celle- 
og vevsfunksjoner, og gir vanligvis mer pålitelig og relevant informasjon enn fluorescensmikroskopi av fikserte prøver. De siste 
årene har live cell imaging blitt et nødvendig analytisk verktøy innen flere områder av biologisk og biomedisinsk forskning.  

BioNordika er distributør av de avanserte imaging løsningene fra Logos Biosystems. CELENA-familien av digitale celle-imaging 
systemer tar høyoppløselige bilder i beste kvalitet. CELENA-imaging systemene støtter et bredt spekter av mikroskopiapplikasjoner 
fra enkel cellekulturanalyse til 'high content screening'. 

CELENA X
CELENA X er et helautomatisert high content imaging system. Utstyrt med en kraftig og fleksibel programvare, er CELENA X 
designet for rask bildetaking og high content analyse. Med CELENA X kan du lage og tilpasse dine egne moduler som kan brukes 
for de enkleste assays for fikserte celler til mer komplekse Z-stack time-lapse analyse av levende celler. Den sofistikerte imaging 
programvaren rommer et bredt spekter av cellebaserte applikasjoner 
og assays, som celletelling, sårheling, cytotoksisitet, transfeksjon, 
cellevekst og viabilitet, kalsiummobilisering, organoid imaging og mer.  

Funksjoner: 
• Laserautofokus-moduler og motorisert XYZ-trinn
• Flerfarget fluorescens (4 farger), brightfield, color brightfield 
 og fasekontrast imaging
• Utskiftbare filterkuber og objektiver
• Kompatibel med inkubasjonssystem
• Videoalternativ

CELENA S
CELENA S er et alt-i-ett kompakt imaging system for manuell bildetaking og analyse. Systemet er utstyrt med avansert optikk og 
justerbart transmittert lys for å produsere høyoppløselige bilder av publiseringskvalitet. 
Brukervennlig og kraftig dataanalyse-software gjør det enkelt å ta og 
analysere flerfarget fluorescens, brightfield, Z-stack og time-lapse bilder, 
samt overvåke cellevekst, celletall og viabilitet.  

Funksjoner: 
• Alt-i-ett system
• Flerfarget fluorescens (3 farger), brightfield og fasekontrast imaging
• Utskiftbare filterkuber og objektiver
• Kompatibel med inkubatorsystem



Greiner Bio-One's tilbyr plater og skåler som er skreddersydd for å gi optimale 
forhold for dine mikroskopforsøk:  

CELLview produkter 
Skåler (1 eller 4 rom), slides (10 brønner) og plater (96 brønner) med 0,17 mm tynn dekkglass-
bunn egnet for høyoppløselige mikroskopbilder av in-vitro kulturer. TC og 'advanced TC' overflate-
behandlede produkter. Produktene gir maksimal spektral transmissjon, ingen auto-fluorescens og 
ingen depolarisering av lys. 

SCREENSTAR mikroplater 
Plater (96, 384 eller 1536 brønner) med 0,19 mm  
cycloolefin-filmbunn egent fro avanserte mikroskopi- 
applikasjoner, i 'high-content screening' (HCS) eller
høyoppløselig mikroskopi med vann eller olje-
immersjonsonsobjektiver.  

SensoPlate plater med glassbunn 
Glassbunnsplater (24, 96, 384 eller 1536 brønner, uten
overflatebehandling, egent for fluorescenskorrelasjons-
spektroskopi og mikroskop-applikasjoner. Svart ramme
med svært transparent glassbunn. Glassbunntykkelsen
på 175 μm tilsvarer lysbanen hos standard dekkglass.  

μCLEAR mikroplater
μCLEAR mikroplatene har en 190 μm polystyren- 
filmbunn som er ideell for standard imaging 
applikasjoner med lav til middels forstørrelse.

Epitope-tags er korte peptidsekvenser som enkelt gjenkjennes av tag-spesifikke antistoffer. På grunn av at de er så små i størrelse 
vil ikke epitope-tags påvirke proteinets biokjemiske egenskaper. Rocklands epitope-antistoffer er nøye selektert for høy spesifisitet 
og sensitivitet, og kan bidra til å forbedre ekspresjonsnivåer, løselighet, rensing, folding og mer. Det store utvalget av konjugerings-
alternativer, som kjemiluminescerende og fluorescerende markører, gir fleksibilitet i metodeutvikling ved lokalisering av gen-
produkter i ulike celletyper.

