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Vi säljer vår utställningsbrits

Blodgivarstol Eldriven inkl avställningsbord
Art nr: LD-9350

Just nu! 30 000 SEK
Listpris: 52 010 SEK

Den elektriska blodgivarstolen har enbart visats på 
utställningar och aldrig använts i kliniskt sammanhang.

Super- 
klipp!

Den eldrivna stolen styrs med 
fotreglage, ett på varje sida 
om stolen samt med hand-
reglage. Detta ger blod- och 
plasmagivaren möjlighet att 
själv ställa in bekvämaste läge 
under tappningen. Samma 
reglage används för att ställa in 
chockläge.

Blodgivarstolen är klädd i 
mörkgrå standardgalon.



Slangsvets och blodvagga 
i smart kombination!

LEUCOmatic M48 (M)  
automatiskt filtrerings-
ställ
Motordrivna LEUCOmatic M48 (M) kopplas till 
strömuttaget för att höja och sänka hyllorna till 
en höjd som passar användaren vid filtrering av 
leukocyter. Upphängning, nedtagning och lyft av 
filtreringsenheterna blir både enkelt och ergono-
miskt. 

LEUCOmatic M48 (M) är utrustad med gummiklädda hjul, för tyst  
och enkel flytt av systemet och lämnar inga märken på golvet.  
Alla hjul har låsmekanism. LEUCOmatic M48 (M) är byggt i rostfritt  
stål med avtagbara brickor för enkel och grundlig rengöring. 

Utrustningen har kapacitet för 48 påsar, med en maxlängd på filtret  
på 185 cm.

Art nr: FM-10050

SEALmatic C slangsvets är portabel för fältarbete 
och kan användas som stationär. Den är byggd för 
att kunna kopplas ihop med vaggorna Bagmatic 
NOVO eller Bagmatic NOVO LS, båda batteri-
drivna. Instrumenten tar då tillsammans mycket 
liten plats. Slangsvetsen ger exceptionellt låg 
hemolys och har en svetstid på mindre än 2-3 
sekunder.

Några egenskaper:

• Ergonomisk design
• Enkelt för användaren att föra in slangen vid svetsning
• Lätt att rengöra
• Litet svetshuvud ger transparens/överblick av svetsprocessen
• Automatisk SLEEP timer för batteriet
• Automatisk WAKE UP vid start
• Går att svetsa medan batteriet laddar
• Väger endast 1,6 kg inklusive batteri



System för serumögondroppar 

Tårar innehåller näring, antimikrobiella ämnen, tillväxtfaktorer, 
fibronektin, vitaminer och andra ämnen som främjar tillväxten av 
epitel på hornhinnan och bindhinnan i ögat, samt ämnen som har rent 
mekaniska egenskaper. Fattas dessa ämnen, till exempel vid torra 
ögon, kan resultatet bli svårartade defekter. De flesta farmaceutiska 
produkter som används idag är optimerade enbart för sina biomeka-
niska egenskaper.

Serumögondroppar är naturligt non-allergena och dess biomekaniska 
och biokemiska egenskaper är lika tårars. In-vitro cellodlingsexperi-
ment visar att ögats epitela cellmorfologi och funktioner är bättre upp- 
rätthållna av serum än av farmaceutiska produkter som ersätter tårar.  

Serum är den komponent från helblod som blir kvar efter koagulering. 
Serum innehåller en hög halt av tillväxtfaktorer, vitaminer och 
immunglobuliner, en del i högre koncentration än i naturliga tårar. 
Dessa ämnen anses ligga till grund för den terapeutiska effekten som 
observerats vid användandet av serum vid defekter på ögats yta. 

System för serumögondroppar från Meise
Meise har utvecklat ett nytt produktionssystem för att på ett säkert, 
snabbt och ekonomiskt sätt producera autologa serumögondroppar.  
I ett steg kan 1 serumpåse fylla upp till 36 individuella applikatorer
(1.5 ml eller 3 ml), färdiga att använda.
Systemet kommer med en transferpåse på 300 ml, det går också att 
välja till blodtappningssystem (trippelpåse, 1x100, 2x300 ml), i olika 
konfigurationer. Den innovativa teknologin med ett slutet system 
garanterar en steril och säker process under hela tappningen. 
Alla applikatorer är förslutna individuellt, och förses med speciella 
etiketthållare så att de kan matchas korrekt med rätt patient. 

