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Transfusionsnytt

Innehåller bl a;

• Hållbart och smart! - Byt klädsel på din gamla blodgivarstol
• 20% rabatt på instrument från LMB - vagga, svetsar, filtreringsställ mm
• Få ett helt automatiserat flöde för HLA-, RBC- och HPA-genotyping  

med Inno-Trains FluoGene®

• Artikel: Europa behöver bli mer självförsörjande på plasma NU!



HÅLLBART OCH SMART!

Byt klädsel på din gamla blodgivarstol!

Manuell blodtappningsbrits med 
optimal bekvämlighet och säkerhet 
för såväl blodgivare som personal. 
Blodtappningsbritsen är framtagen i 
samarbete med blodcentraler.

Vår eldrivna blodgivarstol styrs med 
fotreglage, ett på var sida, samt hand-
reglage. Samma reglage används för 
att ställa in chockläge. Armstödet har 
en unik kularmskonstruktion som lätt 
finjusteras för bekvämast läge.

Kontakta oss för fler färger, olika förslag på klädsel (galon) samt pris.



Sätt färg på din  
arbetsdag!

20%
rabatt

Från vår leverantör LMB Technologies erbjuder  
vi robust och pålitlig utrustning för ditt lab.

Just nu lämnar vi 20% rabatt på hela sortimentet.
Passa på att färga din arbetsdag! 

• Blodvagga 
Bagmatic Novo, ett flexibelt system för alla sorters blodpåsar,  
kan lätt kombineras med slangsvets till ett kombiinstrument. 

• Slangsvetsar 
Olika modeller av slangsvetsar med snygg design. Finns som 
batteridrivna och bärbara eller stationära. 

• Rulltång 
Automatisk rulltång för att undvika ergonomisk  
oriktig belastning. Designad både för höger och  
vänsterhänta. 

• Filtreringsställ 
Motordrivet, höj- och sänkbart filtreringsställ. 
Upphängning, nedtagning och lyft av filtreringsenheterna  
blir enkelt och ergonomiskt.  

• Inkubatorer 
Robusta trombocytinkubator i olika storlekar. 

• Skakar 
Robusta trombocytskakar i olika storlekar. Designade för  
tyst och tillförlitlig användning under lång tid. 

• Manuell Plasma Extractor 
Manuellt system för alla typer av blodpåsar.

Mer information om utrustningen från LMB hittar  
du på vår hemsida - 
www.nordicbiolabs.se / Transfusion.

Eller kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

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

Erbjudandet är giltigt t o m den 10 maj 2021 och kan ej kombineras med andra 
erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer.



Få ett helt automatiserat flöde för HLA-, RBC-  
och HPA-genotyping med Inno-Trains FluoGene®

FluoGene® - det automatiska TaqMan Probe systemet
Tillsammans med DNA extraktionssystemet BEX12 och pipetteringsenheten PiU1 erbju-
der FluoGene en komplett lösning för att helt automatisera molekylär HLA-, RBC- och 
HPA diagnostik. Genom FluoGene®mjukvaran sker en automatisk analys av resultaten, 
som sedan kan överföras till ett informationssystem (LIS eller LIMS). 

• Samtliga FluoGene® testsystem har identiska protokoll. Kiten innehåller alla reagens som behövs i förfyllda rör, inklusive 
det viktiga PCR polymeraset. 

• Efter tillsats av DNA-provet och fördelning av mixen till testspecifik PCR platta, som också följer med kiten, utförs 
amplifieringen på Inno-Trains qPCR instrument FluoQube®.

• Alternativt, och med högre kapacitet, kan analysen utföras med instrumentet FluoVista® tillsammans med ett antal olika 
end-point PCR instrument för amplifiering. 

Samtliga FluoGene® kit är CE märkta enligt IVD Direktiv 98/79/EC och produceras och kvalitetskontrolleras i en DIN EN ISO 
13485 certifierad miljö. 