Viktige funksjoner:
• Forbedret sensitivitet og spesifisitet
• Kompatibel med de fleste immunoassays
• Streng kvalitetskontrolltesting for robust ytelse
• Testet for deteksjon av rekombinante proteiner uttrykt 
 i prokaryote og eukaryote systemer

Rockland tilbyr mer enn 300 antistoffer mot de vanligste 
epitope-taggene, slik som GFP, 6X HIS, FLAG og GST. Den 
spesifikke og sterke interaksjonen mellom epitope-tag anti-
stoffene og deres targets er optimal for å utføre western blot 
og immunfluorescens assays med høy-signal deteksjon og 
lav-signal-noise ratio noe som begrenser henholdsvis falske 
negative resultater og fotobleking.

ANTISTOFFER
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Spørsmål om 
imaging?

Kontakt Marte Sødal
på 975 80 682

marte@bionordika.no

Epitope-tag antistoffer

Kat. nr. Produkt
600-401-379 Anti-RFP (RABBIT) Antibody Min X Hu Ms and Rt 

Serum Proteins

600-401-215 Anti-GFP (RABBIT) Antibody

600-101-215 Anti-GFP (GOAT) Antibody

600-301-215 Anti-GFP (MOUSE) Monoclonal Antibody

600-101-200 Anti-GST (GOAT) Antibody

200-301-B13 Antibody for the detection of FLAG™ conjugated 
proteins (MOUSE) Monoclonal Antibody

200-101-C44 Anti-LUCIFERASE (GOAT) Antibody

200-301-098 Anti-BIOTIN (MOUSE) Monoclonal Antibody

200-303-382 Anti-6X HIS EPITOPE TAG (MOUSE) Monoclonal 
Antibody Peroxidase Conjugated

600-101-096 Anti-Fluorescein (GOAT) Antibody

600-401-384 Anti-HA EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody

600-401-386 Anti-VSV-G EPITOPE TAG (RABBIT) Antibody

BESTSELGENDE PRODUKTER INKLUDERER: 

10% rabatt på alle epitope-tag
antistoffer fra Rockland

Forbruksvarer for mikroskopi



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

CF fargestoffer
Merking av biomolekyler med fluorescerende prober har vært gjort i flere tiår. CF farger fra Biotium er en serie med neste-
generasjons fluorescerende fargestoffer for merking av biomolekyler som proteiner og nukleinsyrer. CF fargene er tilgjengelig i 
over 40 farger som spenner over det synlige (VIS) og nær-infrarøde (IR) spekteret. 

CF fargene har bedre fotostabilitet, klarhet og signal-to-noise ratio sammenlignet med kommersielt tilgjengelige fargestoffer som 
for eksempel Alexa Fluor og Cy. Dette kommer av at det er benyttet polyetylenglykol (PEG) modifikasjoner. Fluorescerende farge-
stoffer som Alexa Fluor og Cy farger inneholder ofte negativt ladde funksjonelle grupper som øker uspesifikk binding og bakgrunns-
fluorescens. De unike PEG-modifikasjonene på CF fargestoffene skjermer disse negativt ladde funksjonelle gruppene, noe som 
reduserer bakgrunn og betydelig forbedrer lysstyrken og den generelle ytelsen til det merkede konjugatet. Som et resultat gir CF-
merkede antistoffer og andre biomolekyler sterkere signal og mindre bakgrunn i immunfluorescensmikroskopi og Western blotting, 
noe som gjør det mulig med mer nøyaktig analyse. 

I flowcytometri gir antistoffer merket med CF farger eksepsjonell klarhet og signal-to-noise ratio. I tillegg gir fargestoffene det 
bredeste utvalget av spektralt unike farger for bruk i både konvensjonell og spektral flowcytometri. Det har også blitt utviklet CF 
fargeprober beregnet for superoppløsningsmikroskopi (f.eks. STORM, STED, SIM). CF farger er også ledende innen nær-IR 
fluorescens. Bølgelengde-emisjonen til CF fargene er godt over 800 nm, noe som er langt høyere enn for andre kommersielt 
tilgjengelige fluorescerende prober. Disse nær-IR CF fargene gir overlegen lysstyrke for det merkede konjugatet, og på grunn av 
den sterke vevspenetrasjonen, lave bakgrunnen og lineariteten til nær-IR-bølgelengder, gir nær-IR CF fargestoffer betydelige for-
deler for in vivo imaging og andre applikasjoner.

CF fargestoffer er tilgjengelige i raske og effektive mix-n-stain kit, som primære og sekundære antistoffer, mye brukte biokonjugater 
og i reaktive formater. La CF fargestoffer muliggjøre ditt neste gjennombrudd med et bredt utvalg av ferdige prober for bruk i 
mikroskopi (immunfluorescens/superoppløsning), flowcytometri og Western blotting.

