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SARS-CoV-2 Antigen snabbtest
SARS-CoV-2 Antigen snabbtest är ett kromatografiskt, immunologiskt 
snabbtest för den kvalitativa detektionen av SARS-CoV-2 antigenets 
förekomst i humana nasala, nasofaryngeala eller orofaryngeala svabb-
prover.

Lättanvänt: Enkel provtagning av nasala, nasofaryngeala eller orofaryngeala svabb-prover.
Snabbt och bekvämt: Resultat på 15 minuter. Kräver inga instrument.
Utmärkta prestanda: Specificitet 99.07%, Sensitivitet 96.49%, Noggrannhet 98.62%.

Produkten är CE-IVD märkt för professionell användning och uppfyller det europeiska  
in vitro-diagnostikdirektivet (98/79/EC).

kontakta oss för mer information. Vi hjälper dig gärna!
Peter Simon
073 373 21 09
peter.simon@nordicbiolabs.se

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card kit

1 495 SEK/fp
Fp strl: 20 Rxn

Art nr: 07AG6020B



UNIVERSE™ -
Ett flexibelt och öppet system för  
provpreparering av molekylära tester

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

UniVerse™ är ett system som automatiskt alikvo-
terar prov innan testning inom molekylär diagnos-
tik. Den pre-analytiska automatiseringen som görs 
med systemet förenklar och standardiserar den 
molekylära 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.



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 immunförsvar, personer 
som genomgår intensivvårdsbehandlingar och personer 
med kroniska tillstånd, då särskilt lungsjukdomar.

Reagens Streckkodsläsare

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 in-
fektion. 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.

• Utmärkt lösning för att snabbt få svar på Beta-Glucan
• Utmärkt lösning för 24/7 och små lab med få prover 
• Utmärkt för att följa upp behandlingen och utöka testningen av Beta-Glucan istället för lång 

väntetid på svar från labbet 
• Bidrar till snabba analyssvar som innebär mindre användning av antimykotica i förebyggande 

syfte och mindre lidande för patienten
• Covid-19 har bidragit till fler invasivae svampinfektioner och denna lösning från Fujifilm Wako 

är säker för patienten och vården. 



MAST ISOPLEX® DNA LYO
Vad är LAMP loop mediated isothermal amplification (LAMP) är en DNA amplifiering metod. 
  Denna process sker snabb och effektiv under isoterm förhållande.

MASTISOPLEX DNA Lyo är kompatibel för användning på alla termiska cykler med en FAM-detekteringskanal.

Fördelar med LAMP-tekniken;

• Bekväm - Frystorkade pellets för enkel transport och förvaring.
• Snabb - Positiva resultat indikation på så lite som 5 minuter med 40 minuters körtid.
• Lätt att använda - Återsuspendera pelleten i rekonstitutionsbuffert följt av tillsats av primrar och DNA.
• Känslig & specifik - Detekterar femtogrammängder DNA.
• Stabil - Pelletsfunktion oförändrad av 13 veckors exponering vid temperaturer upp till 50 °C och >90% relativ fuktighet. 

Oförändrad pelletsprestanda efter 5 frysnings-tining cykler. Ett års hållbarhet vid rumstemperatur.
• Flexibel - Lägg bara till primrar designade efter önskemål. Använder standard laboratorieutrustning. Kan arbeta med urinprover, 

avföringsprover, livsmedelsprodukter, växtmaterial och många fler.
• Fungerar för analyser med: bakterier, Virus, svamp och parasiter

Fördelar jämfört med PCR

• Kräver sofistikerad termisk cykelutrustning för att bibehålla 
ett temperaturintervall under lång tid

• Lägre känslighet - kan upptäcka piktogrammängder DNA
• Kräver denaturering av dubbelsträngat DNA
• Tar vanligtvis mellan 1,5 - 3 timmar
• Kräver DNA-rening för att förhindra föroreningar som 

hämmar eller introducerar förspänning i PCR-reaktionen

• Utförs vid en stadig temperatur på 60-65 °C under en viss 
tidsperiod

• Ökad känslighet - kan upptäcka femtogram DNA
• Inget denatureringssteg krävs eftersom LAMP använder 

strand displacement i ampliferings processen
• Amplifiering och resultat tar ca. 15 minuter
• Robust teknik som inte kräver några modifieringar av 

extraherat DNA



Vi är glada att presentera MAST lösning 
som är baserad på LAMP tekniken
Den första frågeställningen är om det finns Karbapenemase-producerande Enterobacteriaceae (ESBLcarba)  
och sedan är det viktigt att reda ut vilken familj. 

MAST®CARBA PAcE är enkel att använda vilket innebär en färgskiftning och svar inom 10 minuter från att 
man har inokulerat. Det kan användas som screening vid behov. 

• Snabb TTR - Resultat efter inokuleringen tar endast 10 minuter
• Lätt integrerad i vilket laboratorium som helst, kräver endast mikrobiologiska standardförsörjningar, 

vilket gör detta anpassningsbart till alla arbetsflöden i laboratoriet
• Lätt att använda - Enkel testprocedur med fem enkla steg (se figur 1), färgändring från gul till orange 

/ röd indikerar karbapenmassaktivitet
• Kvalitet - Validerad med en panel av organismer inklusive VIM, IMP, NDM, OXA-48-liknande, OXA-

23 och KPC hög känslighet och specificitet på 96% respektive 91%
• Stöder effektiv IPC - snabb och pålitlig upptäckt stöder infektion, förebyggande och kontroll

Suspected
carbapenemase

MAST®

CARBA PAcE

Positive
Result CPO

MAST
ISOPLEX ®

CRE ART

Confirmatory
Molecular
Diagnosis

Negative
Result Non CPO

ESBLcarba 
Enligt senaste statistiken från folkhälsomyndigheten ökar fallen med extended spectrum betalactamases med karbapenemasaktivitet 
dvs. resistenta bakterier mot penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer med hela 40%. 

