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Nordic Biolabs AB
Address		
Box 7293, 187 14 Täby
Visiting address
Ritarslingan 16, 187 66 Täby
Telephone no		
08 630 85 00
E-mail			
info@nordicbiolabs.se
Website		 www.nordicbiolabs.se

Anders Johnsson		
073 461 50 66			
anders.johnsson@nordicbiolabs.se

Teknisk service
Lennart Fritzon		
service@nordicbiolabs.se

Marit Hoppe			
070 942 86 48			
marit.hoppe@nordicbiolabs.se		

Magnus Hindsö
070 467 98 51
magnus.hindso@nordicbiolabs.se

Pipettdoktorn Täby
Mikael Selin
08 630 85 12
pipett@nordicbiolabs.se

Det är enkelt att lägga en order i vår webshop. Med
inloggning syns dessutom samtliga avtalspriser. Det
går också bra att kontakta vår kundserviceavdelning 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

Ett axplock av agenturer vi representerar Biosan – Småinstrument för laboratoriearbete
Etisoft – Totallösning för etikettering
EU- Medical - Tryckförbandsplåster
Haemonetics – Instrument och mjukvaror inom
Blood Managment Solutions
Heathrow Scientific – Laboratorieutrustning

Inno-Train – Molekylär typning av RBC, HLA och HPA

Labcold – Kylar och frysar för allt laborativt arbete

LMB – Blodtappning och komponentberedning

NuAire – Säkerhetsskåp, LAF-bänkar, inkubatorer

Sanquin – Reagens och instrument för serologisk
blodtypning

Shield – Skyddshandskar för allt laborativt arbete

Smisson – Blod- och vätskevärmare

Vegoria – Manuella och elektriska blodgivarbritsar

Inno-Train
Inno-Train, baserat i Tyskland,
är en tillverkare och distributör
av diagnostiska produkter
för transfusionsmedicin, med
fokus på HLA, blodgruppering
och human genetik. Inom
området HLA-typning, erbjuds
ett komplett sortiment av
produkter, såsom serologiska
testsystem, PCR-SSP och
PCR-SSO metoder samt också
sekvenseringsmetoder för
högsta möjliga upplösning.

Molekylär typning –
från DNA till resultat på 90 minuter
FluoGene är en unik metod för molekylär HLA-, HPA- och RBC typning baserad på ett modifierat
TaqMan® probe-baserat system, utvecklat av vår nya leverantör Inno-Train. Här kombineras alla fördelar
hos SSP – PCR med snabbheten vid detektion via fluorescens.
Några fördelar

Snabbt och smidigt
•
•
•
•

Från DNA till typningsresultat på enbart 90 minuter
Upp till 48 ABDR-typningar per dag och system
PCR-baserad metod utan gel-elektrofores
Inga hybridiserings- eller tvättsteg

Säkert
•
•
•
•
•

Stängt system: ingen risk för kontamination
Ingen etidiumbromid
Elektroniska rapporter
CE IVD certifierat (kit, system och mjukvara)
Positiv kontroll i varje reaktion

Flexibelt och effektivt
•
•
•
•
•
•

Assays för HLA, HPA och RBC tester på samma instrument
Typningsresultat direkt efter post-read
Låg DNA-konsumtion; t ex 780 ng/HLA-ABDR typning
Användarvänlig mjukvara – helautomatisk uträkning av resultat
Inga gömda kostnader, kiten innehåller allt som behövs
Parallell uppsättning och PCR av flera testplattor - enbart ett (1) instrument behövs

Till FluoGene systemet finns ett stort antal
assays och kit tillgängliga för HLA, HPA
och RBC.
Mer information finns på vår hemsida www.nordicbiolabs.se.

Automatiserad DNA typning med QPCR –
från DNA till resultat på mindre än 70 minuter
Med FluoQube går det att typa HLA, RBC och HPA genom att kombinera
FluoGene metoden (TaqMan® baserad SSP) med QPCR, för att få amplifiering och fluorescensavläsning i samma system. Alla FluoGene kit som
idag används till instrumentet FluoVista, kan också användas till
FluoQube. Efter körning importeras real-tidsdata från instrumentet automatiskt till FluoGene mjukvaran för analys. Förutom analys med FluoGene metoden, kan FluoQube användas till andra QPCR applikationer.
Fördelar:
•
Snabb - < 70 minuter från DNA till resultat
•
TaqMan® baserad SSP
•
Multiplex PCR (upp till 4 färger)
•
Enkel – endast 1 manuellt steg
•
Användarvänlig mjukvara – alla reaktioner på samma bild
•
Automatiserat – kit och lot avläsning med streckodsläsare
•
Flexibel – samma system för RBC-, HLA-, och HPA typning
•
Säker – validerad process
•
Automatisk beräkning av genotypningsresultat

Köp kaninkomplement
för HLA typning från oss
Från vår leverantör Inno-Train har vi både frystorkat
och fryst lösning, i volymen 5x1 ml.