Hvor løselige er CF fargerstoffer?
CF fargestoffer er svært vannløselige (>100mg/ml). I tillegg er de lettløselige i andre polare løsemidler, slik som DMSO, DMF, etanol 
og metanol. På en annen side har CF fargestoffer dårlig løselighet eller er helt uløselige i ikke-polare løsemidler.

Hvor stabile er CF fargestoffer?
CF fargestoffer har kjernestrukturer av kumarin-, pyren-, rhodamin- eller cyanin-farger; som alle er meget kjemisk stabile. Generelt 
er fargestoffene langt mer stabile enn antistoffene eller andre biomolekyler de merker. CF fargestoffer er til og med stabile nok til 
at merkede nukleinsyrer kan brukes i PCR eller nukleinsyrehybridisering der høye temperaturer er involvert. Reaktive CF farge-
stoffer har også en kjemisk reaktiv gruppe for biokonjugering. CF fargestoffer har også overlegen fotostabilitet sammenlignet med 
andre fargestoffer. Rhodamin-baserte CF farger, med bølgelengder som strekker seg fra grønt til nær-IR-området, gir den beste 
fotostabiliteten, noe som gjør de ideelle for mikroskopi-applikasjoner.  

Er CF fargestoff fikserbare?
CF fargestoffer tåler formaldehydfiksering. Hvorvidt en CF fargestoffmerket probe er fikserbar vil imidlertid avhenge av fikser-
barheten til selve proben. Proteiner med frie amingrupper som binder andre proteiner er generelt formaldehydfikserbare.

Alexa Fluor, Cascade Blue, DyLight, Pacific Blue, Pacific Green, Pacific Orange, and Texas Red are trade-
marks or registered trademarks of Thermo Fisher Scientific; ATTO dyes are products of ATTO-TEC GmbH; 
BD Horizon is a trademark of BD Biosciences; Cy is a registered trademark of GE Healthcare; eFluor is a 
registered trademark of eBioscience; IRDye and Odyssey are registered trademarks of LI-COR Bioscience; 
Krome Orange is a trademark of Beckman Coulter; LightCycler is a registered trademark of Roche Applied 
Science.
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Next-Generation Fluorescent Dyes

CF® Dyes are a series of highly water-soluble fluorescent dyes spanning the visible and 
near-infrared (IR) spectrum for labeling biomolecules, especially proteins and nucleic acids. 
Developed by scientists at Biotium using new breakthrough chemistries, CF® Dyes rival or 
exceed the quality of other commercial dyes, such as Alexa Fluor® dyes, due to several 
novel features.
     
Novel Rhodamine Chemistry

Rhodamine dyes are known for their excellent photostability and good fluorescence quantum 
yield; consequently several of the Alexa Fluor® dyes bear the rhodamine core structure. 
Unfortunately, traditional rhodamine chemistry makes it difficult to extend the fluorescence 
wavelength into the far-red region and even more challenging to extend into the near-IR region; 
especially for water-soluble dyes designed for bioconjugation. Recently, Biotium scientists 
discovered a new way to prepare novel rhodamine dyes of any fluorescence color from 
green to near-IR. The new chemistry is key to overcoming these challenges and lead to the 
development of many of our CF Dyes. The new chemistry is a key element in the development 
of many of our CF® Dyes, which are not only bright and water-soluble but also extremely 
photostable. 

Excellent Labeling Efficiency

Reactive dyes for bioconjugation are generally susceptible to hydrolysis, which can cause 
problems for shipping, handling and storage, and result in lower labeling efficiency. Heavily 
sulfonated dyes, such as the Alexa Fluor® , IRDye®, and DyLight® dyes are particularly 
hygroscopic, worsening the hydrolysis problem. For example, the percent of active 
Alexa Fluor® 488 succinimidyl ester (SE) could be well below 50% by the time of application 
(according to the Alexa Fluor® 488 Microscale Labeling Kit product information sheet, provided 
by Thermo Fisher Scientific). In contrast, all of Biotium’s amine-reactive CF® Dyes have a 
relatively stable form of SE, which is more resistant to hydrolysis than the SE on many of the 
Alexa Fluor® dyes. Accordingly, CF® Dye SE products generally give consistently higher 
labeling efficiency, thus providing users better results at a better value.

Mix-n-Stain™ Antibody Labeling Technology

Biotium has developed a breakthrough antibody labeling technology with CF® Dye 
Mix-n-Stain™ antibody labeling kits. With this technology, you merely need to mix your antibody 
with the reaction buffer and the CF® Dye provided in the kit. In 30 minutes, you will have 
an optimally labeled CF® Dye-antibody conjugate ready for immunostaining. The labeling 
technology provides unprecedented convenience for antibody labeling. Mix-n-Stain™ labeled 
antibodies can be used for multicolor immunostaining, allowing staining with multiple primary 
antibodies from the same host species when pre-labeled primary antibodies are not available.