Användandet av autologa serumögondroppar som behandling har rapporterats vara 
framgångsrikt för personer med svårartade fall av torra ögon (såsom Sjögrens symptom) 
och bestående epiteldefekter i ögonen. 

Fördelar med produktionssystem från Meise:

• Inget behov av renrumsmiljö
• Enkel och säker hantering
• Låg kostnad
• Hög produktionskapacitet



Magister C24 – världens första  
helautomatiska blodgrupperingssystem 
i litet format
Magister C24 är designad för lab som analyserar 1 – 50 prov/dag och erbjuder en metod som är  
kostnadseffektiv med exakta resultat och hög flexibilitet. 

Instrumentet är tack vare sin storlek lätt att anpassa till specifika arbetssituationer och erbjuder optimal flexibilitet. Magister C24 har en  
mjukvara och design som gör den användarvänlig och har lågt behov av underhåll. Akuta prover prioriteras för att fastställa snabbare resultat. 

Tekniska fakta:
• 2 prober
• Kapacitet för 24 gelkort
• Provrack med 24 positioner
• Reagensrack för 20 positioner
• Centrifug samt inkubator för 12 gelkort
• Streckkodsläsare på reagens- och provrack
• 5 Megapixel gelkortsläsare

”New generation” mjukvara med:
• Användarvänliga applikationer och programmering
• Kontinuerlig laddning av prover
• ”Random access”
• Individuella inställningar på tröskelvärden för varje assay.
• Pekskärm möjlig
• Tvåvägskommunikation med LIS

Kontakta oss för mer information och uttestning.



Fördelar

• Enkelt testprotokoll
• Antikroppsdetektion och identifiering i ett steg
• Enkel och snabb detektion och identifiering av alloantikroppar och 

antigener för vanligt förekommande blodgrupper
• Bättre upplösning av antikroppsmixer 
• Neutralisering av kliniskt betydelselösa antikroppar vid korstestning  

innan transfusion
• Snabbare och säkrare behandling av immuniserade patienter
• Enkla att implementera i rutinarbetet

Rekombinanta blodgruppsantigener, rBGA - 
för begränsad detektion av alloantikroppar
Detektionen av antikroppar mot blodgruppsantigener  
är avgörande vid tester innan och efter en transfusion  
för att säkerställa att rätt blod ges till patienten. 

I de fall det finns ovälkomna antikroppar kan det bli svårt att identifiera de 
eftersökta blodgruppsantigenerna på grund av falskt positiva eller överlappande 
svar. Imusyns rekombinanta blodgruppsantigen (rBGA) hämmar de ovälkomna 
antikropparna och minimerar risken för felaktiga blodtransfusioner.

Antikroppsbaserde läkemedel kan störa serologisk blodgruppering då de undersökta antigenerna kan 
vara maskerade av de terapeutiska antikropparna. En anti-CD38 antikropp för behandling av multipel 
myelom visar stark interferens i indirekt antikroppstest (IAT) där de flesta reaktioner visar ospecifikt 
(felaktigt) positiva. Den tidskrävande standardmetoden genom användning av Dithio-threitol (DTT) 
motverkar interferensen men har stora nackdelar såsom nedbrytning av Kel antigener eller hemolys. 
Imusyn DaraEx förhindrar agglutineringseffekten av anti-CD38 i IAT utan bieffekter. 