Artikelnummer

Beskrivning

002 044 005

Rabbit complement, frozen

002 044 005L

Rabbit complement, lyophilized

BEXS 12 DNA Isolation

Förenklat arbetsflöde med PiU1

PiU1 Pipetting Unit

FluoVista Analyzer

Arbetsflödet kan förenklas ytterligare
med automatisk PCR setup genom
pipetteringsenheten PiU1. Med
sitt innovativa dispenseringshuvud
säkerställer instrumentet överföring
av provet utan att få med luftbubblor
och gör det enkelt att preparera
mastermixen.
Det avtagbara reagensracket har plats för 16
pipettspetsar och 15 rör, vilket är nog för alla vanliga
applikationer för 96-brunnarsplattor. Mjukvaran PiU1
Manager innehåller PCR protokoll för både ReadyGene och alla FluoGene tester. PiU1 Manager kan
också kommunicera med FluoGene mjukvaran
över nätverket för automatisk dataöverföring av
processade prover och genomförda analyser.

Automated import to SQL database

Results

PiU1 fördelar:
•
•
•
•
•
•
•

Liten automatisk pipetteringsenhet –
29x40 cm bänkyta, samt 36 cm hög
Pipetterings- och dispenseringsfunktion
Automatiskt protokollval för FluoGene via
streckkodsläsare
Bevisad precision och exakthet
Intuitiv mjukvara - PiU1 Manager
PCR protokoll för både ReadyGene och
FluoGene
Möjlighet till överföring av data via nätverket

Transfer data via export or direct interface to LIMS

Rekombinanta blodgruppsantigener, rBGA för begränsad detektion av alloantikroppar
Detektionen av antikroppar mot blodgruppsantigener är
avgörande vid tester innan och efter en transfusion för
att säkerställa att rätt blod ges till patienten.
I fall där t ex antikroppsmixer, autoantikroppar eller alloantikroppar mot vanligt
förekommande blodgruppsantigen är närvarande, kan en tydlig identifiering
vara problematisk på grund av ospecifikt positiva svar (falskt positiva) eller
överlappande reaktioner i antikroppsscreening. Imusyns rekombinanta
blodgruppsantigen (rBGA) kan specifikt inhibera antikroppar och därigenom
minimera risken för inkompatibla blodtransfusioner.
Fördelar
•
•
•
•
•
•
•

Enkelt testprotokoll
Antikroppsdetektion och identifiering i ett steg
Enkel och snabb detektion och identifiering av alloantikroppar och antigener för vanligt förekommande blodgrupper
Bättre upplösning av antikroppsmixer
Neutralisering av kliniskt betydelselösa antikroppar vid korstestning innan transfusion
Snabbare och säkrare behandling av immuniserade patienter
Enkla att implementera i rutinarbetet

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

DaraEx för neutralisering av anti-CD38
antikroppar vid blodgruppering
Antikroppsbaserde läkemedel kan störa serologisk blodgruppering då de undersökta antigenerna kan
vara maskerade av de terapeutiska antikropparna. En anti-CD38 antikropp för behandling av multipel
myelom visar stark interferens i indirekt antikroppstest (IAT) där de flesta reaktioner visar ospecifikt
(felaktigt) positiva. Den tidskrävande standardmetoden genom användning av Dithio-threitol (DTT)
motverkar interferensen men har stora nackdelar såsom nedbrytning av Kel antigener eller hemolys.
Imusyn DaraEx förhindrar agglutineringseffekten av anti-CD38 i IAT utan bieffekter.
Fördelar
•
•
•
•

Snabbt och enkelt protokoll
Specifik inhibering av anti-CD38 reaktivitet utan påverkan på andra antigener eller alloantikroppsreaktioner
Inga bieffekter såsom nedbrytning av blodgruppsantigener eller hemolys som vid standard DTT behandling
Inget behov av dyra anti-idiotypiska antikroppar eller lösliga CD38 proteiner för blockering av anti-CD38

Artikelnummer

Beskrivning

004 020 001

DaraEx anti-CD38 antibody neutralizing agent, 450 µl

Uppföljning av transplantationer genom
chimerismanalys
•
•
•
•
•
•

Analys av chimerism baserad på qPCR teknik genom fastställande av 46 individuella
insersions/deletions
Förutser återfall 3 – 4 månader tidigare än STR
Snabb och enkel uppsättning av metoden.
Automatiserad analys via den intuitiva QTRACE mjukvaran
Kompatibel med ett stort antal qPCR instrument
Varje QTRACE INDEL assay (46 st) är tillgänglig separat.