Unrivaled Near-Infrared Dyes

Near-IR dyes are typically much larger in size than dyes in the visible range. The large 
size often results in serious problems of low dye solubility, dye aggregation/quenching, 
and poor fluorescence quantum yield. To overcome the problems, many commercial 
near-IR dyes, such as the near-IR Alexa Fluor®, IRDye®, and DyLight® dyes, are 
prepared by placing a number of negatively charged sulfonate group on the dyes. While 
sulfonation improves dye solubility and fluorescence quantum yield to some degree, it 
creates another even more serious problem: non-specific binding of the bioconjugates 
prepared from the dyes. For example, conjugation to a highly negatively charged dye can 
dramatically alter an antibody’s isoelectric point, which is essential for maintaining specific 
antibody-antigen interaction (for examples, see page 19, Figure 3 and page 31, Figure 2).

With this insight, Biotium scientists devised a revolutionary new approach to near-IR 
dye design using our patented polyethylene glycol dye modification, or pegylated dye 
chemistry. Dye pegylation offers several key benefits for dye performance:

• Increases dye solubility without adding charges
• Shields any existing charges on the dye
• Reduces dye aggregation and self-quenching on conjugates for  

brighter fluorescence
• Increases both thermal and photostability of the dye
• Perfectly suited for in vivo imaging; pegylated dye modification is known to reduce 

protein immunogenicity and improve biocompatibility 

These features, along with a large and growing selection of available wavelengths, make 
CF® Dyes the industry leaders in near-infrared dye technology.  See pages 18-19 to learn 
more about near-infrared CF® Dyes.

CF® Dyes for Super-Resolution Microscopy

Recent publications comparing synthetic dyes for super-resolution imaging have shown 
CF® Dyes give the best performance for multiple methods. The superior brightness, 
photostability, and photochemical switching properties of certain CF® Dyes are ideal 
for 3-D SIM, 3-D STORM, and other super-resolution and single-molecule imaging 
techniques. See page 21 for more information.

Multicolor Flexibility

Biotium currently offers more than 30 CF® Dyes, with additional colors in development. 
The CF® Dye product line includes reactive dyes with a full selection of functional groups 
(page 24), easy-to-use labeling kits (page 23), CF® Dye-labeled primary and secondary 
antibodies (pages 26-29), and many other CF® Dye conjugates such as toxins, tracers, 
ligands, and nucleotides (page 25).

CF® Dyes Technology Overview

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
Emission Wavelength (nm)

CF®350
CF®405S
CF®405M
CF®405L
CF®430
CF®440
CF®450
CF®488A
CF®503R
CF®514
CF®532
CF®535ST
CF®543
CF®550R
CF®555
CF®568
CF®570
CF®583
CF®594
CF®594ST
CF®620R
CF®633
CF®640R
CF®647
CF®660C
CF®660R
CF®680
CF®680R
CF®700
CF®750
CF®770
CF®790
CF®800
CF®820

Emission spectra of CF® Dyes

CF® Dyes and conjugates have been cited in hundreds of publications, with new articles published every day. 
Visit www.biotium.com to download a list of selected references. See page 21 for  dyes validated for super-resolution and 2-photon imaging.
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Dyes At a Glance: Select the Right Dye for Your Application
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Odyssey is a registered trademark of LI-COR, Inc.

Use the Spectra Viewer at www.biotium.com to find the best CF® Dyes to pair with fluorescent proteins & commonly used probes.

See page 20-21 for more information on CF® Dyes for super-resolution imaging and other specialized applications.
CF® Dyes are being tested in new applications all the time, visit biotium.com for the most up-to-date information.