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



PiU1 Pipetting Unit

Transfer data via export or direct interface to LIMS

BEXS 12 DNA Isolation

FluoVista Analyzer

Results

Automated import to SQL database

PiU1:
Pipetteringsenheten PiU1 är förprogrammerad med 
setup protokoll för alla FluoGene® analyser. PiU1 har 
också möjlighet att kommunicera med FluoGene® 
mjukvaran över nätverket för att automatiskt överföra 
de behandlade proverna och analyserna vilket 
minimerar den manuella inmatningen av data.

BEXS 12
BEXS 12 DNA extraktionssystem är en helautomatist 
instrument för extraktion av DNA från blod, baserad 
på separering genom magnetiska partiklar. I kombina-
tion med BEX12 Ready DNA Bead Kit kan systemet 
hantera upp till 12 blodprov med en volym på 250 μl/
prov.

FluoVista:
FluoVista® systemet är en fluorescensläsare 
(end-point) för HLA-, RBC- och HPA diagnostik. 
FluoVista® används tillsammans med en eller flera 
end-point PCR maskiner för hög effektivitet och all 
data importeras automatiskt till FluoGene® mjukvaran 
för analys av resultaten.

FluoQube:
FluoQube® kan användas till HLA-, RBC- och HPA 
typning genom att kombinera FluoGene® metoden 
(TaqMan® baserad SSP) med qPCR. Alla Fluo-
Gene® kit kan användas på FluoQube®, och all data 
importeras automatiskt till FluoGene® mjukvaran för 
analys av resultaten. 



Leukocytfiltrering av tvättat blod vid blödande  
operationer ger högre patientsäkerhet
• Filtrerar 450ml blod (Saturationsvolym) med en hematokritnivå på  

53–68% och ett flöde på 40–100 ml/min till patient.
• Tvättat (Cell Saver) blod före filtrering:  

Leukocyter/ml 23 230 (medelvärde), Fettpartiklar: 260 (medelvärde) 
• Tvättat (Cell Saver) blod efter filtrering:   

Leukocyter/ml 189 (medelvärde), Fettpartiklar: 48 (medelvärde) 
• Latex-fritt material
• Enkel användning med automatisk prime

*Resultat från filtrering av leukocyter och fettpartiklar studerades för  
både tvättat (Cell Saver) -blod och otvättat blod, uppsamlat från  
patienter som genomgår öppen by-pass, hjärta/kärloperation eller  
klaffbyte/reparation. 

**Gäller fettpartiklar <10μm. Inga fettpartiklar >10μm detekterades.  
Fettpartiklar kalkylerades som produkten av fettkoncentration  
(fettkulor/ml) och volymen på blodprodukten (ml).

***Före/efter filtreringsdata har analyserats med parad t-test, resultaten  
visar på en signifikant reducering av både leukocyter (99% P<0.001)  
och fettpartiklar (82%; P<0.001) från tvättat (CellSaver)-blod.         

LEUCOmatic M48 (M)  
automatiskt filtreringsställ
Motordrivna LEUCOmatic M48 (M) kopplas till ström-
uttaget för att höja och sänka dess hyllor till en höjd som 
passar användaren vid filtrering av leukocyter. Upphäng-
ning, nedtagning och lyft av filtreringsenheterna blir både 
enkelt och ergonomiskt. 

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 max längd på filtret på 185 cm.

Art nr: FM-10050

20%
rabatt

Kontakt
Anders Johnsson
070 467 98 51
anders.johnsson@nordicbiolabs.se



Inom den kliniska verksamheten kan TEG® 6S förbättra behandlingsre-
sultaten, reducera kostnader för blodprodukter och undvika transfusion 
av blod-komponenter som inte är nödvändiga.

Global Hemostasis och Platelet Mapping®

Kassetten TEG® Global Hemostasis innehåller följande tester; Kaolin-
TEG, Kaolin-TEG med Heparinblockering, Rapid TEG™ och TEG 
Funktionellt Fibrinogen. Detta test ger en helhetsbild av grundläggande 
enzymatisk koagulation, hepariniseringsgrad, trombocytfunktion, 
fibrinogenfunktion och fibrinolys i realtid. Blodet som används till denna 
kassett är citrerat helblod.