För mer information om vilka assays som finns tillgängliga, protokoll, analysmjukvara etc,
kontakta Marit Hoppe - 070 942 86 48, marit.hoppe@nordicbiolabs.se.

Röda testceller för antikroppsidentifikation
Sanquin erbjuder olika paneler för antikroppsidentifikation, där varje panel innehåller
positiva celler för Kpa, Lua and Wra och k-neg celler.
Makropanel 16 består av 16 olika cellsuspensioner (3%) från individuella donatorer med blodgrupp O. Som en extra fördel finns
också en Kpa positiv cell, en Lua positiv cell, en RzR2 cell, en k negativ cell och en Wra positiv cell. Makropanel 16-P är förbehandlad
med enzymet papain.
Screening panel 123 innehåller alltid Bga-, Bgb- och Bgc negativa donatorer, samt en donator positiv för Cw-antigen.
Screening set 1+2 kan användas för att screena sera för närvaro av kliniskt signifikanta röda blodceller.
Artikelnummer

Beskrivning

Volym

K1385

Makropanel

16 16x3ml

K1384

Makropanel 16P (papain)

16x3ml

K1148

Screening panel 123

3x10ml

K1388

Screening set 1+2

2x10ml

Kvalitetsreagenser för blodgruppsserologi
Från Sanquin Reagents, en division inom Sanquin Blood Supply (Holländska Röda
Korset och Centrallaboratoriet i Amsterdam), levererar vi alla typer av reagens för
blodgruppsserologi.
Antisera, testblodkroppar och övriga reagenser
Här återfinns monoklonala och polyklonala antisera för ABO, Rhesus och specialblodgrupper. Vidare finns testblodkroppar för ABO, screen och antikroppsidentifiering som passar för traditionell teknik samt för gelkort och mikrotiterteknik.
Kontakta oss för mer information om de olika reagenserna.
Marit Hoppe, 070 942 86 48, marit.hoppe@nordicbiolabs.se

Kit för korstest av trombocyter
MASPAT™ kit för detektering av trombocytantikroppar (anti-HLA och anti-HPA). MASPAT™ bygger på ”solid phase”-teknik i
mikrotiterplatta.
Kitet innehåller:

•
•
•
•
•

1 mikrotiterplatta
12 strip med 8 brunnar coatade med trombocytspecifika monoklonala antikroppar (CD41)
MASPAT™ LISS lösning 10 ml
MASPAT™ anti-humat IgG 6ml
positiv och negativ kontroll 2x1 ml

MASPAT™ indikatorceller levereras separat, vilket innebär att kitets hållbarhetstid inte begränsas av indikatorcellernas kortare
hållbarhet.

Kit för korstest av trombocyter
Artikelnummer

Beskrivning

K1139

MASPAT Indicator Red Cells 10ml

K1360

MASPAT kit 96 test

Nya Magister C24 – världens första
helautomatiska blodgrupperingssystem
i litet format
Magister C24 är designad för lab som analyserar 1 – 50 prov/dag och erbjuder en metod som är
kostnadseffektiv med exakta resultat och hög flexibilitet.
Instrumentet är tack vare sin storlek lätt att anpassa till specifika arbetssituationer och erbjuder optimal flexibilitet. Magister C24 har en
mjukvara och design som gör den användarvänlig och har lågt behov av underhåll. Akuta prover prioriteras för att fastställa snabbare resultat.
Tekniska fakta:
•
•
•
•
•
•
•

2 prober
Kapacitet för 24 gelkort
Provrack med 24 positioner
Reagensrack för 20 positioner
Centrifug samt inkubator för 12 gelkort
Streckkodsläsare på reagens- och provrack
5 Megapixel gelkortsläsare

”New generation” mjukvara med:
•
•
•
•
•
•

Användarvänliga applikationer och programmering
Kontinuerlig laddning av prover
”Random access”
Individuella inställningar på tröskelvärden för varje assay.
Pekskärm möjlig
Tvåvägskommunikation med LIS

Kontakta oss för mer information och uttestning Marit Hoppe, 070-942 86 48, marit.hoppe@nordicbiolabs.se.
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Eldriven blodtappningsbrits
där blod-/plasmagivaren själv
kan ställa in bekvämaste läge
Vår eldrivna och svensktillverkade blodgivarstol styrs med
fotreglage, ett på var sida, samt handreglage. Samma reglage
används för att ställa in chockläge. Armstödet har en unik
kularmskonstruktion som lätt finjusteras för bekvämast läge.
Stolen kan utrustas med avställningsbord för tillbehör LD935 samt blodtappningsvagga
LD9351 (totalt 4 bord) samt extrasarg för peanger LD9353.
Art nr: LD9350