405 nm-excitable
For the violet laser

CF®430
426/498 nm

CF®440
440/515 nm

CF®450
448/533 nm

CF®405S
404/431 nm

CF®405M
408/452 nm

CF®405L
395/545 nm

Near-infrared
Industry-leading NIR dyes for microscopy, 

flow, in vivo imaging, and WB

CF®770
770/797 nm

CF®790
784/806 nm

CF®800
797/816 nm

CF®820
822/835 nm

CF®680
681/698 nm

CF®680R
680/701 nm

CF®750
755/777 nm

CF®700
695/720 nm

Near-IR western
Best match for LI-COR Odyssey® 

CF®680
681/698 nm

CF®770
770/797 nm

TIRF
CF®488A

490/515 nm

CF®568
562/583 nm

CF®633
630/650 nm

CF®640R
642/662 nm

2-photon

CF®594
593/614 nm

CF®488A
490/515 nm CF®680R

680/701 nm

STORM

CF®535ST
527/558 nm

CF®488A
490/515 nm

CF®555
555/565 nm

CF®594ST
593/614 nm

CF®647
650/665 nm

CF®568
562/583 nm

CF®660C
667/685 nm

CF®680
681/698 nm

CF®680R
680/701 nm

CF®750
755/777 nm

Photoacoustic
imaging

CF®750
755/777 nm

The Fab Four
Our go-to team for 4-color confocal

CF®488A
490/515 nm

CF®405S
404/431 nm

CF®568
562/583 nm

CF®640R
642/662 nm

SIM

CF®405S
404/431 nm

CF®405M
408/452 nm

CF®568
562/583 nm

CF®640R
642/662 nm

Bright
For flow, microarray, & other applications 

where photobleaching isn’t a concern

CF®405S
404/431 nm

CF®488A
490/515 nm

CF®555
555/565 nm

CF®568
562/583 nm

CF®594
593/614 nm

CF®543
541/560 nm

CF®532
527/558 nm

CF®633
630/650 nm

R-PE
496-565/578 nm

CF®647
650/665 nm

CF®640R
642/662 nm

CF®660C
667/685 nm

CF®680
681/698 nm

APC
650/660 nm

PerCP
482/677 nm

RPE-CF®647T
496/665 nm

APC-CF®750T
650/780 nm

CF®750
755/777 nm

CF®770
770/797 nm

Bright & photostable
For microscopy & confocal imaging

CF®405S
404/431 nm

CF®405M
408/452 nm

CF®430
426/498 nm

CF®440
440/515 nm

CF®450
448/533 nm

CF®532
527/558 nm

CF®488A
490/515 nm

CF®543
541/560 nm

CF®568
562/583 nm

CF®594
593/614 nm

CF®633
630/650 nm

CF®640R
642/662 nm

CF®660R
663/682 nm

CF®680R
680/701 nm

CF®750
755/777 nm

STED

CF®680R
680/701 nmCF®488A

490/515 nm

CF®405M
408/452 nm

Alternative spectra
For FRET, multispectral imaging, or other 

specialized applications

CF®820
822/835 nm

CF®620R
617/639 nm

CF®450
448/533 nm

CF®800
797/816 nm

CF®405L
395/545 nm

CF®514
516/548 nm

CF®660C
667/685 nm

CF®503R
503/532 nm

CF®550R
551/577 nm

CF®583R
586/609 nm

15% rabatt på alle CF fargestoffer fra Biotium
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Cayman Chemical
Cayman Chemical er vår leverandør av biokjemikalier, 
antistoffer, protein, små molekyler og assay kits. 
Produktportefølgen til Cayman Chemical består av over 
50 000 produkter til bruk i ELISA, måling av enzym-
aktivitet, flow cytometri, immunhistokjemi, immun-
fluorescens, massespektrometri og Western blot. Cayman 
Chemical er kjent for sine kjemikalier av høy kvalitet med 
svært høy renhet.

Cayman Chemical tilbyr produkter innenfor følgende 
forskningsområder:
• Cellebiologi
• Epigenetikk, transkripsjon og translasjon
• Immunologi og inflammasjon
• Infeksjonssykdommer
• Kardiovaskulære system
• Kreft
• Lipid biokjemi
• Metabolisme
• Neurovitenskap
• Oksidativt stress

Celle-baserte assay gir deg muligheten til å måle cellenes 
viabilitet, cytotoksisitet og biologisk aktivitet i realtid. 
Assayene gjør det mulig å gjør en direkte analyse av 
cellenes respons, og spiller en viktig rolle i forståelsen av 
cellulære mekanismer.

ET LITE UTVALG AV CAYMAN CHEMICAL CELLBASERTE ASSAYS:

ELISpot assay kit
ELISpot-kit er mikroplatebaserte analyser for påvisning og visualisering av celler
som skiller ut cytokiner eller antistoffer. ELISpot-analyse brukes vanligvis til å 
identifisere cytokinsekresjon fra antigenaktiverte T-celler og antistoffsekresjon fra 
B-celler i perifert blod eller miltceller. Til forskjell fra en standard ELISA, gir ELISpot 
et kvantitativt resultat av frekvensen av de utskillende cellene på individuelt nivå, 
og kan være 100-400 ganger mer sensitivt. Det er en rask metode for å enkelt 
analysere ‘spots’, uten behov for dyrt utstyr. 

Vi tilbyr kit for prøver som er humane (Fast Ligand, Granzyme B, IFN-gamma, IL-10, 
IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-17A/F, IL-17F, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, Perforin, 
TNF-alpha), murine (IFN-gamma, IL-2) og rotte (IFN-gamma, TNF-alpha). 

