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MAST CRYOBANK® -  
ett förvaringssystem med streckkod
CRYOBANK®  baseras på ett kryorörssystem som innehåller kemiskt behandlande beads 
täckta av en specifik kryogen lösning med bevarande egenskaper. Systemet erbjuder ett 
pålitligt, smidigt och mångsidigt system för långtidsförvaring och lagring av fastidious bakterier.

CRYOBANK® 

• Steckkod för full spårbarhet, passar med alla vanliga streckkodsläsare
• Stapelbara lådor
• Bevisad funktionalitet för långtidsförvaring av fastidius bakterier samt icke-fastidius jäst och mögel.
• Klarar temperaturer ned till -80°C.
• Tillhandahålls med plockare för enkelt upptag av kryorör.
• Färgkodade beads och lock för enkel igenkänning
• Kryorör gängade på utsidan för att reducera risken för kontaminering 

15%
rabatt

Mer information återfinns på vår hemsida, www.nordicbiolabs.se.



Nya antibiotikadiskar från MAST 
Artnr Beskrivning
FDC30C Cefiderocol 30         
IMR35C Imipenem/relebactam 10-25       

LMU20C Lefamulin 20  

Vi jobbar hårt tillsammans med Copan för att  
säkra tillgången på provtagningskit 
På Nordic Biolabs har vi under hela pandemin, 
tillsammans med vår leverantör Copan, vidtagit 
åtgärder för att säkra tillgången på provtagningskit. 
En del av arbetet mot målet att ingen av våra 
kunder ska stå utan provtagningskit har inneburit 
att vi aktivt sett över leveranserna och fördelat 
produkterna mellan våra kunder. 

Den största utmaningen har varit arbetet med alternativa provtagnings-
lösningar från Copan utifrån labbens olika behov och förutsättningar, 
men även utifrån primärvårdens sätt att provta patienterna. Det innebär 
ett nära samarbete mellan oss, labben och inköp.  
Copan har sin produktion i Italien, som har varit hårt drabbat av 
pandemin, men tack vare en enorm insats och daglig planering mellan 
oss, våra kunder och Copan har vi kunnat lösa de flesta problem och 
utmaningar. 

Vi vill tacka alla er alla för ett otroligt bra samarbete och samtidigt skicka 
en hälsning till all personal på labben runt om i Sverige. Vi kommer att 
fortsätta kämpa oss igenom den här pandemin tillsammans.

Vi vill också passa på att meddela att Copan under sommaren har 
installerat och validerat fler produktionslinjer och ytterligare produktions-
linjer är under uppbyggnad. Det kommer förhoppningsvis att underlätta 
produktionen och generera fler leveranser till vårt lager i Täby. 

Det går bra att kontakta mig om ni har frågor och funderingar om 
provtagningskit. 

Med vänliga hälsningar

Mehdi Tajhizi
mehdi.tajhizi@nordicbiolabs.se
070 379 35 80



MAST® CARBA PACE
Ökningen av antimikrobiell resistens är en av de 
mest brådskande globala utmaningarna inom 
vården. Följaktligen är det viktigt att snabbt 
upptäcka resistenta patienter för att förhindra 
och kontrollera spridningen av resistenta mikro-
organismer.
 
MAST® CARBA PAcE är snabb, enkel och kostnadseffektiv detektion 
av karbapenemas i Pseudomonas, Acinetobacter och Enterobactera-
les.

Fördelar med det nya MAST® CARBA PACE

• Snabba resultat på mindre än 10 minuter
• Lämplig för testning av Pseudomonas, Acinetobacter och 

Enterobacterales.
• Enkel testprocess i 5 enkla steg
• Kostnadseffektiv screeninglösning
• Hög känslighet och specificitet

• Hur säkrar du tillgången till antibiotikadiskar och minimera risken för att vara utan antibiotikadiskar?
• Vilka är konsekvenserna för din verksamhet om din nuvarande leverantör får problem med sina råvaror? 
• Vad blir kostnaderna om du inte kan utför resistensbestämning pga. leveransproblem och hur drabbar det patienterna? 

Mast Group Ltd. tillverkar antibiotikalösningar sedan 1957 och erbjuder det mest omfattande sortimentet av antibiotikaresistens, 
kombinations- och identifieringslösningar. Mast Group Ltd. erbjuder också en rad tjänster inklusive mastpharma®-utveckling och 
mastpharma®-stabilitet för utvärdering av nya antimikrobiella föreningar för läkemedelsindustrin.

Diskdiffusion är fortfarande den mest populära metoden för att bestämma bakteriell antibiotikaresistens. 
Mast tillhandahåller en rad olika internationella standardiserade procedurer, inklusive europeiska kommittén för antimikrobiell känslig-
hetstestning (EUCAST) och The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
 
I sortimentet finns även MASTDISCS®, ett omfattande utbud av antibiotikadiskar i kassetter eller injektionsflaskor, med kvalitetssäkring  
i enlighet med standardiserade testprotokoll som utfärdats av ovanstående nationella och internationella organisationer.

Normalt valideras minst 2 leverantörer för att säkra tillgången på produkter. Vi ser en fara när det gäller de antibiotikadiskar som idag 
används av våra kunder. Det finns en tydlig trend att endast använda antibiotikadiskar från en känd leverantör, vilket ökar risken att bli 
beroende av leverantören samt risken det innebär vid produktions- och/eller leveransproblem. 

Hur väl förbredd är du om din nuvarande  
antibiotikaleverantör inte kan leverera? 
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Toxinometer MT-6500 för 
tidig detektion av  
invasiva svampinfektioner
Invasiva svampinfektioner är ett stort globalt problem 
och utbredningen ökar. Dessa opportunistiska
infektioner påverkar patienter med nedsatt immunför-
svar, personer som genomgår intensivvårdsbehand-
lingar och personer med kroniska tillstånd, då särskilt 
lungsjukdomar.

Invasiva svampinfektioner är en stor anledning till insjuknande, ökad 
dödlighet och är svåra att diagnostisera. Tidig upptäckt och diagnos av
mykoser är av högsta vikt för att förbättra utfallet hos patienterna. 
Traditionella diagnostiska verktyg såsom patologi, histologi samt odlingar
saknar dock känsligheten och kapaciteten som behövs för tidiga diagnoser.

Hos de flesta patogena svampar är (1→3)-ß-D-glucan en komponent 
integrerad i cellväggen (fig. 1). Små kvantiteter släpps ut i blodet under 
en infektion. Limulus reagens (LAL: Limulus amebocyte lusate), gjord 
från extrakt av dolksvansars blod, har uppmärksammats som ett in vitro 
reagens för diagnostik av mykoser. Reagenset reagerar med (1→3)-ß-
D-glucan såväl som med endotoxin. ß-Glucan testet mäter exklusivt 
koncentrationen av (1→3)-ß-D-glucan genom en kinetisk turbidimetrisk 
analys i ett prov förbehandlat med en lösning som inaktiverar endotoxin 
genom en non-jonisk detergent och polymyxin B.

Reagens Streckkodsläsare