Manuell blodtappningsbrits med optimal
bekvämlighet och säkerhet för såväl blodgivare som personal. Blodtappningsbritsen
är framtagen i samarbete med blodcentraler.
•
•
•
•
•

Lättåtkomliga reglage
Låsbara hjul
Slitstark och lättskött klädsel
Unik kularmskonstruktion för armstödet
fininställer armens läge under tappning
Levereras med nackkudde

Art nr: LD9360

Strippa slangar lätt och ergonomiskt
TS08 – automatisk rulltång
•
•
•
•

Enkel att använda, designad både för höger- och vänsterhänta
Automatisk centrering av slangen, som matas genom ett par valsar
Lätt att ändra matningshastigheten
Hög effektivitet och låg energikonsumtion

Art nr: TS-10008

LEUCOmatic M48 (M)
automatiskt filtreringsställ
Nya motordrivna LEUCOmatic M48 (M) kopplas till strömuttaget för
att höja och sänka dess hyllor till en höjd som passar användaren
vid filtrering av leukocyter. Upphängning, nedtagning och lyft av
filtreringsenheterna blir både enkelt och ergonomiskt.
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 max längd på filtret på 185 cm.
Art nr: FM-10050

Klimatkammare och trombocytskakar
Climax klimatkammare håller tillsammans med passande agitator (skak)
trombocyterna i rörelse och konstant temperatur, 22°C. Inkubatorn har en effektiv
kompressor och stark luftcirkulation för att hålla energiförbrukningen nere. Climax
har en komplett spårbarhet för alla aktiviteter med hjälp av ett SD kort, med 5 års
minneskapacitet. Den är också utrustad med alarm för öppen dörr, samt alarm vid
felaktig temperatur.
Trombocytskakarna från LMB kan användas antingen som ”stand alone”
eller i kombination med en inkubator för att säkra en temperatur på 22°C.
Trombocytskakarna finns i 4 olika utföranden med kapacitet på 24, 48, 60 eller
96 st trombocytpåsar. Dessa är designade för tyst och pålitlig användning över
lång tid. Instrumenten är tillverkade i rostfritt stål, och varje hyllplan kan användas
oberoende av de andra. Ett akustiskt alarm ljuder vid rörelsestopp av skaken.

Artikelnummer

Beskrivning

KL-10000

Climax 100 för 1xAgitator 24 eller 48 (24 eller 48 blodpåsar)

KL-10035

Climax 120 för 2xAgitator 24 eller 48 (2x24 eller 2x48 blodpåsar), eller 1xAgitator 96 (1x96 blodpåsar)

AG-20000

Agi 24 trombocytskak för 24 påsar, inkl. rörelsealarm, visuellt och akustiskt

AG-20001

Agi 48 trombocytskak för 48 påsar, inkl. rörelsealarm, visuellt och akustiskt

AG-20003

Agi 60 trombocytskak för 60 påsar, inkl. rörelsealarm, visuellt och akustiskt

AG-10002

Agi 96 trombocytskak för 96 påsar, inkl. rörelsealarm, visuellt och akustiskt

Slangsvets och blodvagga i smart kombination
SEALmatic C är slangsvetsen med maximal flexibilitet både som portabel för fältarbete samt som
stationär på plats vid donationerna. SEALmatic C är byggd för att kunna kopplas med vaggan Bagmatic
NOVO eller Bagmatic NOVO LS, båda batteridrivna, och instrumenten tillsammans tar då mycket liten
plats. Slangsvetsen ger exceptionellt låg hemolys och har en svetstid på mindre än 2-3 sekunder.
SEALmatic C är speciellt framtagen för att kunna användas tillsammans med Bagmatic NOVO
eller Bagmatic NOVO LS, för att på så sätt ge två (2) instrument i ett (svets och blodvagga).
Några egenskaper:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomisk design
Användarvänlig
Enkelt för användaren att föra in slangen vid svetsning
Enkel att göra ren
Litet svetshuvud som ger transparens/överblick av
svetsprocessen
Automatisk SLEEP timer för batteriet
Automatisk WAKE UP vid start
Går att svetsa medans batteriet laddar
Väger endast 1,6 kg inklusive batteri

Bagmatic NOVO - Art nr: BA-30000
Bagmatic NOVO LS - Art nr: BA-30300
Sealmatic C - Art nr: SS-10300

T!
E
H
NY

NexSys PCS Plasma Collection System
är ett nyutvecklat plasmaferesinstrument
från Haemonetics
NexSys möjliggör ökad produktivitet av plasmatappningen bla. genom
•
•
•
•
•
•
•

