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tionsveckan / Mikro-

biologiskt vårmöte, 

10-13 maj.

Hoppas att vi ses!



Organism DNA extraction method DNA amplification method Sample volume 
processed

Mycoplasma genitalium (ATCC® 3353) Microlab Nimbus (Hamilton) Seegene Allplex STI Essential Assay (Seegene) 200 μL
Trichomonas vaginalis (ATCC® 30001) Microlab Nimbus (Hamilton) Seegene Allplex STI Essential Assay (Seegene) 200 μL
Neisseria gonorrhoeae (ATCC® 43069) Xpert® CT/NG (Cepheid) Xpert® CT/NG (Cepheid) 1 mL

Chlamydia trachomatis (ATCC® VR-880) Xpert® CT/NG (Cepheid) Xpert® CT/NG (Cepheid) 1 mL
Human Papillomavirus (HPV, clinical samples) NucliSENS easyMAG (bioMérieux) Anyplex II HPV28 Detection (Seegene) 1 mL

eSwab - produkten som 
möjliggjorde automatisering 
av klinisk mikrobiologi 
eSwab® – Copan’s Liquid Amies Elution Swab – är ett 
insamlings- och transportsystem med ett multifunktions-
medium avsett för insamling och transport av kliniska prover 
som innehåller aerober, anaerober, kräsna bakterier, virus 
och klamydia.

eSwab är kompatibel med bland andra WASP®-automation. eSwab® är också 
produkten som öppnat för konceptet med vätskebaserad mikrobiologi. Det första 
steget som möjliggör automatisering av kliniska prover. 

Provtagning

Självprovtagning av urin för 
HPV- och STI-diagnostik
Copan Self UriSponge™ är en säker och lättanvänd 
självprovtagningsenhet för att samla in urinprover för 
HPV- och STI-diagnostik med hjälp av en icke-invasiv 
procedur. Metoden lämpar sig särskilt för personer som 
har nedsatt rörlighet eller svårigheter att nå kliniker på 
grund av avstånd.

Self-UriSponge är komatibel med flera olika automationslösningar, 
se exempel i tabellen nedan.



Förbättrad provtagning 
med flockade pinnar
Copans patenterade flockade formgjutna provpin-
nar har en topp/svabb med storlek och form 
anpassad efter vilken typ av prov som ska tas. 
Applikatortoppen/svabben är belagd med korta 
Nylon® fibrer. Processen kallas flockning och 
skapar ett mycket absorberande tunt skikt med  
en öppen struktur.

Kapillärkraften mellan fibertrådarna möjliggör en stark hydrofil upp-
tagning av det vätskeformiga provet, som också håller sig nära ytan, 
vilket gör att det lättare elueras i vätskan. 

Copans flockade provpinnar är mångsidiga och perfekta för bakteriolo-
giska prover, virologi, ”DFA testing”, ”Rapid Direct Testing”, EIA, PCR/
molekylärbaserade analyser, samt för rättsmedicinska tillämpningar.

Öka laboratoriets produktionshastighet med auto-
matiserad providentifiering. När etikettapplikatorn 
länkas till skrivaren BradyPrinter i7100, kan den  
skriva ut och applicera etiketter på vialer på några  
få sekunder. Det gör att personalen kan fokusera  
på kärnfrågor. 

Etikettera vialer på 
några få sekunder

• Öka laboratoriets produktionshastighet: skriv ut och applicera etiketter  
på några få sekunder på rör, med eller utan lock, med en diameter mellan  
10 och 17 mm och längd från 38 upp till 105 mm. Etiketterade rör kan flyttas  
bort manuellt eller automatiskt skjutas ner i tråg. Starta utskriften med en pedal,  
sensor eller en programmerbar styrenhet. 

• Tillförlitliga provetiketter: Bradys specialdesignade laboratorieetiketter fäster och förblir intakta  
genom hela provprocessen och förvaringen. Informationen på etiketterna smetas inte ut när de 
exponeras för typiska laboratoriekemikalier när de har skrivits ut med Bradys framforskade bläck. 

• Designa enkelt dina etiketter: designa snabbt etikettmallar för provbehållare med hjälp av Brady 
Workstation Lab Suite-apparna. Importera data från Excel, skapa streckkoder och lägg till läsbar text 
med några få klick.

