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Tema: Blodgivning - Tappning

Välj blodgivarstol med ergonomi,  
säkerhet och hållbarhet i fokus!

Vegoria har med sin mångåriga erfaren-
het och i samarbete med er experter, 
ute på blodcentralerna, tagit fram riktigt 
bra stolar för säker och bekväm blodgiv-
ning. En blodgivarstol från Vegoria kan 
hålla en hel livstid om man sköter den 
rätt vilket inte bara är bra för plånboken 
utan även för miljön. Det finns dessutom 
möjlighet att byta klädsel på stolarna 
vid slitage eller om man skulle tröttna 
på färgen. Stolarna och alla dess delar 
tillverkas i svenska Ludvika vilket bidrar 
till minskad påverkan på miljön då 
transporterna kortas väsentligt. 

Blodgivarstolarna tillverkas av svenskt 
stål som svetsas ihop enligt mallar för 
att säkerställa att alla stolar håller exakt 
samma standard. Därefter lackas stål-
ramen innan dynor tillverkas och kläs 
efter era önskemål. Det finns flera olika 
klädslar att välja mellan både vad gäller 
material och färg. Standardklädslarna 
finns i 6 olika färger och är avtorknings-
bara med vanliga medel så som Virkon. 
Det finns också konstläder i flera olika 
färger som klarar 75% etanol. Bakterier 
och smuts fastnar lätt i alla skrymslen 
och vrår och därför har dynorna inga 

Byt klädsel på din gamla blod-
givarstol. Kontakta oss för fler 
färger, olika förslag på klädsel 
(galon) samt pris.

En blodgivarstol är en central del på blodcentralen för att patienten ska få en bekväm och säker 
upplevelse när de donerar blod eller plasma. Då är det viktigt att välja en stol som inte bara ser 
snygg ut utan som också är stabil, bekväm, lätt att hålla ren och som har praktiska funktioner. 
Hållbarhet och miljöpåverkan är en annan viktig del att ta hänsyn till när man planerar sina inköp. 

sömmar i klädseln. Det underlättar 
rengöring och minskar risken för 
smittspridning mellan patienter. 

Blodgivarstolarna finns att få manuella 
eller eldrivna beroende på behov och 
det finns också flera praktiska tillbehör 
att välja mellan för att underlätta både 
för personal och blodgivare. Alla stolar 
är givetvis CE-märkta enligt MDR. 



Tema: Blodgivning - Tappning

Plats för batteri som 
möjliggör flexibel 
blodgivning även i fält.

LED indikator som under 
blodgivningen visar 
aktuell status/varningar/
fel. 

Klämma med slangdetek-
tion för enkel och smidig 
användning

Effektiv 3D-mixning 
med justerbar hastighet

Tydlig pekskärm i färg 
med intuitiv navigering, 
tydlig visning av felmed-
delande och animerade 
hjälpinstruktioner

Plats för batteri som 
möjliggör flexibel 
blodgivning även i fält.

Ergonomiskt svetshuvud med 
stänkskydd och LED som 
indikerar när svetsningen är klarLED indikator som 

visar batteristatus och 
svetsningsgrad

Spara plats med kombinerad blodvagga  
och slangsvets
Kombinera blodvaggan Bagmatic NOVO LS med slangsvetsen Sealmatic C och få  
en kompakt och smidig arbetsstation. Smart och enkelt att jobba med.



Funderar ni på att automatisera ert  
flöde för blodgruppsanalys? 

Magister C24
Magister C24 är ett kompakt, flexibelt och fullt automatiserat instrument 
för blodgruppsanalys. Med sin kompakta design är Magister C24 lätt att 
placera i vilket labb som helst. Instrumentet är utformat för att hantera 
arbetsflöden i små till medelstora labb som vill arbeta helt automatise-
rat. Vid högre provgenomströmning kan upp till fyra instrument kopplas 
samman.

Läsare med hög upplösning 
för fotodokumentation samt 
förvaring av upp till 24 gelkort 

Plats för 32 provrör och 20 
reagenspositioner

Centrifug med kapacitet för 
12 gelkort

Pipetteringsstation med en 
inbyggd inkubatormodul som 
alltid är redo vid 37 grader

Då är Magister C24 och Cellbind Screen gelkort den perfekta kombinationen för ert labb.