Öppen två-vägs kommunikation mellan instrumentet och blodbankens datasystem vilket bidrar till att eliminera
ineffektivt pappersarbete
Enkelt handhavande via en intuitiv touchscreen/pekskärm
Ljusupplyst färgkodad information från lampan ovanför touchscreenen som informerar operatörerna om ev. larm,
notiser, sista retur samt avslutad process
Ökad plasmautvinning per donation
Möjlighet till integrerad dokumentation av varje insamling för kvalitetssäkring och reduktion av manuellt QA arbete
Enkel och lätt uppsättning av engångsmaterialet
Viktkontroll av citratförbrukning

Kontakta oss gärna om ni önskar mer information om plasmatappning.
Magnus Hindsö
070 467 98 51
magnus.hindso@nordicbiolabs.se

PCS2 Plasma Collection System
Runt om i världen försöker blodcentraler öka plasmatappningen för
att möta den ökade efterfrågan. Vi i Europa är väldigt beroende av
försörjningen från USA, vilket inte är optimalt. Helblodstappningar
har i flertalet länder stadigt gått ned i antal på grund av restriktioner
i transfusionsprotokollen, vilket lett till att tillgången på komponentplasma från dessa donationer minskat i volym.
Efterfrågan beror i huvudsak på ett stort behov av immunoglobuliner, albumin samt koagulationsfaktorer. Plasma har idag blivit en strategisk resurs och medicinska produkter härledda från
plasma är idag inkluderade i Världshälsoorganisationens (WHO) List of Essential Medicines
(EML).
Ref: http://www.nordicbiolabs.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_
FileID=3beb7ff8-ae07-4b90-bdb5-03fac1ebef8c&FileName=Strengers_et_al2016-Transfusion.pdf
alt. www.nordicbiolabs.se / Webshop / Transfusion / Aferes - följ länken.

För mer information kontakta vår Produktspecialist Magnus Hindsö magnus.hindso@nordicbiolabs.se, tel. 070 4679851.

Funderar ni på att tappa plasma?
PCS2 Plasma Collection System
ger möjlighet att tappa plasma från
selektiva givare.
Systemet är känt för att vara
stabilt, mobilt samt lätt och
överskådligt att använda.
Det finns möjlighet att tappa
både patientplasma s.k. FFP och/
eller plasma till fraktionering
och flertalet engångsset att välja
mellan. Plasmagivning kan ske
upp till två gånger per månad och
erbjuds vid flertalet blodcentraler
i Norden.

MCS+, aferessystemet som kan anpassas efter
det varierade behovet av blodkomponenter eller
patientbehandlingar
Upplevelsen är ytterst viktigt för en blodgivare vilket gör MCS+ till ett mycket lämpligt aferessystem.
Drag och returhastigheten anpassas individuellt efter givarens förutsättningar samtidigt som citratet
kontrolleras och monitoreras för att säkerställa givarkomforten.
Systemet är också känt för att vara stabilt, mobilt, tyst, lätt och överskådligt att använda.

Blodgivarkomponenter
•
•
•
•

Trombocyter
Erytrocyter
Plasma
Samtliga i kombination

Patientbehandlingar
•
•
•

Stamceller
Plasmautbyte
Autolog Erytraferes

ACP® 215 Automated Cell Processor Världens första och enda automatiserade,
slutna systemprocessor av röda blodkroppar
Infrysning av sällsynta blodgrupper
Genom den automatiserade glyceroliserings- och deglyceroliseringsprocessen möjliggörs infrysning av sällsynta blodgrupper.
Celltvätt
Den automatiserade celltvättsfunktionen ger bättre tillgång på tvättade
erytrocyter till patienter med förhöjd risk för transfusionsreaktion.
ACP 215 är ett slutet system för cellprocessering med
integrerad processkontroll
•
•
•
•
•

Minskad risk för bakteriell kontaminering
Transfusioner med minskad risk för transfusionsreaktion
Upp till 14 dagars hållbarhet efter tvätt då det sker i slutet syste
Upp till 72 timmars hållbarhet efter deglycerolisering
cGMP – kompatibel
Minskad risk för manuell felhantering

KLF Plasmainfrysare
Plasmainfrysarna från det Österikiska företaget CLST
GmbH fryser plasma ned till -30 grader på 30 minuter
och kan frysa alla olika typer av plasmapåsar.
Systemen har en horisontell infrysningsprocess, vilket garanterar ett jämnt
utseende på de frysta påsarna. De olika modellerna går att utrusta med
antingen vatten- eller luftburen kylning, och är validerade i flera olika
kliniska applikationer. Systemens mjukvara möjliggör spårbarhet för varje
infrysningscykel i enlighet med EUs rekommendation No. R (95)15 och
European Plasma Master File (PMF).