Provtagning



Fördelar: 
• Kvaliteten på utstryken blir jämnare
• Spårbarheten säkerställs
• Mängden förbrukningsartiklar minskar och ger därmed minskad påverkan på miljön 
• Systemet är modulärt och kan skalas upp eller ner för olika arbetsflöden

Slide Prep Evo – 
för utstryk på objektsglas

Buljonginokulering med 
automatisk etikettering

Pipetteringsmodul - 
för inokulering av större 
volymer 

WASP® moduler

WASP® 
utstrykningsrobot
automatiserar den 
bakteriologiska 
provberedningen 

WASP® är ett system som erbjuder alla moment av automatiserad provbearbetning: 
utstryk, beredning av AST-plattor, buljonginokulering och beredning av objektglas.

Provberedning



Diskdiffusion är det enda antibiotiska känslighetstestet 
som ger en sann bild av bakterietillväxt. Detta gör det 
möjligt för mikrobiologer att upptäcka renhet, heterogen 
tillväxt eller kolonimorfologi, såväl som antibiotikainter-
aktioner, och kan då snabbare anpassa antimikrobiell 
behandling. 

Radian® är en integrerad modul i Copans labautomation WASPLab, som 
automatiskt applicerar antibiotikadiskar på de strukna plattorna. Efter diskdis-
pensering i Radian följer automatiserad inkubation, digital bildbehandling och 
tolkning för att få resultat för antibiotikakänslighet. 

Radian® och BC+ för blododlingsprover -  
kortaste inkubabtionstiden för  
behandlingsförslag
Ett snabbt resultat är avgörande vid behandlingen av svårt sjuka patienter. 
Genom att integrera EUCAST Rapid AST Rules (R-AST) i arbetsflödet,  
garanterar Radian® BC som den första plattformen den kortaste  
inkubationstiden för korrekt behandlingsförslag,enbart 4 timmar.

Applicera antibioti-
kadiskar på de 
strukna plattorna 
per automatik

Provberedning

BC+™ är ett vakuumrör designat 
för överföring och transport av 

positiva blodprover för blododling 
i exempelvis WASPLab eller 

mikroskopisk analys.



Anoxomat III från Advanced Instruments är ett smidigt, enkelt och flexibelt system för  
odling av bakterier under anaeroba, mikroaerofila eller capnofila förhållanden. 

Systemet tar liten plats på labbet och är lätt att använda med ett intuitivt gränssnitt. Det finns möjlighet att koppla  
systemet till LIS samt Barcode scanner för att få fullständig spårbarhet. 

• Definierade förhållanden uppnås inom 5 minuter för snabb bakteriell återhämtning och tillväxt
• Enkelt att sätta i eller ta bort plattor från systemet och förhållandena återställs på några minuter
• Automatiskt system, styrs med en knapptryckning
• Erbjuder säker och reproducerbar odling

PASSA PÅ!

20% inbytesrabatt på instrument för anaerob 
odling från Advance Instruments (MART) 
samt 15% rabatt på anaerobklockor

För inbytesrabatten gäller att instrumenten ska vara äldre än 10 år.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Inbytes-kampanj

Inkubation



Antibiotikadiskar från MAST 

Artnr Beskrivning
FDC30C Cefiderocol 30         
IMR35C Imipenem/relebactam 10-25       
LMU20C Lefamulin 20  

MAST CRYOBANK® - för långtidsförvaring 
och lagring av fastidious bakterier
CRYOBANK®  baseras på ett kryorörssystem som innehåller kemiskt behandlande beads 
täckta av en specifik kryogen lösning med bevarande egenskaper. 

CRYOBANK® 

• Steckkod för full spårbarhet, passar med alla vanliga streckkodsläsare
• Stapelbara lådor
• Bevisad funktionalitet för långtidsförvaring av fastidius bakterier samt icke-fastidius jäst och mögel.
• Klarar temperaturer ned till -80°C.
• Tillhandahålls med plockare för enkelt upptag av kryorör.
• Färgkodade beads och lock för enkel igenkänning
• Kryorör gängade på utsidan för att reducera risken för kontaminering 

Mast Group Ltd. har varit tillverkare av antibiotikadiskar sedan 1957  
och fortsätter att vara i framkant när det gäller utvecklingen på detta 
område. Med en ständigt växande portfölj av antibiotikadiskar levererar  
Mast Group Ltd. det mest omfattande och prisvärda sortiment som  
finns tillgängligt i hela världen. 

Se exempel nedan, fler antibiotikadiskar återfinns på vår hemsida, www.nordicbiolabs.se.