Län/Regioner 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Totalt 202/1,97 144/1,40 116/1,14 127/1,27 115/1,16 17/0,48 40/0,41 23/0,24

 



Med hjälp av MAST ISOPLEX®CRE-ART ampliferas generna enkel och effektivt med LAMP tekniken. 
100% känslighet och 97.2% specificitet.

Fördelarna med ISOPLEX®CRE-ART

• Snabb TTR - Bara 15 minuters provbredning följt av 30 minuters körtid
• Ingen extra extraktion krävs - Kräver endast en snabbkokning och centrifugering
• Redo att använda - Enkel frystorkad pellet innehållande alla primrar och reagens
• Mycket känslig och specifik - Pålitlig upptäckt av CPO som ger förtroende för resultat
• Hämningskontroll för varje prov - Säkerställer optimal reagensprestanda och korrekt resultattolkning
• Diskriminering av flera mål - Specifik grundkonstruktion tillåter exakt förstärkning och upptäckt av 7 olika karbapenemas familjer samtidigt
• Stöder effektiv infektionsförebyggande och kontroll (IPC) 
• Snabb identifiering möjliggör exakt övervakning av resistens utöver att förebygga utbrott genom sjukhus och avdelningar. 
• Test utfört med standard laboratorieutrustning och förbrukningsmaterial

Prepare Sample Tube:
Add inhibition control 

and reconstitution 
buffer to an empty 

tube.

Select Bacterial Colony:
Pick a sample from an 

isolated colony and 
resuspend in the sample 

tube

Extract Nucleic Acid: 
Boil the sample for 
5 minutes before 

cooling and briefly 
centrifuging.

Prepare CRE-ART 
Strip Tubes: 

Add the boiled sample 
mixture to each 

individual CRE-ART 
strip tube.

Incubate and 
interpret:

Load the CRE-ART 
tubes onto a compa-
tible instrument and 
interpret results with 

ease.

Inoculate

Use a pure, fresh  
culture of the test  
organism.

Take an approxi-
mate 1-5 µl loopfull 
of organism.

Add to the tube 
containing test 
solution.

Mix well by 
vortexing for 20 
seconds.

Rapid time to 
result

Once the test organism is added to 
the test solution results are available 
within 10 minutes

Cost effective Conveniently contains 48 tests per 
kit, allowing quick identification of 
carbapenemase producers, assisting 
with prompt isolation of carriers to 
prevent cross transmission

Easily inte-
grated into any 
laboratory

Requiring only standard microbiologi-
cal supplies making this adaptable to 
any laboratory workflows

Easy to use Simple test procedure, with 5 simple 
steps (see figure 1) colour change 
from yellow to orange/red indicates 
carbapenemase activity.

Quality Validated using a panel of orga-
nisms including VIM, IMP, NDM, 
OXA-48-like, OXA-23 and KPC high 
sensitivity and specificity of 96% and 
91% respectively

Supports 
effective IPC

Rapid and reliable detection supports 
infection prevention and control



MAST CRYOBANK® -  
ett förvaringssystem med streckkod
CRYOBANK®  från Mast 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® egenskaper:

• Steckkod för full spårbarhet, passar med alla vanliga streckkodsläsare
• Stapelbara lådor
• Enkel att använda
• Har bevisad funktionalitet för långtidsförvaring av fastidius bakterier  

och 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 

Art nr Beskrivning Listpris SEK Kampanjpris SEK
CRYO80M 80 vials of mixed beads 1 418 1 050

25%
rabatt



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

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

Erbjudandena är giltiga t o m den 31 maj 2021 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter  
från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.  
Med reservation för tryckfel.

PHOS-TAG™ AGAROSE
Description

Phos-tag™ Agarose is a functional molecule which is used for the separation,  
purifi cation and concentration of phosphorylated proteins.

It is suitable for the separation of phosphorylated peptides and native phosphoproteins from biological samples
under neutral conditions. This method is based on Immobilized Metal Affi nity Chromatography (IMAC) during
which a phosphate-binding dinuclear zinc(II) complex attached to a highly cross-linked agarose granule
(Phos-tag™ Agarose) represents the stationary phase.

Key Features

• Purifi cation of phosphorylated proteins within 1 hour
• Trapping of proteins at physiological condition (pH 7.5)
• Purifi cation without reducing agent or surfactant

Storage

Store at 4° C.

Article Number Product Name Packaging Size Price 
302-93 561 Phos-tag™ Agarose 0.5 ml 4 641

Orolig för luftburet virus? 
Behovet av att övervaka den luftburna virusbelast-
ningen i kritiska områden är viktigare än någonsin 
och kan användas som ett tidigt varningssystem 
för spridningen av pandemin. Autoklaverbar upp till 
121°C.

Med hjälp av den bärbara luftprovtagaren MD8 AirPort kan luften i alla 
områden med hög risk för kontaminering av Coronavirus eller andra virus 
mätas och analyseras. Efter provtagning kan membranfiltret helt enkelt 
lösas upp i minimala volymer vatten eller buffert. Detta hjälper prov-
beredning av RNA för snabb testning med metoder som PCR.