Artikelnummer

Kapacitet

KLF 12-18

12 plasmapåsar à 1000 ml eller 18 plasmapåsar à 500 ml

KLF 16-24

16 plasmapåsar à 1000 ml eller 24 plasmapåsar à 500 ml

KLF 32-48

32 plasmapåsar à 1000 ml eller 48 plasmapåsar à 500 ml

Teg® 6s systemet ger användaren möjlighet att
erhålla snabb, följsam och precis identifiering
av patientens hemostas
Med hjälp av en ”allt-i-ett” kassett levererar TEG® 6s systemet ett resultat med kvalitet, utan ett komplicerat handhavande.
TEG® 6s kan antingen vara centralt placerad på ett laboratorium eller som ett robust patientnära analysinstrument, i varje del av vårdkedjan
och i nära anslutning till patienten. Den nya generationen TEG® 6s förenklar handhavandet för användaren och med hjälp av engångskassetten
levereras en bild av patientens koagulation i realtid. Detta ger behandlaren en 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 blodkomponenter som inte är nödvändiga.
Som användare kan du välja mellan två stycken olika test kassetter 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. Blodet som
används till denna kassett är citrerat helblod.
Till TEG® 6s finns en programvara, TEG Manager™, som ger användaren möjligheter att få en total överblick över testresultaten och status på utrustningen. TEG Manager™ är en web baserad programvara som möjliggör för användaren
att ta del av testresultat samt instrumentstatus oberoende av TEG 6 placering.

Blod- och vätskevärmare
ThermaCor ® 1200 en ny generation blod-och vätskevärmare
som är avsedd att leverera små, medelstora och stora
volymer blod/vätska till blödande patienter i flödesintervallet
10 ml/timme – 1200 ml/minut.
Patientsäkerhet, användarvänlighet och flexibilitet har satts främst när SmissonCartledge Biomedical har utvecklat utrustningen baserat på samarbete med ledande
anestesiologer och trauma-team i USA.

Användarvänlighet:
•
•
•

Enkel montering av vätskekassett som fästs vid maskinen med ett
enkelt handgrepp.
Laddning av set tar endast 1 minut.
Precis och exakt volymkontroll på manöverpanelen.

Automatisk avluftning:
•
•
•
•

Övervakning med 4 st separata luftdetektorer.
En s.k. Vortex luftfälla avluftar systemet automatiskt vid behov,
även vid höga flöden.
Säker automatisk avstängning vid ev. torrkörning i behållaren.
Snabb återställning efter torrkörning.

Temperaturkontroll:
•
•

Kontinuerlig övervakning med hjälp av 4st temperatursensorer på och runt
behållaren och värmaren. Värmning av vätska vid alla flöden.
En sensor direkt vid patientledningen för kontroll att vätskan alltid håller 40oC
eller lägre, om inställt så.

Kontroll på infusionstrycket:
•
•

Kontinuerlig övervakning med hjälp av 3st trycksensorer.
Automatisk flödesreducering vid för högt infusionstryck, tryckvakter vid
100mmHg och 300mmHg.

Välkommen till oss för hjälp med att lösa era problem med akutinfusion av blod och vätska!
Anders Johnsson, 073 461 50 66, anders.johnsson@nordicbiolabs.se

Autologa serum ögondroppar
Autologa serum ögondroppar är ett alternativ då resistens för behandling av
corneaproblem uppstår. Meise har utvecklat ett nytt produktionssystem för att
på ett säkert, snabbt och ekonomiskt sätt producera dessa.
I ett steg kan 1 serumpåse fyllas med upp till 36 individuella applikatorer (1.5 ml eller 3 ml), färdiga att använda.
Den innovativa teknologin med ett slutet system garanterar en steril och säker process under hela tappningen. Alla
applikatorer är förslutna individuellt, och förses med speciella etiketthållare så att de kan matchas korrekt med rätt
patient.

Latexfria tryckförbandsplåster ersätter tryckförband av tejp och kompress
Sureseal är ett smidigt tryckförbandsplåster som expanderar flera
gånger i storlek vid kontakt med blod, ökar trycket och förkortar
därmed koagulationstiden på insticksstället.

Art nr

Benämning

Storlek

Fp strl

85100

Sureseal tryckförbandsplåster, L, latexfritt

25 mm x 72 mm (Kompress 12 mm x 15 mm)

100 st

85200

Sureseal tryckförbandsplåster, XL, latexfritt

30 mm x 72 mm (Kompress: 15 mm x 20 mm)

100 st

Ergonomiska
säkerhetsbänkar

6 års i
nt
gara ter
fil
inkl.

Sex års garanti på delar (inklusive filter) för skåpen NU-540
och NU-543. Finns i olika storlekar och modeller.
Välj 203, 254 eller 305 mm öppning för att möta de olika behoven hos verksamheten
och personalen.
LabGard® har en kortare sträcka in i arbetszonen och för arbetsverktygen närmare
och minskar belastningen på armar, rygg och nacke.
•
•
•

Ett armstöd i plast eliminerar ledning av kyla till underarmarna och minskar
risken för onödig påfrestning
En försänkt bäryta tillåter att armstödet används utan att luftflödet blockeras.
Ytterligere en försänkt arbetsbricka med spillskydd sänker arbetszonen och
gör det enklare för labtekniker att använda pipetter, samt ger mer utrymme för
instrument såsom vätskehanterare mm.

