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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

Art nr Beskrivning Antal/fp
270060 Blixtpåsar 70 x 100 mm med skrivfält 1000st
270064 Blixtpåsar 100 x 150 mm med skrivfält 1000st
270068 Blixtpåsar 120 x 180 mm med skrivfält 1000st
270076 Blixtpåsar 150 x 250 mm med skrivfält 1000st
270075 Blixtpåsar 170 x 230 mm med skrivfält 1000st

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

Blixtlåspåsar med skrivfält 
Påsarna är tillverkade av miljövänlig polyeten  
och försedda med blixtlås.

Påsarna är 0,050 mm tjock.

I sortimentet finns även andra storlekar och påsar utan skrivfält. 
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.



HÅLLBART OCH SMART!

Byt klädsel på din gamla  
provtagningsstol!
Kontakta oss för fler färger, olika förslag på klädsel (galon) samt pris.

Svensktillverkad provtagningsstol
Provtagningsstolen är liten, nätt och ergonomiskt utformad. 
Höjden regleras elektroniskt, även det fällbara ryggstödet 
och bendelen går synkroniserat. Stolens fjäderbelastade 
kulledsarmstöd kan lätt finjusteras. Med tillvalet rotation, 
underlättas personalens arbete då sidbyte inte behövs vid 
provtagning i bägge armar. Vid fällning till chockläge fälls 
ryggstöd och bendel synkroniserat via motor, detta regleras 
med integrerade fotpedaler på bägge sidor.

• Justerbar kudde
• Hjul och justerbara tassar
• Patientvikt 160 kg (lyft)
• Handtag som underlättar i- och urstigning



Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

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.

FLOQSwab för självtest 
av HPV
Flockad pinne (swab) i rör, rekommenderas bland 
annat för självprovtagning av HPV. Ger lika säkert 
resultat som traditionell provtagning

• Pinnen har en mjuk spets, ergonomisk axel samt längdinsätt-
ningsmärke för betydligt förbättrad provupplevelse

• Kostnadseffektiv transport utan några vätskerelaterade säker-
hetsproblem

• Streckkoden på röret är flyttbar.



SalivaPOD - Förenklar salivprovtagning 
för patienter och analyslabbet
• SalivaPOD, 1 ml salivkit, är försedd med QR kod som enkelt avläses med hjälp av 

en app innehållande enkla användningsinstruktioner på svenska. Labbet får enkelt 
tillgång till patientinformation. QR koderna kan integreras med befintligt LIMS system.

• SalivaPod är kompatibel med UTM (Universal Transport Medium) från Copan Italia. 
Det ges därmed möjlighet att kombinera salivprovtagning med svalg/näsa eller 
nasopharynx-provtagning.

• Det insamlade salivprovet i kombination med UTM kan analyseras med flertalet PCR 
instrument, t ex Roche Diagnostica, KingFischer och Abbott.

• 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

+ = PCR
Analys

UTM-rör



Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Tar det tid att kontrollera era substrat och medier?
Vi har ett stort urval av standardiserade lösningar och buljonger  
för mikrobiologisk provtagning.

TSB Salt Broth tryptic soy broth salt
 Enrichment broth for S. aureus spp. with NaCl

CAT Broth Candida and Trichomonas
Preservation and cultivation of Thricomonas vaginalis, 
Candida albicans and other yeasts

eSWAB
Multipurpose Collection and Transport System,  
Maintains Viability of Aerobes, Anaerobes and  
Fastidious Bacteria, Preserves Nucleic Acids and 
Antigens

UTM
For Collection, Transport, Maintenance and Long Term 
Freeze Storage of Virus. Chlamydia , Mycoplasma & 
Ureaplasma

Selenite Broth
Enrichment Medium for Isolation fo Salmonella

SL Solution
Convenient, Ready to Use System for Liquefying Sputum 
Specimens

Fecal Swab
Advanced System for Collection, Transport and 
Preservation of Fecal Specimens

eNat
Transport, Stabilization and Preservation for  
Nucleic Acids

• Lång hållbarhet och stabilitet vid rumstemperatur
• Standardiserat format på skruvkorken
• Enkel att använda, kräver ingen förbehandling

Provtagningspinnar med transportrör



UriSponge - enkelt  
system för insamling,
transport och förvaring 
av urinprover
UriSponge-systemet förenklar hela flödet  
som innefattar urininsamling, transport  
och förvaring av urinprov från provtagnings- 
tillfälle till laboratoriet. 