6 års 
garanti på
delar och  filter

Inkubera tryggt i en smart miljö
• Effektivitet och kontroll - In-VitroCell ES (Energy Saver) CO2-inkubatorer ger 

exakt kontroll av luftfuktighet, temperatur, CO2 och sterilitet för att upprätthålla 
optimala odlingsförhållanden. Eftersom dina prover är viktiga, erbjuder In-VitroCell 
CO2-inkubatorer de snabbaste återhämtningstiderna i branschen.

• Säkerhet - Effektiv ång-dekontaminering och äkta torr värmesanering. För ökad 
säkerhet, välj antimikrobiell kopparinteriör. Ett HEPA-filter förhindrar kontaminering 
av luftintaget.

• Smart design - Åtkomstport för strömkabel. Innerdörrstätning säkerställs av 
dörrhandtag med kamverkan. På den inre dörren är packningsflänsen vänd mot 
labbet och håller oönskad tillväxt borta från kammaren. Rundade invändiga hörn 
underlättar effektiv rengöring.

Spara 25 % på alla Nuaire CO2-inkubatorer från NuAire.

Om du har några frågor eller behöver hjälp med att hitta rätt modell för dig, 
vänligen kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.

Biosafety Cabinet 
Är nedanstående punkter viktiga för dig när du arbetar 
i ett Biosafety-skåp?
1. Arbetsyta
2. Komfort/Ergonomisk
3. Förtroende för en steril miljö
4. Låg driftskostnad
5. Högkvalitativt skåp som fungerar varje gång

Låt oss presentera NU-543 Biosafety-skåpen från Nuaire.

• Arbetsyta - 90, 120, 150 eller 180 mm, skåpen kan även  
skräddarsys för att passa dina behov.

• Komfort/Ergonomi - Bra utrymme för knäna, justerbar höjd, 
armstöd och bra sikt

• Steril miljö - Ett arbetsområde i ett stycke som säkerställer att  
ingen förorening kan gömma sig i sprickor. TrueLaminar airflow för 
att undvika korskontamination, luftbarriär för att separera laboratoriet 
från arbetsmiljön och noll läckage luftflödessystem

• Låg driftskostnad - En ultrahögeffektiv ECM-motor i kombination 
med det rätt dimensionerade fläktbladet sänker energiförbrukningen 
samtidigt som filtrens livslängd förlängs.

Vi specialdesigner för att passa dina behov, behöver ni en bänk till ett 
robotsystem eller andra saker som inte passar in i en vanlig arbetsbänk, 
kontakta oss.

Exempel: 
In-VitroCell CO2 Incubator, 160L, IR

Just nu 60 385 SEK
Listpris 80 504 SEK
Art nr: NU-5710E



Enklare hantering, bättre organisering och mer platsbesparande frysförvaring av rör.

Bättre spårbarhet och snabb hantering
Med 2D-kod på rörets undersida kan avläsning av 96 rör göras samtidigt och koderna kan skickas direkt till ert LIMS.
Tack vara standardformat på rack kan hantering lätt automatiseras på alla vanligt förekommande robotsystem.

• Rör finns för prover ner  till 0,21 ml 
• Möjlighet att försluta med tryckkork om proven ska förvaras  

vid temperaturer ner till -80°C eller med skruvkork ner till -150°C

Vi erbjuder också rör utan kod i botten samt rör med platt botten och bred öppning 
framtagna för att förvara biopsier. I sortimentet finns också scanners och av- och 
påkorkare.

Spara plats i frysen med 
rör i SBS 96-hålsformat - 
fler rör på mindre yta / 
volym

Snabb, liten och lätt, 
underhållsfri 
IVDR-godkänd plattläsare
Absorbance 96 med 96 individuella detektionsenheter möjliggör  
avläsning av alla kanaler samtidigt på endast 5 sekunder.

Då detektorn inte behöver skanna plattan för avläsning innehåller 
instrumentet inga rörliga delar och i kombination med LED-lampor  
med lång livslängd blir instrumentet helt underhållsfritt. 

Vanligt använda applikationer: 
• ELISA (PNPP, ABTS, OPD, TMB)
• Protein Assaya – Bradford, BCA, Lowry
• Cell-baserade assays – MTT, XTT, Cell densitet

Mått: 96 x 154 x 55 mm
Vikt: 900 G
Våglängdsområde: 400-1000 nm  
(konfigureras med 4 förvalda våglängder vid beställning)



I sortimentet finns allt från små, enkla vortexar för ett  
rör till "multi speed vortexar" med LCD-skärm och  
olika plattformar som tillbehör.

