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Vi har ett brett sortiment  
av högkvalitativa produkter 
och tjänster för renrum
• Kläder 
• Desinfektionsmedel 
• Torkdukar, svabbar, moppar
• Klibbmattor, tejp 
• Plattor för hygienkontroll
• Kundanpassad specialproduktion  

av sterila engångsprodukter

Vi välkomnar också Protect 2 Clean 
en ny leverantör av förbruknings-
produkter för renrum

Ny

leverantör



Högkvalitativa agarplattor och kulturmedier från 
PMM för hygienkontroll i renrum (klass A och B 
samt i isolatorer)

Agarplattor för hygienkontroll i renrum

• Trippelpackad och strålade (gamma) 
• H²O² ogenomtränglig folie 
• Förvaring i rumstemperatur: 15-25°C 
• Låsbara lock (Click & Safe)
• Neutralisatorer: LTHT  

(L = lecitin/T = interpolering/H = histidin/T = Na-tiosulfat) 
• Lång hållbarhetstid 
• Temperaturkontrollerad leverans på begäran 
• Långa inkubationer möjliga 
• Unik identifiering av varje platta genom etikett med streckkod
• Kontaktplattor och 90mm nedfallsplattor

Agarplattor för hygienkontroll samt Selektiva kulturmedier

• Förvaring i rumstemperatur: 15-25°C 
• Låsbara lock (Click & Safe)
• Neutralisatorer: LTH (L = lecitin/T = interpolering/H = histidin) 
• Lång hållbarhetstid 
• Temperaturkontrollerad leverans på begäran 
• Långa inkubationer möjliga 
• Unik identifiering av varje platta genom etikett med streckkod
• Kontaktplattor och 90mm nedfallsplattor

I sortimentet finns trippelpackade (med väte-
peroxid ogenomträngligt folie) och gammastrålade 
plattor samt enkelpackade plattor. Samtliga plattor 
har låsbara lock och levereras i en termoför-
packning.



Kulturmedia i flaskor

• Indikatoretiketter för säker autoklavering 
• Unik identifiering av varje flaska genom etikett med streckkod
• Volymer:
 - Infusionsflaska med flipkork: 100ml 250ml 500ml 1000ml 
 - Flaska med skruvkork: 200ml 500ml 1000ml

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



Skrivare
Mobila och stationära etikettskrivare samt mjukvara för att ta fram etiketter utifrån varje labbs specifika behov.

Skrivare, mjukvara, etiketter och chassin
Hållbara etiketter för labb

Från Brady erbjuder vi etiketter i en mängd olika material, former, storlekar och motståndskraft. 
I sortimentet återfinns bland annat etiketter gjorda för renrum och som kan motstå extrema temperaturer (-196°C - 121°C)  
och tuffa kemikalier (t.ex. Xylen, DMSO och etanol). Brady har också en chassi-lösning för etikettskrivare i renrum. 

• Frysmiljö (-80°C)
• Flytande kvävemiljö (-196°C)
• Autoklavmiljö (+121°C)
• Varmvattenbad (100°C)
• Kemikalier och lösningsmedel (Xylen, DMSO och etanol)



Absorbenter och produkter för spillkontroll
Ark:
Färdigutskurna ark är kostnadseffektiva och lämpliga för att torka eller fånga upp droppar. Versioner med minimal luddning 
finns tillgängliga, och det finns tre kategorier att välja på: tjocka, medium eller tunna beroende på vilka spillvolymer som ska 
tas bort.

Rullar:
Ark finns också i kontinuerliga rullar för snabb täckning av större ytor och för att absorbera spill, läckor och droppar som 
redan har spridits ut.

Ormar:
Absorberande ormar är tillförlitliga, flexibla rör som samlar upp och absorberar vätskor. Ormar kan svepas runt hörn och 
anpassar sig till ojämna ytor för att suga upp spill och läckage, vilket förhindrar vätskor att rinna till andra områden. Ormar 
används primärt som proaktiva verktyg men är också tillräckligt flexibla för att skapa en liten damm för att begränsa 
spridningen av spill som redan har skett.

Kuddar:
Absorberande kuddar är idealiska för användning under maskiner som har en tendens att droppa eller läcka. Kuddar är 
enkla att hantera och kan suga upp olja och vattenbaserade vätskor i svåråtkomliga områden inklusive sumpar, avrinnings-
områden och utomhusdammar.

Granulat:
De små, lösa partiklarna i ett granulatabsorptionsmedel gör det idealiskt för tillämpningar där ett ark eller en rulle inte 
passar. Granulat-absorptionsmedlet absorberar vätskor från sprickor och springor i en mängd olika ytor.