Urin appliceras direkt på provtagningspinnen och transportröret  
klarar av centrifugering. Provet kan förvaras i kyl eller i rums- 
temperatur i 48 timmar med bibehållen bakterieviabilitet för vidare 
odling eller extraktion av nukleinsyror.

Copan UriSponge™ består 
av ett rör med skruvkork som 
innehåller en plastapplikator 
med två cylindriska svampar. 

UriSponge™ öppnar upp 
flera olika testmöjligheter och 

är kompatibel med manuell eller 
WASP®-automatisk utstrykning.

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”



Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-010152-AAG MR-1, standard platform 5 100 4 335
Tillval

PDM Pigg-försedd PDM-matta 334 285

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 4 244 3 610

Vortex

Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-010203-AAG V1-Plus Personal Vortex 2 220 1 890

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



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)



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! 28 200 SEK  
(ord pris 35 200 SEK)

RLDG1519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 30 500  SEK  
(ord pris 38 100 SEK)

RLDF1519, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 26 100 SEK  
(ord pris 32 600 SEK)

RLDF1519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                     
NU! 28 400 SEK  
(ord pris 35 500 SEK)

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.



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

BxDxH 600x600x835mm

RLDG0519, Glasdörr, lås och nycklar                
NU! 13 900 SEK  
(ord pris 17 300 SEK)

RLDG0519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 16 200 SEK 
(ord pris 20 200 SEK)

RLDF0519, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 11 000 SEK 
(ord pris 13 700 SEK)

RLDF0519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                      
NU! 13 300 SEK 
(ord pris 16 600 SEK)

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

BxDxH 450x510x735mm

RLDG0219, Glasdörr, lås och nycklar               
NU! 10 100 SEK 
(ord pris 12 600 SEK)

RLDG0219DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 12 400 SEK 
(ord pris 15 500 SEK)

RLDF0219, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 8 200 SEK 
(ord pris 10 200 SEK)

RLDF0219DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                       
NU! 10 600 SEK 
(ord pris 13 200 SEK)



Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2022-06-30 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Modell-0119, 36 liter – 
bänkplacerad, 2 flyttbara hyllor

BxDxH 450x510x540mm

RLDG0119, Glasdörr, lås och nycklar               
NU! 8 800 SEK 
(ord pris 11 000 SEK)

RLDG0119DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 11 200 SEK 
(ord pris 14 000 SEK)

RLDF0119, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 7 000 SEK 
(ord pris 8 650 SEK)

RLDF0119DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                      
NU! 9 300 SEK 
(ord pris 11 600 SEK)

ULT frysar -80oC – 
För förvaring av vaccin, 
DNA, RNA
Vi erbjuder ULT-frysar från Nordic Lab och NuAire, 
från 100 liter till 828 liter - https://www.nordicbiolabs.se/
nordic-biolabs-ab/kyl-frys-och-forvaring

Vi har även frysrack i sortimentet –  
Kontakta oss gärna för mer information



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

För vacciner, på arbetsbänken -
10-16h kontrollerad kyla
Biocision CoolBox XT/2XT Ice-free Cooling System håller 
kyla eller frystemperatur under provtagning, transport eller 
arbete på labbänken.