Platelet Mapping®-kassetten möjliggör identifiering av ADP- och AA/
COX- funktion med trombocythämmare i förhållande till patientens egen 
underliggande trombocytfunktion. Blodet som används till denna kassett 
är hepariniserat helblod.

Den webbaserade programvaran, TEG Manager™, ger en total över-
blick över testresultaten och status på utrustningen. Den möjliggör för 
användaren att ta del av testresultat samt instrumentstatus oberoende 
av TEG6s placering.

Tromboelastografi –  
Funktionella koagulationstester för bl.a blödande 
kirurgi, intensivvård och kardiologi
TEG® 6S kan placeras centralt på ett laboratorium eller användas som ett robust patientnära analysin-
strument. Med hjälp av engångskassetter ges en bild av patientens koagulation i realtid och värdefull 
information om patientens hemostas, vilket bidrar till en målstyrd, individuell behandling och uppföljning.

TEG – koagulationsanalys i samband med  
COVID-19-diagnos och intensivvård.

Vi får förfrågningar rörande användandet av TEG  
(Thromboelastografi) inom intensivsjukvården som  
ett sätt att övervaka COVID-19-patienters koagulation  
som ett komplement till traditionella tester.
Har ni frågor kring användandet av Tromboelastografi  
med COVID-19-patienter, sänd dessa till oss på:  
info@nordicbiolabs.se eller ring 0734-615066, så ska vi  
göra vad vi kan för att hjälpa er med svar och vägledning.

Kontakt
Anders Johnsson   
070 467 98 51
anders.johnsson@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

Europa behöver bli mer sjävförsörjande  
på plasma NU!
Den 9 December 2020 hölls ett webinarie på temat “Europas behov av plasma” före, under och 
efter COVID-19. Webinariet arrangerades i samarbete med PPTA – Plasma Protein Therapeutics 
Association. Representanter från bl.a behandlande läkare, blodcentraler, plasmagivare, EU  
komissionen samt European Plasma Association kom med olika infallsvinklar som kan samman-
fattas i en stor samsyn att Europa behöver bli mer självförsörjande i framställningen av plasma-
deriverade läkemedel. 

Det finns ca 300.000 patienter i Europa som är i behov av läkemedel framställda från plasma. Mörkertalet är stort då det finns indikationer 
på att så många som 70% ännu inte är diagnostiserade. Dessa patienter är i dagsläget starkt beroende av försörjningen av plasma från 
USA för att kunna få sin medicin. Statistik visar att Europa står för 25% av världens nuvarande konsumtion av immunoglobulin (Ig) men  
har endast 14% av försörjningen. Detta i samband med utbrottet av Covid-19 gör situationen ännu mer ansträngd. Den sammanlagda 
produktionen av Ig beräknas sjunka med 10-15% under 2021 pga färre plasmadonationer samtidigt som behovet förväntas stiga med  
6-7% årligen. En undersökning från 2018 visar också att immunoglobulin tillsammans med vaccin och antibiotika tillhör de läkemedel  
som sjukhusen i Europa oftast har brist på.

Vilka är då rekommendationerna enligt panelen?
Genom att utveckla och stärka de internationella samt nationella plasmaferesprogrammen kan man uppnå större  
sjävförsörjningsgrad. Det är endast de länder (Österrike, Ungern, Tyskland och Tjeckien) som både har privat-  
och offentlig plasmatappning som har ett överskott. De privata och offentliga aktörerna fyller båda ett syfte –  
nämligen att förse patienter med livsnödvändiga behandlingar. Politiker, medicinska experter samt lagstiftare  
på EU- och nationell nivå måste modernisera och underlätta ramverket. För att öka plasmatappningen måste  
fokus ligga på givare samt patienter och samarbetet mellan alla intressenter där emellan. Ingen plasma –  
ingen behandling!  

På vår hemsida, www.nordicbiolabs.se, under fliken Aktuellt & Nyheter, finns en länk för att lyssna till de  
olika presentationerna. Situationen är mer akut än någonsin!

Kontakta oss gärna för mer information och diskussion kring lösningar.

Magnus Hindsö
070 467 98 51 
magnus.hindso@nordicbiolabs.se

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