LAF-bänkar
Alltid sex års garanti på reservdelar och filter.
Arbetsstationen kan användas då rent luftflöde enligt ISO 14644-1
krävs för preparation av injicerbara läkemedel, IV lösningar,
vävnadskulturer, optik, mikroelektronik och mer. De laminära
luftflödeshuvarna kan anpassas efter behoven hos verksamheten.
•
•
•

Störst HEPA-filer area
Lägsta möjliga ljudnivå och vibration
Låg eneginivå vid arbete

Skydda patienten och dig själv –
handske med dubbel MDD och PPE-klassning
Arbetar du med patienter, bereder toxiska preparat eller jobbar på laboratoriet,
genom att använda dessa handskar från SHIELD Scientific är du skyddad.
Acceleratorfria och puderfria, utmärkta vid hypersensitivitet.
Med rätt handske vid rätt tillfälle hålls kostnaderna nere.
duoSHIELD PFT Nitrile 240
•

Dubbelt skydd: PPE kategori III (PPE Direktiv 89/686/EEC),
MDD klass 1 (MDD Direktiv 93/42/EEC)

•

Längd: 240 mm; tjocklek handflata: 0,08 mm

•

Virusresistent enligt EN ISO 374-5:2016
(Viral penetrationstest: ISO 16604:2004 procedur B);
högsta nivå av penetrationsmotstånd (AQL 0.65/nivå 3 - EN 374-2:2014)

•

Kemisk risk (EN 16523-1:2015 överskrider EN 374-3:2003):
vattentät, formaldehyd 38% 121 min, väteperoxid 30% 6 min,
Na-hydroxid 40% 480 min (max test-tid 480 min)
Beskrivning
duoSHIELD PFT NITRILW 240

XS/6

S/7

M/8

L/9

Fp strl

658121

658122

658123

658124

10x200

FÖR ARBETE DÄR DET FÖRELIGGER SMITTORISK
SHIELDskin ORANGE NITRILE 260
•
•
•
•

Beskrivning
SHIELDskin Orange Nitrile 260 (260mm)
TM

TM

Dubbelt lager av nitril och neopren
Längd: 260 mm; tjocklek: 0.17mm (fingertopp)
Biologisk risk: Mikroorganism- och virusresistent – EN374-2 (AQL
0.65) och ASTM F1671-97B & ISO 16 604
Kemisk risk (EN374-1 och EN374-3): vattentät, etanol 11 min,
metanol 5 min, Na-acetat 480 min, Na-hydroxid 480 min

XS/6

S/7

M/8

L/9

XL/10

Fp strl

676231

676232

676233

676234

676235

10x90

FÖR RUTINARBETE PÅ LAB
ecoSHIELDskin Eco NITRILE PF 250
•
•
•
•

Beskrivning
ecoSHIELDskin Eco Nitrile PF 250

Dubbelt lager av 100% nitril
Längd: 250 mm; tjocklek: 0.14mm (fingertopp)
Biologisk risk: Mikroorganism- och virusresistent – EN374-2 (AQL
0.65) och ASTM F1671-97B
Kemisk risk (EN374-1 och EN374-3): vattentät, etanol 9 min, metanol
0 min, Na-acetat 480 min, Na-hydroxid 480 min

XS/6

S/7

M/8

L/9

XL/10

Size

625121

625122

625123

625124

625125

10x150

NuWind Bench Top Centrifuge
Litet instrument med stor kapacitet – modellen erbjuder störst
kapacitet för storleken och når högst hastighet på marknaden.
Enkelt byte av rotorer med ClickSpin – inga verktyg behövs
Rotor recognition – tillåter instrumentet att detektera viken rotor som intallerats och
säkerställa att rotorn inte når en hastighet som den inte klarar.
Imbalance protection – detekterar om provet är laddat och balanserat. Rotorn kommer
att stannas om en hög nivå av vibrationer uppnås.
Alla centrifuger har 4 års garanti på reservdelar.

Centrifug/Vortex för två PCR-plattor
CVP-2 centrifugen spinner ned mikrovolymer av reagens till botten av brunnen (primär centrifugeringsspin)
med efterföljande mixning och spinner sedan ned reagensen igen från väggarna och locket (sekundär spin).
Hastighet: 300-1500 rpm; Max RCF: 245 x g.

