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Vi är glada att nu kunna erbjuda Copans Self Vaginal  
FLOQSwabs® och förhoppningsvis vara med och bidra  
till ett ökat screeningsdeltagande.

Fördelar:
• Ger lika säkert resultat som traditionell provtagning
• Kitet innehåller tydliga användarinstruktioner för självprov- 

tagning i trygg miljö
• Pinnen har en mjuk spets, ergonomisk axel samt längdin- 

sättningsmärke för en betydligt förbättrad provupplevelse
• Kostnadseffektiv transport utan några vätskerelaterade  

säkerhetsproblem

FLOQSwab, for self vaginal test in tube
Pinnen finns i fler varianter. Kontakta oss gärna för mer information  
eller läs på vår hemsida.

Tel: 08 630 85 00
E-post: info@nordicbiolabs.se
Hemsida: www.nordicbiolabs.se (sök ”HPV” i sökrutan)

Provtagning med Copans Dry SelfVaginal FLOQwabs®  

ger lika säkert resultat som traditionell provtagning.

Möjlighet till självprovtagning ökar deltagandet  
i screeningsprogrammet för HPV
Humant papillomvirus (HPV), livmoderhalscancer, är ett allvarligt folkhälsoproblem och 
WHO främjar aktiviteter att eliminera det senast 2120. För att öka anslutningen av kvinnor 
till Screeningsprogrammet har många regioner infört självprovtagning av HPV som primär 
screeningmetod. 



UNIVERSE™ -
Ett flexibelt och öppet system för  
provpreparering av molekylära tester

Kontakta oss gärna för mer information
Marit Hoppe  
070 942 86 48 
marit.hoppe@nordicbiolabs.se

UniVerse™ är ett system som automatiskt alikvo-
terar prov innan testning inom molekylär diagnos-
tik. Den pre-analytiska automatiseringen som görs 
med systemet förenklar och standardiserar den 
molekylära analysen.

UniVerse™ är kompatibel med alla molekylära plattformar, och kan 
genom att hantera flera olika protokoll öka produktiviteten till 130 rör/
timme eller 220 96-hålsplattor/timme. 

Instrumentet består av tre oberoende robotarmar som hanterar av- och 
på-korkning, pipettering samt alikvotering från primärrör till sekundär-
rör eller deep well plattor. Integrerat finns också ett automatiskt och 
anpassningsbart vortexprotokoll, streckkodsläsare och etiketterings-
system för sekundärrör/plattor. 
Hanteringen av dessa funktioner utförs med maximal säkerhet för 
användaren, tack vare ett laminärt BLS2 säkerhetsskåp.

UniVerse™ hanterar 4 olika arbetslägen:
• Rör till rör
• Rör till platta
• Poolning av prov från olika rör till ett sekundärrör
• Poolning av prov från olika rör till en brunn i platta

UniVerse™ kan hantera prover till en mängd olika assays, från  
SARS-CoV-2 till HPV.

Nyhet!
Modul för  hantering av HPV-prover 



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



Fördelar med Anoxomat III Anaerob-odlingssystem

• Robust instrument med låg underhållskostnad
• Enkel att använda och tar liten plats
• Pålitlig med inbyggd kvalitetskontroll för maximal  

spårbarhet

Lägg i dina plattor  
och stäng locket

Koppla in slangen  
i din klocka

Välj lämplig miljö,  
anaerob (katalysator 
behövs) eller mikroaerofil

Tryck på startknappen

Klart!

ANOXOMAT GASPAK
Porphyromonas asaccharolytica (Gram Negative)

48 Hours 72 Hours
Clostridium perfringens (Gram Positive)

10 -18 / 36 Hours 24 / 48 Hours
Propionibacterium Acnes in Joints (Gram Positive)

2-4 Days 3-5 Days

Skapa pålitliga  
anaeroba, mikroaerofila  
eller kapnofila miljöer inom 
5 minuter



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



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 



Med hjälp av en ”allt-i-ett” kassett levererar TEG® 6s systemet  
ett resultat med kvalitet, utan ett komplicerat handhavande. 

TEG® 6s kan placeras centralt på ett laboratorium eller som ett robust patientnära analysinstrument,  
i varje del av vårdkedjan och i nära  
anslutning till patienten. TEG® 6s förenklar handhavandet och med hjälp av engångskassetten levereras  
en bild av patientens koagulation i realtid. Detta ger behandlaren värdefull information om patientens  
hemostas, och bidrar till en målstyrd, individuell behandling och ”patient blood management”.

Inom den kliniska verksamheten kan TEG® 6s förbättra behandlingsresultaten, reducera kostnader för  
blodprodukter och undvika att ge blod-komponenter som inte är nödvändiga. 

Det finns två olika testkassetter till TEG® 6s, Global Hemostasis och Platelet Mapping®. Kassetten TEG® Global 
Hemostasis innehåller följande tester; Kaolin Teg, Kaolin Teg med Heparinase, Rapid Teg™, Teg Functional 
Fibrinogen. Till denna kassett används citrerat helblod.

Tillhörande programvara, TEG Manager™, ger användaren möjlighet att få en total överblick över testresultaten och 
status på utrustningen. TEG Manager™ är webbaserad och möjliggör för användaren att ta del av testresultat samt 
instrumentstatus oberoende av TEG 6 placering.

Teg® 6s systemet ger snabb, 
följsam och precis identifiering 
av patientens hemostas

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”



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

 
Med reservation för eventuella tryckfel.

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

Kontakta oss vid frågor eller funderingar. Vi hjälper dig gärna!

Behöver dina pipetter  
kalibreras eller servas?
Vi 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.


