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Förbättrad provtagning 
med flockade pinnar
Copans patenterade flockade formgjutna provpin-
nar 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.

Copan Italia har sedan 1979 producerat provtagningspinnar för klinisk diagnostik 
och bland deras produkter återfinns Eswab, UTM, eNAT, MSwab m fl. Under 
pandemin har produkterna utgjort en ovärdelig del av smittspårningen då deras 
pinnar använts för provtagning i hela världen.

Sedan ett antal år tillbaka satsar Copan stort på att automatisera flödet kring analyserna inom klinisk mikrobiologi 
och diagnostik och har utvecklat WASP och WASPLab för detta ändamål. Nyligen lanserades också Universe för 
automatiserad provberedning på analyslabben.

Högkvalitativa prov- 
tagningsprodukter för  
infektionssjukdomar,  
mänsklig genomik,  
miljö- och rättsmedicin



UNIVERSE™ -
Ett flexibelt och öppet system för  
provpreparering av molekylära tester
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UniVerse™ för automatisk alikvotering av prov 
innan testning inom molekylär diagnostik. Den 
pre-analytiska automatiseringen som görs med 
systemet förenklar och standardiserar den mole-
kylära 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-hålsprover/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.



Full mikrobiologisk automation med WASPLab
Det modulära systemet inkuberar och visualiserar de strukna plattorna, förbättrar produktiviteten  
och kvaliteten genom att automatiskt organisera och analysera bakterierna. 



WASP® – Automatiserar den  
bakteriologiska provberedningen 
genom att hantera alla delar såsom 
utstryk och preparering av objektglas 
mm

WASPLab är uppbyggt av  
moduler utifrån behov:

Fördelar:
• Kvaliteten på utstryken blir jämnare
• Spårbarheten säkerställs
• Mängden förbrukningsartiklar minskar och ger därmed  

minskade kostnader på miljön
• Systemet är modulärt och kan skalas upp eller ner för   

olika arbetsflöden

COPAN Colibrì™ koloniplockare automa-
tiserar preparationsfasen för alla plattor 
hanterade av t ex WASP®/WASPLab® och 
har en flexibilitet som gör det kompatibelt 
med andra labinstrument. Operatören väljer 
kolonierna och de aktiviteter som ska utföras, 
Colibrì™ tar emot informationen och utför 
de sekvenser som behövs för att preparera 
proverna på valt sätt.

ColibriTM

koloniplockare
WASPLab® modulen för full automation och 
tolkning av diskdiffusion för resistens-
bestämning. Den består i sin tur av 2 
moduler: 1) Radian In-Line Carousel, för 
dispensering av diskar och 
2) Radian Expert System för applicering 
av EUCAST standarder och regler.

Radian® - 

Automated AST
Artificiell Intelligens kombinerat med 
information från LIS för automatisk läsning, 
tolkning och segregering av bakteriekulturer. 
PhenoMATRIX® sorterar alla bilder baserat 
på labregler, patienternas demografiska 
data, kliniska resultat samt bildanalysens 
algoritmer. 

PhenoMATRIX® -
AI approved software

WASP® kan användas som en del av 
WASPLab® eller stand alone.



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

Se exempel nedan;

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

Provtagningspinnar med transportrör



BC+™ - ett vacuumrör för positiva hemokulturer 
lämplig för labautomation
BC+™  är ett vacuumrör designat för att överföra och transportera positiva hemokulturer för 
senare odling eller mikroskopisk analys. 

Vacuumet i röret är kalibrerat att dra upp en volym på 2,5 ml av en vätska med liknande densitet som vatten. Röret levereras färdigt 
att användas och är utformat så att det enkelt ska gå att verifiera visuellt att prov dragits upp i rätt volym i röret. Provet kan sedan 
transporteras i upp till 8 h i rumstemperatur.

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

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

* Tidigare under namnet UriSwab

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.
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Lollisponge - provtagningssvamp på pinne för enkel salivprovtagning på 
barn och individer som annars är svåra att provta. Efter provtagningen 
placeras svampen/enheten i ett tomt förvaringsrör för enkel och smidig 
transport.

• Bra alternativ för sputuminsamling i första faserna av SARS-CoV-2-infektion med fördelen att 
spottningsrelaterad infektionsrisk minskar

• Enkelt, snabbt och säkert provtagningsflöde, perfekt för screening
• Vätskefri provtagning med ett kompakt provtagningsrör som är lätt att förvara och frakta

Självprovtagning av saliv
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