Praktiska metall-rack för bl.a. blodrör överför snabbt och effektivt den 
låga temperaturen från kyl- eller fryskärnan därunder. Den omgivande, 
termiskt isolerande lådan av poröst lättvikts-material är även ett 
perfekt stötdämpande skydd för provet. Kylkärnan håller 0-4°C under 
16h med stängt eller 10h med öppet lock. Undvik förväxling, färgkoda 
ditt arbete. 

Mer information och fler bilder på systemen finns på vår hemsida: 
www.nordicbiolabs.se / webshop / kyl-frys-och-forvaring /  
isfri-kyl-fryshallning.
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Orolig för luftburet virus? 
Behovet av att övervaka den luftburna virusbelast-
ningen i kritiska områden är viktigare än någonsin 
och kan användas som ett tidigt varningssystem 
för spridningen av pandemin. Autoklaverbar upp till 
121°C.

Med hjälp av den bärbara luftprovtagaren MD8 AirPort kan luften i alla 
områden med hög risk för kontaminering av Coronavirus eller andra virus 
mätas och analyseras. Efter provtagning kan membranfiltret helt enkelt 
lösas upp i minimala volymer vatten eller buffert. Detta hjälper prov-
beredning av RNA för snabb testning med metoder som PCR.

Effektiv dekontaminering 
av luft på mottagningar
Luftrenarna UVR-M och UVR-Mi recirkulerar och 
dekontaminerar luften i laboratorier, väntrum på 
sjukvårdsavdelningar och operationsrum genom 
UV-strålning. Samtidigt skyddas omgivningen från 
att utsättas för direkt bestrålning med UV-ljus. 

Kan monteras på vägg eller på en hjulförsedd tripod. Kapacitet 14m3/h.

UVR-Mi är enheten med den högsta kapaciteten, försedd med 
två UV-rör. Den kan ställas på tidsbegränsad eller kontinuerlig drift. 
Indikatorn anger UV-lampans aktiva tid i timmar.

Den enklare UVR-M har endast ett UV-rör. Driften sköts med en 
enkel på/av knapp.

Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-040110-AAA UVR-Mi UV-air flow Cleaner-recirculator 7 744 6 580
BS-040105-AAA UVR-M UV-air flow Cleaner-recirculator 4 744 4 030



Testet från Biomaxima är 1 av 9 som påvisat acceptabelt tillförlitliga resultat av 
31 testade i studie genomförd av norska Noklus. Studien finns att läsa under  
produkten i vår webshop, sök med fördel produkten med artikelnumret - 1-360-K025.

Vi har antikroppstester i lager

2019-nCoV IgG / IgM Rapid Test Cassette ger en kvalitativ detektion av IgG och  
IgM-antikroppar mot 2019-nCoV i humant helblod, serum eller plasmaprov.

- Resultat på 10 minuter
- Enkelt att uföra, ingen kringutrustning krävs

Art nr: 1-360-K025Pris just nu: 1 430 SEK

SARS-CoV-2 Antigen snabbtest
SARS-CoV-2 Antigen snabbtest är ett kromatografiskt, immunologiskt 
snabbtest för den kvalitativa detektionen av SARS-CoV-2 antigenets 
förekomst i humana nasala, nasofaryngeala eller orofaryngeala svabb-
prover.

Lättanvänt: Enkel provtagning av nasala, nasofaryngeala eller orofaryngeala svabb-prover.
Snabbt och bekvämt: Resultat på 15 minuter. Kräver inga instrument.
Utmärkta prestanda: Specificitet 99.07%, Sensitivitet 96.49%, Noggrannhet 98.62%.

Produkten är CE-IVD märkt för professionell användning och uppfyller det europeiska  
in vitro-diagnostikdirektivet (98/79/EC).

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card kit

1 200 SEK/fp
Fp strl: 20 Rxn

Art nr: 07AG6020B



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 2022-06-30 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.

Pipettdoktorn Täby 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.

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

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

Ackred. nr. 10489
Kalibrering

ISO/IEC 17025


