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Produkter för provtagning  
och diagnostik



Det är enkelt att lägga en order i vår webshop. Med 
inloggning syns dessutom eventuella avtalspriser.  
Det går också bra att kontakta vår kundservice-
avdelning via telefon eller e-post. Varmt välkommen! 
Vi hjälper dig gärna.

Kundservice öppettider
Måndag - fredag 08.00-16.30 (sommartid 16.00).

Telefon   08 630 85 10
E-post   info@nordicbiolabs.se
E-mail reklamationer complaints@nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB
Adress   Box 7293, 187 14 Täby
Besöksadress  Ritarslingan 16, 187 66 Täby
Telefon vxl  08 630 85 00
E-post   info@nordicbiolabs.se
Hemsida  www.nordicbiolabs.se

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



Förbättrad provtagning 
med flockade pinnar
Copans patenterade flockade formgjutna  
provpinnar 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 och provet 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.

UTM eSwab eNAT Mswab SRK
Transport medium for 
collection, transport 

and storage of viruses

Collection and 
transport media for 

traditional bacteriology 
culture

Inactivates micorbial 
viability preserving 

nucleic acids for mole-
cular assays

Collection and preser-
vation media optimized 
for molecular applica-

tion

Rapid and simple 
system for surfaces 

microbiological quality 
control

Hitta rätt kombination för er applikation
FLOQSwabs® finns att få i flera olika utföranden och de kan kombineras med olika typer 
av transportmedia vilket ger en hög flexibilitet vid provtagning. Det innebär att oberoende 
av provtagningssite, patogen eller nedströmsapplikation så finns en kombination.



Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

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. 

• UTM®, Universal Transport Medium™ är ett transport-
medium för virus som är stabilt i rumstemperatur och 
kan förvaras fryst under lång tid.

• Kompatibel med virusstammar såsom influensa H1N1, 
Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma och Covid-19.

• UTM® har använts framgångsrikt för antigentester, DFA, 
odling och för molekylärbaserade analyser.

UTM® - för insamling,
transport och förvaring 
av virus



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)



Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-010152-AAG MR-1, standard platform 5 828 4 850
Tillval

PDM Pigg-försedd PDM-matta 373 315

Vagga för provrör och påsar
Mini Rocker–Shaker MR-1 ger kontrollerad, skonsam, reciprok  
vaggning med 7° lutning och en frekvens mellan 5 och 30 oscilleringar/
minut. Idealisk för blodrör, trombocytpåsar, diverse provrör och inte 
minst avfärgning av geler efter elektrofores (Northern, Southern och 
Western blot), max last 1kg. Kan placeras i kylrum eller inkubator. 
Drifttemperatur +4°C till +40°C.

Med den direkta drivmekanismen och borstlösa motorn får ni tidsinställd vaggning upp till  
sju dagar (168h) alternativt säker, non-stop drift i upp till 2 år.

Vaggans plattform är försedd med en halkfri, temperaturresistent silikonmatta som stabiliserar 
provet. En pigg-försedd PDM-matta finns som tillval för bättre förankring av prover i olika format.

Smart minicentrifug och vortex i ett
Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex FVL-2400N är avsedd för hantering av  
mikrorör, typiskt mellan 0,2mL – 2mL. 

Rören kan vortexas i den vita koppen i mitten av locket och centrifugeras därefter i samma enhet.
Upp till 2800 rpm (upp till 500G).

Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-010202-AAA FVL-2400N Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex 4 892 4 160

Vortex

Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-010203-AAG V1-Plus Personal Vortex 2 531 2 150

V-1 plus personal vortex är ett perfekt instrument för både skonsam 
mixning och mer kraftfull resuspendering av celler och biologiska/
kemiska lösningar.

Mixar 1 provrör åt gången, 1,5 – 50 ml.
Två olika inställningar:
1. kontinuerlig drift
2. Impulsdrift aktiverad genom att trycka ned röret mot plattformen



Plats för batteri som 
möjliggör flexibel 
blodgivning även i fält.

LED indikator som under 
blodgivningen visar 
aktuell status/varningar/
fel. 