Höghastighets minicentrifug
Microspin 12 har en extern enhet för strömförsörjning som möjliggör drift i kylrum
(temperaturer från +4°C till +40°C). Inbyggd rotor MSR-12 (12 platser för mikrorör 1.5/2 ml).
Hastighet: 1000-14500 rpm, Max RCF: 50–12,400 × g.

Frysar och kylar från Labcold
Kylar och frysar för laboratoriearbere inkluderar både utrustning som
passar under arbetsbänken (under bench) och fristående modeller.
Exempel frys:
•
•
•
•
•

Under bench
Höjd x Bredd x Djup 835 x 500 x 490mm
Vikt: 28 kg
Temperaturområde: -18 till -23oC
Dörrtyp: solid
Artikelnummer

Beskrivning

RLVL03203

Labcold Basic Freezer, 70L

Totallösning för etikettering
EtiCALLS erbjuder etiketter för rör, plattor etc för temperaturer ned till -196°C.
Dessa kan enkelt kombineras med olika alternativ av printrar, streckkodsläsare och mjukvaror

Kryolådor med gångjärn,
blandade färger, 5-pack
•
•
•

Lock med gångjärn öppnas enkelt även när de frysta.
1 ml och 2 ml kryorör samt mikrotuber
(L x W x H): 13,3 x 13,3 x 5,1 cm

Art nr: BCS-206MC

Flexibla multirörsrack
Varje fack anpassar sig efter 12 mm-30 mm (5 ml-50 ml) rörstorlek, autoklaverbar, 2-pack.
Artikelnummer

Färg

Rör

HS120184

Rack 1: Blå/Grön Rack 2: Grön/Blå

5-50 mL

HS120185

Rack 1: Blå/Gul Rack 2: Gul/Blå

5-50 mL

HS120187

Rack 1: Blå/Blå Rack 2: Blå/Blå

5-50 mL

HS120189

Rack 1: Rosa/Rosa Rack 2: Rosa/Rosa

5-50 mL

HS120190

Rack 1: Gul/Gul Rack 2: Gul/Gul

5-50 mL

Pipettera med Tacta
Tacta är en ergonomisk manuell pipett med extra mjuk pipettspetsavkastare (Optiject). Den kan
enkelt ställas in och kalibreras för olika typer av vätskor och vid volyminställning finns möjlighet
att låsa pipetten för att undvika oavsiktligt byte av volymen.
•
•
•
•
•
•

Bekväm att hålla tack vara ergonomiskt utformat handtag
Kräver ytterst lite pipetteringskraft och kraft för att släppa pipettspetsen vilket minskar
risken för "Work Related Upper Limb Disorder (WRULD)"
Optilock-system ger flexibilitet när det gäller volymjustering och låsning av volymen
Kontrollerad och mjuk spetsavskjutning genom nya tekniken Optiject
Kalibreringsjustering för att ge korrekt resultat vid pipettering av olika vätsketyper
Enkel att rengöra med endast 3 delar att ta isär

I sortimentet finns manuella och elektroniska pipetter, spetsar och andra tillbehör.
Läs mer på www.nordicbiolabs.se/nordic-biolabs-ab/vatskehantering.

Blodbankskylar och frysar samt ULT frysar
från Labcold, Nordic Lab och NuAire
Vi erbjuder ULT-frysar i olika modeller. Kontakta oss eller se vår hemsida för mer
information - https://www.nordicbiolabs.se/nordic-biolabs-ab/kyl-frys-och-forvaring
Vi har även frysrack i sortimentet –
Kontakta oss gärna för mer information
info@nordicbiolabs.se
08 630 85 10

Transportsystem med plomberingsmöjligheter
Transportsystemen finns med kapacitet från 6,6 liter upp till 112,8 liter samt med eller utan hjul/handtag (roller).
Boxarna är tillverkade i plast (yttersida polyethylen, innermaterial polypropen och isolering polyurethan) för optimal temperaturhållning
och enkel rengöring. Transport med torris kan hålla upp till 3 dygn.
Artikelnummer

Beskrivning

Kapacitet

13016

MaxCold 36

33,8 L

13018

MaxCold 50

47 L

44366

MaxCold 70

65,8 L

13021

MaxCold 120

112,8 L

13023

MaxCold 40 roller

37,6 L

45071

MaxCold 50 roller

47 L

45335

MaxCold 60 roller

56,4 L

45332

MaxCold 70 roller

65,8 L

43068

MaxCold Playmate Pal

6,65 L

43366

MaxCold Playmate Elite

15,2 L

Kontakt
Marit Hoppe
070 942 86 48
marit.hoppe@nordicbiolabs.se
Anders Johnsson
073 461 50 66
anders.johnsson@nordicbiolabs.se
Magnus Hindsö
070 467 98 51
magnus.hindso@nordicbiolabs.se
Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se

