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Agarplattor och medier från PMM för hygienkontroll  
i renrum - lång hållbarhet i RT

I sortimentet finns trippelpackade, strålade och enkelpackade plattor, samtliga produceras i Klass A med 
”click & safe”-funktion för att låsa locket. Plattorna packas i en termoförpackning som går att lyfta.



I samarbete med vår mångårige partner Bio-Hospital AB  
erbjuder vi skräddarsydd specialtillverkning av sterila  
engångsprodukter för användning i rena miljöer.

Vi kundanpassar utifrån era behov
Specialproduktion för renrum Kontakta oss om ni behöver;

• Sterila pennor.• Sterila skyddsglasögon.• Sterila soppåsar• Sterila specialverktyg• Sterila apparatöverdrag

Förberedelse och dispensering
Vi väger och blandar olika lösningar, t.ex. etanol, isopropanol, geler etc. i partier upp till 500 liter och med mycket hög 
viskositet. Dispensering kan göras i volymer från 0,1 till 1000 ml i flera automatiska ledningar, varav en är speciellt gjord för 
dosering av injektionsflaskor och i andra volymer med halvautomatiska doseringspumpar. Förberedelse och dispensering 
kan göras i en normal miljö eller i rena rum klass 7 eller 8 eller i LAF-bänk klass 5

Formsprutning
I samarbete med andra företag kan vi tillhandahålla formsprutning av plast i all kommersiellt tillgänglig teknik och även i 
graderade renrum.

3D-skrivarfunktioner
Med hjälp av ny teknik som en 3D-skrivare tillverkar vi verktyg skapade i en CAD / CAM-programvara för att öka produktivi-
teten i specialanpassade projekt. Naturligtvis kan vi också producera produkter / delar i små serier om det är kommersiellt 
genomförbart.

Förpackning
Vi packar i blisterfack, i våra Multivac-förpackningsmaskiner. Vi kan hantera brickor från 60x40 mm till 400x400 mm med 
varierande djup i en renrumsmiljö. Vi packar också olika slags påsar. All postförpackning i kapslar, kartonger och pallbe-
hållare görs manuellt

Montering
BioHospital erbjuder flera monteringsalternativ, både för en färdig produkt som för underkomponenter. Vi har lång erfaren-
het av både montering och kontraktstillverkning med en mängd olika produkter, allt från stora till mycket små och detaljerade 
system. Arbetet kan utföras i en normal miljö eller i rena rum klass 7 eller 8, eller LAF * -bänk klass 5.

Märkning
Vi kan märka enskilda produkter och alla förpackningssteg med olika tekniker som ett klichétryck, bläckstråleskrivare, 
stämpeltryck och laseretiketter.



Köp Difcos dehydrerade medier  
från Nordic Biolabs

Komplett 

sortiment

Isopropanol 70% v / v i WFI, denaturerad etanol 70% v / v i WFI. 
Idealisk för renrum och apotek. 0,2 mikron filtrerad och gammastrålad 
steril sprit.

Trigger-sprayer - Varje flaska är försedd med ett icke ventilerande sprayhuvud 
och innehåller en inre påse för att underlätta balanseringen av lufttrycket utan 
att förorena den sterila produkten inuti. Levereras batchkodade, har dubbla 
påsar och två års hållbarhet. Finns i 1L-flaska eller 500 ml-flaska.

Aerosol - 400 ml aerosol, steril i en ergonomisk ”slim-line” sprayflaska.

Torkdukar - Förpackning innehållande 10 stora förimpregnerade torkdukar. 
Varje torkduk har omsorgsfullt impregnerats med den optimala mängden sprit 
för snabb desinfektion.

4YPIN-ekonomipaket -
4YPINS innehåller 50 förimpregnerade våtservetter som är Z-vikta för att 
möjliggöra att torkdukar kan tas från förpackningen en och en. Levereras i en 
återförslutningsbar vit laminatförpackning.

Kontakta oss för mer information om produkterna. Vi hjälper dig gärna!

Alkohol från Agma



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

Kontakt
Åke Wall
ake.wall@nordicbiolabs.se
070 379 35 80

Chlorine Dioxide

CLO2 

Biologiska och kemiska steriliseringsindikatorer  
från Crosstex
• Formalin-sterilisering
• Strål-sterilisering 
• CL02-sterilisering

• Ångsterilisering
• EO-sterilisering

• Värme-sterilisering
• VH2O2-sterilisering 