Klämma med slangdetek-
tion för enkel och smidig 
användning

Effektiv 3D-mixning 
med justerbar hastighet

Tydlig pekskärm i färg 
med intuitiv navigering, 
tydlig visning av felmed-
delande och animerade 
hjälpinstruktioner

Plats för batteri som 
möjliggör flexibel 
blodgivning även i fält.

Ergonomiskt svetshuvud med 
stänkskydd och LED som 
indikerar när svetsningen är klarLED indikator som 

visar batteristatus och 
svetsningsgrad

Spara plats med kombinerad blodvagga  
och slangsvets
Kombinera blodvaggan Bagmatic NOVO LS med slangsvetsen Sealmatic C och få  
en kompakt och smidig arbetsstation. Smart och enkelt att jobba med.



Läkemedels- och vaccinkylar
Labcold Pharmacy-serie med IntelliCold®-processorn har designats och utvecklats 
för att förvara vacciner och läkemedel enligt gällande medicinska krav och normer 
beträffande säkerhet och spårbarhet.

• Automatisk kontroll och registrering av temperaturen och övriga kylfunktioner
• Flertal larmfunktioner, vid driftstörningar och avvikelser
• Back-upp ackumulator säkrar kontinuerlig loggning och larmfunktioner även vid strömavbrott
• Log-värden exporteras grafiskt och i tabellform genom anslutning av minneskort
• Uttag för fjärrlarm, kan även beställas med access-port för externa larmsystem
• Alla enheter försedda med lås och nycklar, alternativt med digitalt lås (DigLock)
• Levereras med glasdörr eller solid dörr.

Modell-1519, 404 liter –  
full höjd, 6 flyttbara hyllor

BxDxH 600x700x1875mm

RLDG1519 Glasdörr, lås och nycklar               
NU! 29 750 SEK  
(ord pris 37 154 SEK)

RLDG1519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 32 175 SEK  
(ord pris 40 215 SEK)

RLDF1519, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 27 500 SEK  
(ord pris 34 410 SEK)

RLDF1519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                     
NU! 29 975 SEK  
(ord pris 37 471 SEK)



Modell-0519, 150 liter – 
under bänk, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 600x600x835mm

RLDG0519, Glasdörr, lås och nycklar                
NU! 14 600 SEK  
(ord pris 18 260 SEK)

RLDG0519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 17 000 SEK 
(ord pris 21 321 SEK)

RLDF0519, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 11 600 SEK 
(ord pris 14 460 SEK)

RLDF0519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                      
NU! 14 000 SEK 
(ord pris 17 521 SEK)

Modell-0219, 66 liter –  
bänkplacerad, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 450x510x735mm

RLDG0219, Glasdörr, lås och nycklar               
NU! 10 650 SEK 
(ord pris 13 299 SEK)

RLDG0219DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 13 100 SEK 
(ord pris 16 360 SEK)

RLDF0219, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 8 600 SEK 
(ord pris 10 766 SEK)

RLDF0219DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                       
NU! 10 700 SEK 
(ord pris 13 932 SEK)



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. 

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 



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”

Tacta - 
en manuell pipett  
med suverän komfort 
Tacta har en lite tjockare, mer ergonomisk form, 
som tillsammans med en fingerkrok gör att handen 
blir mer avlastad. 

Kraften som krävs för att skjuta av pipettspetsarna är marknadens 
lägsta, vilket minskar risken för repetitive strain enjuries (RSI).

Tacta har en tydlig volymdisplay med stora siffror vilket gör det lätt av 
inställd volym.

Tacta är autoklaverbar och den smarta designen medför att endast 
tre delar behöver demonteras för rengöring. Tre delar betyder även 
färre reservdelar som slits ut och behöver bytas, vilket leder till lägre 
servicekostnader.



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

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-12-31 och kan ej kombineras med  
andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. 
Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

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.

DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Extra

• IPA-baserad (45%) med tensid och rostskydd
• För släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc
• 1000 ml och 3000 ml 
• Effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. 

Corona, Hepatit B, C och HIV
• Populär inom tandvården, hälso- och sjukvården

• IPA-baserad (45%) med tensid
• För släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc
• 300 ml, 1000 ml och 5000 ml 
• Effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. 

Corona, Hepatit B, C och HIV
• Populär inom hälso- och sjukvården, städ samt offentlig miljö