DaraEx för neutralisering av anti-CD38  
antikroppar vid blodgruppering

Artikelnummer Beskrivning
004 020 001 DaraEx anti-CD38 antibody neutralizing agent, 450 µl     

Fördelar

• Snabbt och enkelt protokoll
• Specifik inhibering av anti-CD38 reaktivitet utan påverkan på andra antigener eller alloantikroppsreaktioner
• Inga bieffekter såsom nedbrytning av blodgruppsantigener eller hemolys som vid standard DTT behandling
• Inget behov av dyra anti-idiotypiska antikroppar eller lösliga CD38 proteiner för blockering av anti-CD38



Haemonetics ClotPro® Koagulationsanalys
Nordic Biolabs lanserar nu ytterligare en lösning för 
snabb och följsam koagulationsanalys. I tillägg till 
TEG-5000 och TEG6s börjar vi nu leverera ClotPro® 

från Hameonetics som nyligen förvärvade tekniken  
från Enicor GmbH i Tyskland. 

Systemet är framtaget av Andreas Calatzis, en välkänd profil som ligger 
bakom ett flertal andra lösningar för tromboelastometri och är  
en pionjär inom området. ClotPro® erbjuder full korellation med andra 
konventionella utrustningar för viskoelastisk koagulationsanalys.
  
ClotPro® är en 6-kanals viskoelsatometrisk analysator som är avsedd att 
tillhandahålla snabb analys av koagulationsprocesser i helblod. Det är en 
unik kombinaton av avändarvänlighet, flexibilitet och snabb provhantering 
med 6 kanaler för parallella tester. 

Kontakta oss för mer informtion
Anders Johnsson - 073 461 50 66, anders.johnsson@nordicbiolabs.se

Active Tip™-teknik

ClotPro® erbjuder så kallad Active Tip®-teknik, vilken är utvecklad 
för att minimera hanteringen av reagenser vid analys av blodprover i 
apparaten.

Reagenserna, som är i torkad form, är placerade i ett poröst svamp-liknande material i pipettspet-
sen och överförs tillsammans med blodprovet till testcellerna på ett säkert och enkelt sätt. 

Varje pipettspets levereras individuellt förpackad och kan lagras i rumstemperatur och minskar 
onödig kassation av reagenser.

Vi erbjuder följande standardtester för ClotPro®

EX-test Extrinsisk snabb överblick över hela koagulationsprocessen.
FIB-test Detektion av funktionellt fibrinogen
IN-test Heparindetektering, känslighet för FVIII
HI-test IN-test med heparinblockering
AP-test Undersökning av koagulation med hjälp av fibrinolysblockering
RVV-test Hög känslighet för direkta orala antikoagulatia (DOACs)
ECA-test Hög känslighet för Dabigatran
TPA-test Undersökning av koagulation med hjälp av fibrinolysaktivering
NA-test Icke aktiverad test 



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

NY LEVERANTÖR - BRADY

Etiketter, skrivare och mjukvara 
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 att motstå extrema temperaturer och tuffa kemikalier,  
listade nedan;

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

Kontakta oss för mer 
information och råd kring 
era specifika behov.  
Vi hjälper er gärna!

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



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

Kontakt

Anders Johnsson
anders.johnsson@nordicbiolabs.se
073 461 50 66

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

Elna Follin
elna.follin@nordicbiolabs.se
070 467 98 51

Mehdi Tajhizi
mehdi.tajhizi@nordicbiolabs.se
070 023 49 92

Kylda eller ventilerade 
centrifuger för små och 
stora laboratorier

• Centrifugerna och alla ingående komponenter tillverkas i Europa
• I sortimentet finns fler rotorer för olika typer av rör.

Några exempel på centrifuger för labb:

LISA passar de laboratorier som behöver en mindre bänkcentrifug med 
en kapacitet på upp till 2.5 L – den rymmer till exempel 96 rör i storleken 
5-7 ml. 

För större kapacitet finns LOREENA som rymmer 200 rör i storleken 5-7 
ml.

Den blåa cylindern på sidan innehåller alla elektriska komponenter 
vilket underlättar vid behov av service. Hela cylindern byts enkelt ut och 
centrifugen är redo att användas igen. Givetvis felsöks, åtdärdas och 
återanvänds cylindern av AFI.

Smarta funktioner som underlättar 
din labvardag:

• Centrifugens lock är utformat 
för att eliminera klämskador,

• Byte av rotor är extremt enkelt 
tack vare en vrid-och-klick 
funktion sk ”ClickSpin”


