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DIAGNOSTIK

Skyddskläder
Vårt sortiment innehåller en mix av allt från skoskydd till
overaller.
Renrumshandskar
Våra renrumshandskar, SHIELDskin Xtreme, är märkta utifrån
hur många gånger de tvättats och anger därför hur mycket
partiklar de innehåller, vilket ger ett bra mått på hur väl de
passar i renrum.
Rengöring och desinfektion
Här återfinns olika alternativ för rengöring av ytor, lokaler och
produkter. Det är både SIP (sterile in place) och CIP (clean in
place). Indränkta torkdukar finns med olika desinfektionsmedel såsom etanol, IPA, hypoklorit samt sporicider i form av
Zyceine och Qceine. Denaturerad och odenaturerad sprit från
CCS Kemetyl.
Handdesinfektion, tvål och hudkräm
För dig som yrkesmässigt och ofta desinficerar och tvättar
dina händer har vi ett lämpligt sortiment av produkter ur
DAX-sortimentet från CCS.
Steriliseringsindikatorer
Vi har ett brett sortiment av produkter med indikatorer för
ångsterilisering, torrsterilisering och väteperoxid.
Ytprovtagning
I sortimentet finns swabtest och en rad strålade tryckplattor
med hållbarhet i rumstemperatur upp till 9 månader förpackade för att passa rätt nivå på rensrumsklass.
Färdiggjutna plattor & färdiga medier
Vi har plattor för hygienkontroll i renrum från PMM.
PMM - PharmaMedia Dr. Müller GmbH, är startat av de
tidigare ägarna av Heipha.
Laboratorie-, läkemedels- & vaccinkylar
frysar och lågtemperaturfrysar
Labcold har läkemedels- och vaccinkylar för förvaring av
läkemedel och vacciner under kontrollerade förhållanden.
Labcold gnistfria kylar/frysar är tillverkade så att inga gnistor
kan bildas. Kylarna/fryarna är utrustade med lås för att
förhindra obehörig åtkomst. Finns i ett antal olika storlekar
från kompakt bänkmodell till stora fristående skåp.
I sortimentet finns även lågtemperaturfrysar från vår
leverantör NuAire.
Temperaturloggning
Placera Euprys trådlösa datalogger i kyl/frys/ugn/inkubator/
transport etc. och få all information i den licensfria mjukvaran.
Larm skickas via SMS och e-post. När det är dags för
kalibrering skickar Eupry en ny datalogger som är kalibrerad
enligt ISO 17025 och ni skickar tillbaka den gamla. Samtliga
certifikat finns tillgängliga i mjukvaran.
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Säkerhetsbänkar
Monolistiska säkerhetsbänkar av hög kvalitet från NuAire.
Class I, Class II Type A2, Class II Type B1, Class II Type B2.
6 års garanti inklusive filter.
Vattensystem
Sartorius erbjuder ett brett sortiment av vattensystem för typ
1, 2 och 3 vatten. Täcker behovet för alla lab, från det lilla
utan tillgång till vatten till det stora med kombinerade system.
CO2 Inkubatorer
NuAire Laboratory CO2 inkubatorer finns med både ”direct
heat” och ”water jacket” samt med kopparinredning för att
minimera risken för kontaminering.
Trippelpackade produkter
Med trippelpackade produkter minskar risken för kontaminering att nå känsliga produktionsområden vilket ger en ökad
säkerhet i sterila miljöer. Från TPP finns ett färdigt sortiment
av trippelpackad cellodlingsplast, men vi erbjuder också
möjligheten att förpacka glasögon, pennor, sopsäckar och
annat som tas in i renrumsmiljön.
Pipettering- Picus Nxt
Picus® NxT är en elektronisk pipett där det medföljer ett ISO
17025 certifikat på trepunktskalibrering. Pipetten kan ställas
in för att påminna när det är dags för service och kalibrering
efter passerat datum låser sig pipetten för användning. För
att inte ickeauktoriserade ändringar ska kunna göras på
lagrade program och settings har pipetten lösenordsskydd i
två nivåer.
Filterspetsar Low retention
Högkvalitativa spetsar med extra hydrofobisk yta och extra
stort utrymme mellan filter och prov.
Robotspetsar
Ritter är en oberoende tillverkare av spetsar för automatiserade system till ett väldigt bra pris. Spetsarna passar flera
instrument från bla Tecan, Qiagen/Corbett, Perkin Elmer,
Abbott Diagnostic, Bio-Rad, Beckman Coulter, Biotest med
flera.
Pipettdoktorn, pipettkalibrering & service
Vi servar och kalibrerar alla märken, modeller och volymer.
Service och reparation inkluderat i priset (ex reservdelar).
Upphämtning av pipetter (regionerna kring Stockholm,
Uppsala, Göteborg, Linköping, Örebro och Malmö/Lund).
För snabbare service och kalibrering av enkanalspipetter
används Pipettdoktorn i Täby. Pipettdoktorn i Helsingfors är
ackrediterade av FINAS enligt SFS-EN ISO/IEC 17025:2005
ackrediteringsstandard.

Vågar
Sartorius sortiment av vågar passar alla lab, tillverkare, kvalitetskontroll och täcker allt från precisionsvåg till ultra-mikrovåg.
Kyvetter
Kyvetter från Starna för spektrofotometri gjorda av glas, plast
eller kvarts. Finns i bland annat standardutförande, som
mikrokyvetter och flödesceller. Starna är ackrediterade enligt
ISO 17025.
Referenssubstanser
SPEX är en ledande tillverkare av certifierade referensmaterial
(CRM) och kalibreringsstandarder för analytisk spektroskopi
och kromatografi. Komplett utbud av oorganiska och ekologiska
CRM. Certifierade av DQS till ISO 9001: 2015 och ackrediterade av A2LA enligt ISO / IEC 17025: 2005 och ISO 17034:
2016. Omfattningen av ackreditering är den mest omfattande
inom branschen och omfattar alla SPEX tillverkade produkter.
Reagens och kemikalier för forskning
Fujifilm/Wako - en världsledande tillverkare av reagenser inom
kliniskdiagnostik och laboratoriekemikalier med ett omfattande
sortiment av högsta kvalitet. Deras produkter är resultatet av
över 75 års engagemang inom området In Vitro-diagnostik,
när noggranna och snabba resultat krävs.
Homogenisering
Fast prep från MP Biomedical. Förbättra kvaliteten, maximera
genomströmningen och öka kostnadseffektiviteten med
Automatiserad lysis och homogenisering för DNA-, RNA- och
proteinisolering.
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