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

-10% 
på alle produkter

fra AdipoGen

10% rabatt på alle ELISpot assay kit

Kat. nr. Produkt
10011725 Glycerol Cell-Based Assay Kit 

A convenient tool for studying triglycerides/fatty acid 
cycling and its regulation in adipocytes or hepatocytes

600450 Glycolysis Cell-Based Assay Kit 
A colorimetric-based method for detecting L-lactate  
in culture medium

10009779 Cholesterol Cell-Based Detection Assay Kit 
A 192-well assay for measurement of cholesterol

10011125 LDL Uptake Cell-Based Assay Kit 
A 96-well assay for measurement of LDL uptake and 
regulation

600150 HDAC Cell-Based Activity Assay Kit 
An easy tool for studying HDAC activity modulators  
in whole cells

600480 NAD/NADH Cell-Based Assay Kit 
A colorimetric method for measuring intracellular 
NAD/NADH in culture cells

601290 ROS Detection Cell-Based Assay Kit (DHE) 
Measure superoxide and hydrogen peroxide levels  
in living cells
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Per Odin hjelper
deg gjerne!

Kontakt Per Odin Hansen
på 930 06 840

perodin@bionordika.no

Getinge Livit Flex   
- en ny standard i kontrollsystemer for bioreaktorer  
 

Mikrobiell kultur  - Celledyrking  - ATMP          Batch  - Fed-batch  - Kjemostat  - Perfusjon

Applikons ekspertise har blitt forent med ny teknologi i 
utviklingen av neste generasjons bioprosesskontroller, som 
kombinerer det beste innen funksjoner med det siste innen 
brukervennlighet og tilkoblingsmuligheter.

• Helt ny Livit brukergrensesnitt som er fullt konfigurerbart 
 og enkelt i bruk
• Full programvareløsning med innebygget datalogging og 
 nettverk av flere kontrollsystemer
• Maksimer tilgjengelig plass i laboratoriet 
 - fullt konfigurerbar for en eller to bireaktorer
• ‘Plug-and-play’-tilkobling, kjenner automatisk igjen 
 tilkoblede sensorer og systemer
• Opp til 8 integrerte pumper med variabel hastighet, 
 mulighet for tilkobling av ekstra eksterne pumper
• Opp til 12 Mass Flow Controllers eller 8 Mass Flow Meters 
 for presisjonskontroll av gasser
• Kompatibel med Lucullus og V-Control programvare 
 - støtter OPC-UA
• Kompatibel med Applikon autoklaverbare glassreaktorer og 
 AppliFlex engangsreaktorer

ez2-Control går ut 
av produksjon  
Bioreaktorkontrolleren ez-Control ble lansert i 
2006 og oppgradert til ez2-Control i 2018. Den raske 
teknologiske utviklingen som ledet til lanseringen 
av det topp moderne Livit Flex kontrollsystemet har 
også ført til at ez2-Control nå går ut av produksjon, 
med siste frist for bestillinger 31. mars 2023. 
ez2-Control vil være fullt støttet med deler og 
programvare i ti år fra denne datoen.

AppliFlex ST  - engangsreaktorer 
Nå tilgjengelig opptil 15 liter
AppliFlex ST plastreaktorer kan konfigureres med alle typer koblinger og 
oppsett som en Applikon autoklaverbar glassreaktor.

• Maksimer laboratoriekapasiteten, minimer kostnadene  - ingen montering  
 eller vask nødvendig
• Reaktorer for mikrobielle kulturer tilgjengelige i 500 ml og 3 liter
• Reaktorer for celledyrking tilgjengelige i 500 ml, 3 liter og 15 liter
• Kan brukes med kontrollsystemer for Applikon glassreaktorer ved hjelp 
 av et enkelt adapterkit
• Fullt konfigurerbart reaktorlokk og rører med 3D-printing
• Reaktorene leveres ferdig montert etter ditt design, steril i dobbel pose 
 - holdbarhetsdato inntil to år
• Bruk gjenbrukbare sensorer fra ditt eksisterende kontrollsystem eller velg 
 en komplett engangsløsning med dot-sensorer

ET LITE UTVALG AV CAYMAN CHEMICAL CELLBASERTE ASSAYS:

Kat. nr. Produkt
10011725 Glycerol Cell-Based Assay Kit 

A convenient tool for studying triglycerides/fatty acid 
cycling and its regulation in adipocytes or hepatocytes