Kika in i Magister C24



LEUCOmatic M48 (M)  
automatiskt filtrerings-
ställ
Motordrivna LEUCOmatic M48 (M) kopplas till 
strömuttaget för att höja och sänka hyllorna till 
en höjd som passar användaren vid filtrering av 
leukocyter. Upphängning, nedtagning och lyft av 
filtreringsenheterna blir både enkelt och ergono-
miskt. 

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 maxlängd på filtret  
på 185 cm.

Art nr: FM-10050

Cellbind Screen Gelkort

Cellbind Screen är ett mikrokolonnsystem för 
immunfixering av röda blodkroppar. Metoden  
är baserad på immunfixering av sensibiliserade 
röda blodkroppar i en mikrokolonn innehållande 
en gelmatris. 

Flexibelt
Cellbind Screen gelkort är en flexibel lösning då korten endast innehål-
ler en gelmatris och inte några blodtypningsreagens. Det innebär 
att alla blodgruppsserologiska tester kan utföras på ett och samma 
kort inklusive typning av blodgruppsantigener, omvänd typning, 
crossmatch, DAT och antikroppsscreening och identifiering samt 
antikroppstitrering. 

Lätt att avläsa och tolka
Tydlig skillnad mellan positiv och negativ reaktion. Vid en positiv 
reaktion kommer röda blodkroppar att fångas i det översta lagret 
av gelmatrisen och i en negativ reaktion kommer endast en diskret 
pellet med röda blodkroppar att synas längst ner i kolonnen. Detta gör 
avläsning av gelkorten, antingen manuellt eller med en läsare mycket 
enkel och tydlig. 

Lätt att automatisera
Cellbind Screen gelkort kan användas både manuellt och i ett auto-
matiserat system som Magister C24 vilket ger en stor flexibilitet och 
möjlighet att utöka från manuellt arbete till automatiserat vid behov. 

För mer information om instrument, gelkort och reagens  
kontakta Elna Follin - elna.follin@nordicbiolabs.se, 070 467 98 51.



”Lokal blodbank”, betyder verkligen  
lokal blodbank med Haemonetics BloodTrack®

Haemobank kan hjälpa er transfusionsservice att:
• Kontrollera och övervaka access till blodenheter lagrade utanför blodbanken
• Förbättra synbarhet och spårbarhet vid lagring och användning av blodenheter
• Förkorta accesstiden för akuta blodtransfusioner på ett patientsäkert sätt
• Hantera och administrera både kors-testade enheter, typade enheter och akutblod 

• Spårbarhet
• Patientsäkerhet
• Effektivitet

Kontakta oss så berättar vi mer
Anders Johnsson

073 461 50 66
anders.johnsson@nordicbiolabs.se

BloodTrack Haemobank är en 24/7 automatiserad transfusionsservice, blodbankens 
förlängda arm ut till de avdelningar där blodet används. 

Behöver ni en ny 
centrifug?
Vi har ett brett utbud av högkvalitativa blod-  
bankscentrifuger från vår franska leverantör AFI.

Fördelar
• Alla centrifuger är tillverkade i Europa
• Enkel service med all elektronik i en låda som enkelt  

och snabbt kan bytas ut vid eventuella problem
• Byte av rotor utan speciella verktyg

Loreena blood bank: 
• 4x blodpåsar 450mL med  

satellitpåsar
• 4x blodpåsar 600mL med  

satellitpåsar
• 8 x blodpåsar 450mL utan 

satellitpåsar

Katrina blood bank:
• 12x blodpåsar 450 mL  

+ 2 eller 3 satellitpåsar 

För mer information kontakta;
Jesper Secher - jesper.secher@nordicbiolabs.dk



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
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Behöver dina pipetter  
kalibreras eller servas?
Pipettdoktorn 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.

Ackred. nr. 10489
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Pipettdoktorn 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.

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 av ett kalibreringslaboratorium innebär att
• kalibreringsresultaten är metrologiskt spårbara
• utförande och dokumentation är spårbara
• mätningarna utförs enligt validerade procedurer
• standarder och mätinstrument är tillförlitliga

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