Se hela sortimentet av vortexar på vår hemsida;
www.nordicbiolabs.se / Produkter / Instrument / Vortex.

Från försiktig mixning till  
kraftfull resuspension

Just nu! 
V-1 Personal vortex till kampanjpris

1 775SEK
Listpris 2 220 SEK
Art nr: BS-010203-AAG

Vortex V-1 plus kan ställas in i två lägen:
• Konstant rörelse
• Aktiverad rörelse (aktiveras genom att 

röret pressas mot enhetens hållare)

20%
rabatt

A-sprit 99,5% F-sprit 95% U-sprit 70% S-sprit 99,5%
Absolut finsprit
• Fermenterad alkohol som 

rektifierats och absoluterats till 
hög renhet

• Uppfyller de flesta farmakopé-
ers krav och används till läke-
medel, livsmedel, kosmetika, 
för laboratorieändamål

• 1000 ml och 5000 ml

Finsprit
• Fermenterad etanol som rekti-

fierats till hög renhet
• Uppfyller de flesta farmakko-

péers krav och används till lä-
kemedel, livsmedel, kosmetika, 
för laboratorieändamål

• 1000 ml och 5000 ml

Utspädd sprit
• Utspädd fermenterad etanol 

är spädd med aqua purificata 
(avjoniserat och sterilfiltrerat 
vatten)

• För rengöring och lösningar 
inom farmaci, tandvård samt 
hälso & sjukvård

• 1000 ml, 1000 ml spray och 
5000 ml

Spektrografsprit
• Syntetisk rektifierad sam abso-

luterad etanol som når spektro-
grafisk renhet (Pa-kvalitet)

• För alla sammanhang där 
professionell analyskvalitet 
behövs

• 1000 ml

Artikelnummer
101100 - 1000 ml 
103062 - 5000 ml

101101 - 1000 ml
103063 - 5000 ml

101103 - 1000 ml 
101104 - 1000 ml spray 
103196 - 5000 ml

101105 - 1000 ml

För beställning krävs tillstånd från Skatteverket.

Teknisk Sprit



En våg som passar varje lab! 
Med 150 år av tysk ingenjörskonst i ryggen erbjuds Entris II i två olika 
produktlinjer:

Entris® II Essential – finns i 40 olika varianter med egenskaper så-
som isoCAL (intern kalibrering), LED-baserad pekskärm, 12 inbyggda 
applikationer och till ett pris som passar den kostnadsmedvetna. 

Entris® II Advanced – finns i 38 olika modeller med ytterligare 
funktioner såsom hjälp att i realtid justera libellen (se till att vågen är i 
lod), CalAuditTrail (kontrollfunktion för när det är dags för kalibrering), 
en grafisk pekskärm och 13 inbyggda applikationer.
Contact Nordic Biolabs for details of the complete range of Entris II.

Kontakta Nordic Biolabs för mer detaljer om Entris II.

Specialpris på vågar
Upp till 35% rabatt på Entris® II

• Resultat med hög noggrannhet år ut  
och år in tack vara den monolitiska 
vågcells-tekniken, utvecklad av Sartorius

• Snabbast möjliga stabilisering med 
toppmoderna vågsensorer

• Superenkel att rengöra

• Hög tålighet mot kemikalier –  
tillverkad av rostfritt stål, glas samt den 
tåliga plasten PBT 



Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby, 
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se

Marit Hoppe
Mellersta Sverige
marit.hoppe@nordicbiolabs.se
070 942 86 48

Elna Follin
Södra och mellersta Sverige
elna.follin@nordicbiolabs.se
070 467 98 51

Mehdi Tajhizi
Stockholm och norra Sverige
mehdi.tajhizi@nordicbiolabs.se
070 023 49 92

Kontakta oss vid frågor eller funderingar. Vi hjälper dig gärna!

Behöver dina pipetter  
kalibreras eller servas?
Pipettdoktorn på Nordic Biolabs kalibrerar och servar 
alla märken och volymer.

• 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och 
noggrannhet (=10.2). 

• I multikanalspipetter testas samtliga kanaler.
• Service ingår i priset, exklusive reservdelar. 

Kontakta oss gärna för mer information 
08 630 85 05, pipett@nordicbiolabs.se
Eller besök vår hemsida - www.nordicbiolabs.se / Pipettdoktorn.

Ackred. nr. 10489
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Erbjudandena är giltiga t o m den 30 juni 2022 och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och  
frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.  
Med reservation för tryckfel.

www.nordicbiolabs.se