600450 Glycolysis Cell-Based Assay Kit 
A colorimetric-based method for detecting L-lactate  
in culture medium

10009779 Cholesterol Cell-Based Detection Assay Kit 
A 192-well assay for measurement of cholesterol

10011125 LDL Uptake Cell-Based Assay Kit 
A 96-well assay for measurement of LDL uptake and 
regulation

600150 HDAC Cell-Based Activity Assay Kit 
An easy tool for studying HDAC activity modulators  
in whole cells

600480 NAD/NADH Cell-Based Assay Kit 
A colorimetric method for measuring intracellular 
NAD/NADH in culture cells

601290 ROS Detection Cell-Based Assay Kit (DHE) 
Measure superoxide and hydrogen peroxide levels  
in living cells
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DE FLESTE AV VÅRE LEVERANDØRER

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

AnaSpec
Peptid/protein labeling, rekombinante 
enzymer og proteiner, assay kit, Zebrafisk 
antistoffer, PCR/qPCR produkter m.m.

Anatrace
Membranproteiner og strukturbiologi. Stort 
utvalget av detergenter og lipider, som DDM, 
DM, OG, NG, LMNG og GDN.

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

Biomedica
CE-IVD godkjente immunoassays, og 
analyseservice innen ELISA, Luminex, NGS og 
microRNA.

Biosan
Laboratorieutstyr som ristere, vipper,  
sentrifuger, varmeblokker, og PCR kabinett.

Biosera
Celledyrkningsmedier, reagenser og serum.

Biotium
Antistoffer, assays, substrater, innmerkings-
kit og mer. Fluorescent verktøy av høyeste 
kvalitet, inkludert cellulære farger. 

Blue Heron Biotechnology
Tilbyr gensyntese.

Cayman Chemical
Assay kit for måling av eikosanoider, frie 
radikale biomarkører, sykliske nukleotider, 
cytokiner, hormoner og nitrogenmonoksid, 
pluss et bredt sortiment av biokjemikalier, 
lipider, fettsyrer, enzymer og antistoffer.

Cell Signaling Technology
Antistoffer og relaterte produkter til 
signaltransduksjonsforskning, for WB, IF, IHC, 
Flow cytometri, ChIP, Multiplex, m.m.

Cygnus
Host Cell Protein (HCP) analyseprodukter og 
deteksjons- og ekstraksjonskit for Host Cell 
DNA. Immunogenisitetsanalyser.

Cytocell
FISH-prober: hematologi, patologi, onkologi, 
prenatal og custom FISH-prober.

Diagenode
Fragmenteringsteknologi og kit for DNA  
metylering, kromatinstudier, exosomer,  
proteinekstraksjon m.m.

EdgeBio
Reagenser for rensing av nukleinsyrer og 
rensing før sekvensering. 

Euroclone
Celledyrkningsmedier og reagenser. 

Eurogentec
Antistoffproduksjon, peptider, oligoer,  
gensyntese, biopanning, dispenserings- 
tjeneste. Muligheter for GMP produksjon  
for diagnostikk og vaksineutvikling.

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

Getinge Applikon
Bioreaktor- og fermentorsystemer. Fra 0,5  
- 20 liters autoklaverbare reaktorer til 120 
liters CIP-type pilotanlegg 
og industriskala.

Glen Research
Fosforamiditer og solide system og kjemi-
kalier for kjemisk syntese, modifikasjon, 
merking og rensing av DNA og RNA oligo-
nukleotider.

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

HTG
Instrumenter, reagenser og service for 
applikasjoner til molekylær profilering. 

Indigo Biosciences
Leverandør av løsninger for kjernereseptorer 
og in vitro toksikologi.

INTEGRA
Instrumenter for væskehåndtering og system 
for automatisert produksjon av agarskåler. 

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

LONZA
Primærceller og spesialmedier, endotoksin-
deteksjon, transfeksjonssystem og reagenser, 
standard- og spesial-agaroser, FlashGel 
system med gelkassetter og mer. 

Logos
Instrumentasjon for celletelling, imaging,  
tissue clearing og 3D imaging.

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

NanoDrop
NanoDrop mikrovolum spektrofotometer 
for kvantitering av DNA, RNA og proteiner 
i 1-2 µl prøvevolum.

New England BioLabs
Restriksjonsenzymer, polymeraser, kloning, 
NextGen enzymer og kit, markører og stiger, 
kompetente celler, glykobiologi, epigenetikk, 
protein ekspresjon m.m.

NeXtal Biotech
EasyXtal plater, screens og tilbehør til 
krystallografi.

OriGene
Humane fullengde kloner, rekombinante 
proteiner, celleekstrakter, og antistoffer.

Polyplus transfection
Innovative løsninger for transfeksjon av  
nukleinsyrer til forskning, bioproduksjon  
og terapeutika.

Protein Ark
Prøveopparbeiding og separasjonsløsninger 
av proteiner gjennom filtrering, kolonner og 
resiner. 