Standardchassin Chassin för renrumsmiljö

Chassin för skrivare
Skyddande chassi att användas med skrivare i7100.
Etiketter matas ut från öppningen på skrivarens framsida. 
Fläkten, med filter, skapar ett övertryck och förhindrar 
damm från att komma in i chassit. En renrumsversion med 
vakuumanslutning finns tillgänglig på begäran. Kontakta 
oss så berättar vi mer.



AGMAs sortiment av sterila och 0,2 mikron filtrerade samt icke-sterila lösningar säkerställer 
högsta standard för sanitet i alla renrumsmiljöer. Alla produkter tillverkas i enlighet med GMP 
och AGMA granskas internt och externt med jämna mellanrum av representanter från bland annat 
läkemedelsindustrin. Med AGMAs nedan listade fyra produktertyper kan ni tillgodose era rengö-
rings- och desinfektionsbehov.

Högsta standard för sanitet i alla renrumsmiljöer

• Neutralt tvättmedel – Effektiv rengöring före desinfektion
• Desinfektionsmedel – IPA och denaturerad etanol
• Sporicid – Zinedine
• High Purity Water – WFI för sköljning

Alla produkter är tillgängliga med följande dokumentation 
(där det krävs) för att erbjuda fullständig spårbarhet:

• Certificate of Analysis
• Irradiation Certificate (för sterila produkter) 
• Technical Specification 
• Product Safety Datasheet 
• Micro Data (där så är tillämpligt och vid begäran) 
• Sterility & Endotoxin Testing (mot en avgift)



VISU, helhetsleverantör av labb-inredning
VISU tillverkar moderna och högkvalitativa laboratorieinredningar, skyddsventilation som dragskåp, 
kemikalie- och säkerhetsskåp, hyllor, bänkar och ergonomiska arbetsstolar. VISU erbjuder både  
standardproduktsortiment och möjlighet att skräddarsy inredning efter önskemål. Vilket garanterar,  
den för labbet, bästa lösningen gällande material, design, funktionalitet, pris eller leveranstider. 

VISU är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. VISU satsar på ständig produktutveckling tillsammans med 
laboratorieanvändarna för att uppfylla kraven som ställs. Kunderna återfinns främst inom forskning, universitet, sjukhus, industri, skolor och 
diagnostik. Familjeföretaget VISU har tillverkat laboratoriemöbler sedan 1930-talet och är marknadsledande i Finland. 

Information om VISUs tjänster med fokus på helhetslösningen 
Att uppdatera ett befintligt laboratorium eller inreda kan vara komplicerat. Frågorna kan vara många gällande lämpliga material, utformning, 
funktionalitet, säkerhet, miljöpåverkan, hållbarhet och hygienikrav. VISU har kompetens för stora projekt likväl som för enstaka inköp. 

VISUs helhetslösning för laboratorier innebär 
• kundsamtal och behovsanalys
• planering och ritning
• brett och modifierbart produktsortiment,
• produktion i egen fabrik
• leveranstjänst och 
• Installation vid behov

VISU håller leveranskedjan så kort som möjligt och ansvarar för hela kedjan. 
Utgångspunkten är alltid kundens behov och projekten planeras individuellt. Det finns en bra lösning för alla. 

Ny

leverantör



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

Kontakt
Hajer Alm
hajer.alm@nordicbiolabs.se
070 379 35 80

Behöver dina pipetter eller RCS 
kalibreras eller servas?
Pipettdoktorn kalibrerar och servar alla märken och volymer.

För pipetter gäller:
• 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

Pipettdoktorn är nu ISO 17025 certifierat
ISO/IEC 17025 är en internationellt erkänd standard. Ackrediteringen innebär  
att laboratoriet godkänts av en oberoende part (Swedac) och garanterar att  
kalibreringarna utförs på ett tillförlitligt, kompetent, konsekvent och opartiskt  
sätt och med rätt noggrannhet.

Ackrediterade organ som utför kalibreringstjänster säkerställer att 
de uppfyller alla nödvändiga standarder samt lagstadgade krav och 
sektorskriterier när det gäller:
• teknisk kompetens, professionalitet och integritet
• riskhantering
• lämplig personal och utrustning
• rutiner för klagomål och överklaganden
• förmåga att konkurrera internationellt i enlighet med European 

Co-operation for accreditation’s multilaterala avtal

Ackreditering av ett kalibreringslaboratorium innebär att
• kalibreringsresultaten är metrologiskt spårbara
• utförande och dokumentation är spårbara
• mätningarna utförs enligt validerade procedurer
• standarder och mätinstrument är tillförlitliga

Ackreditering enligt ISO/IEC 17025 innebär även att laboratoriet följer  
principerna för ledningssystem i ISO 9001.