Qkine
Vekstfaktorer og cytokiner, spesielt for stam-
celler, organoider og regenerativ medisin.

riboxx life sciences
Produkter til gene knockdown ved RNA inter-
ferens (stort utvalg av siRNA, miRNA mimics, 
miRNA inhibitorer), og aktivering av immun-
celler ved Toll-like reseptor 3 ligander.

Rockland
Primær- og sekundærantistoffer, kit og 
reagenser

Sage Science
Fraksjonering av DNA til blant annet Next 
Generation sekvensering

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

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

Vector Laboratories
Reagenser til blant annet immunhistokjemi/
immuncytokjemi, merking, immunfluores-
cens, in situ hybridisering, blotting reagenser, 
ELISA, flow cytometri.
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OM OSS • BESTILLING

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

Vennligst gi oss følgende informasjon ved bestilling:
• Katalognummer, produktinformasjon, produktstørrelse og antall
• Ditt innkjøpsnummer og telefonnummer
• Leveringsadresse og fakturaadresse

Ordre under 700,- NOK vil bli ilagt et småordregebyr på 150,- NOK da vi av miljøhensyn ønsker å redusere forbruk av emballasje, kjøleelementer osv.
 

NETTBUTIKK:
Ved å lage deg en profil og logge inn i vår nettbutikk på www.bionordika.no vil du kunne gjøre produktsøk, se priser og 
gjøre bestillinger. Merk! Når du har plassert din bestilling i webshopen må eventuelle endringer gjøres direkte med vår 
kundeservice. Du vil motta en ordrebekreftelse på e-mail etter at din leverte bestilling er lagt inn i vårt system. Vennligst 
sjekk at denne samsvarer med din bestilling og gi oss beskjed dersom det har oppstått en feil.

BESTILLE OLIGONUKLEOTIDER:
Ønsker du å bestille oligonukleotider kan du benytte bestillingsskjemaet du finner på vår hjemmeside. Skjemaet inneholder 
ulike ark for primere, prober, MGB prober, siRNA dupleks og NGS oligoer.

Slik bestiller du

Vi hjelper deg gjerne!

Lena Aasen
Økonomisjef
lena@bionordika.no
23 03 58 00

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

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

Per Odin Hansen
Produktspesialist
Instrumenter og molekylær diagnostikk
perodin@bionordika.no
930 06 840

Marte Sødal
Produktspesialist
Cellebiologi
marte@bionordika.no
975 80 682

Kristin Lundemo Sønsteby
Produktsjef
Molekylær- og cellebiologi
kristin@bionordika.no 
922 27 101

Gitika Emberland
Produktsjef 
Molekylær diagnostikk
gitika@bionordika.no
940 07 207

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

Mari Gilde
Produktspesialist 
Molekylærbiologi
mari@bionordika.no
971 16 031

Haakon Torgersen
Daglig leder
haakon@bionordika.no
23 03 58 00

Joachim Nedreklepp
Salgssjef
joachim@bionordika.no
922 84 963



Send inn løsningsordet sammen med din kontaktinformasjon til 
info@bionordika.no innen 30.06.2023 for å delta. Kun én innsendelse per person.

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1.  Kit for mykoplasmadeteksjon på bare 20 minutter
2.  En serie med nestegenerasjons fluorescerende fargestoffer for merking av biomolekyler som proteiner 
 og nukleinsyrer
3.  HiFi DNA assembly kloningskit fra NEB som gir sømløs kloning 
4.  Gir det aller beste resultatet for fragmentering av DNA fra 5-100 kb
5.  Glassbunns-plater for mikroskopi
6.  Forsegler kantene på våtmonterte dekkglass for fluorescensmikroskopi
7.  Grønn fluorescens gelfarge som er et mer sikkert alternativ til andre grønne fluorescens gelfarger
8. Et helautomatisert high content imaging system
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Kampanjekode: #BNH1-23
NB! Kampanjekoden må oppgis ved bestilling for å motta 

nevnte rabatter eller reduserte priser.  Tilbudene gjelder t.o.m. 30.06.2023 
og kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabattavtaler.  
Prisene er oppgitt eks. mva, installasjon, miljøavgifter og frakt.  

Vi tar forbehold mot eventuelle feil i tilbud, informasjon og spesifikasjoner.

SVANEMERKET

Svanemerket trykksak
LaserTrykk.no

5041 0826

Løs kryssordet og bli med i trekningen! 
Hver måned trekker vi en vinner av to kinobilletter (Norgesbilletten),

og i slutten av juni trekker vi hovedvinneren som  
vinner en kake til laben. Svarene finner du inne i brosjyren. 


