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CST:n IF-validoidut vasta-aineet ja leimatut sekundaarit

Uusi Cellbanker-pakastusmedium Clontechilta

Mediumien lämmitykseen sopiva vesihaude Labnetilta

Ja paljon muuta...
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TUOTENRO  TUOTE  TARJOUSHINTA                   

H-4000   ImmEdge Hydrophobic Barrier Pen (2 kpl) 120,00 €                                                 
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Reagenssit ja tarvikkeet

Hydrophobic Barrier Pen helpottaa kudostöitäsi

Immunofluoresenssiin validoidut vasta-aineet ja  
leimatut sekundaarit CST:ltä
TIESITKÖ, ETTÄ EI OLE AIVAN SAMA, MITÄ VASTA-
AINETTA IMMUNOFLUORESENSSISSA KÄYTÄT? 
Western blotilla vasta-aine tunnistaa proteiinin denaturoitua 
muotoa, joten blottaukseen sopiva vasta-aine ei välttämättä 
toimikaan optimaalisesti immunofluoresenssissa. Cell Signa-
ling Technologylta löydät yli 800 immunofluoresenssiin vali-
doitua primaarivasta-ainetta. Vasta-aineen validointi on aikaa 
vievä prosessi, jossa vasta-aineita testataan muun muassa eri-
laisten aktivaattoreiden ja inhibiittoreiden kanssa sekä siRNA- 
ja yliekpressiokokein. Voit tutustua CST:n validointiprosessiin 
kokonaisuudessaan CST:n kotisivuilla: www.cellsignal.com/
common/content/content.jsp?id=ourApproach-validation-
principles.

Kun ostat valmiiksi validoidun vasta-aineen, voit olla varma 
sen toimivuudesta ja täten säästää aikaa, rahaa ja reagens-
seja. Kaikki CST:n IF-validoidut vasta-aineet soveltuvat myös 
Western blottaukseen. Lisäksi useat IF -vasta-aineet on vali-
doitu muillekin tekniikoille.

CST:ltä löytyy myös laaja valikoima erilaisilla fluoroforeilla 
leimattuja sekundaarivasta-aineita. Alexa- ja DyLight -leima-
tut sekundaarit takaavat kirkkaat tulokset niin immunofluo-
resenssissa kuin virtaussytometriassakin. CST validoi omat 
primaarinsa käyttäen näitä sekundaareja, joten ne tarjoavat 
parhaat mahdolliset tulokset CST:n primaarivasta-aineiden 
käyttäjille. TARJOAMME NYT KAIKISTA FLUORE-
SOIVISTA SEKUNDAAREISTA 15 % ALENNUKSEN. 

Fluoresoivista sekundaareista 

15 % alennus!

IMMEDGE HYDROPHOBIC BARRIER PEN helpottaa useamman näytteen 
käsittelyä yhdellä peitinlasilla. Kynä muodostaa vettä hylkivän pinnan, jolloin 
neste ja näyte pysyvät siististi kynällä piirretyn ympyrän sisäpuolella sekoittumatta 
viereisen näytteen kanssa.
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Huipputarjous Mesenkymaalisten kantasolujen  
mediumeista!

Mesenkymaaliset kantasolut (MSC) ovat multipotentteja 
kantasoluja, joita löytyy muun muassa luuytimestä, rasvaku-
doksesta sekä napanuorasta. Promocellin valikoimista löytyy 
kaikki tarvitsemasi mediumit MSC-solujen kasvattamiseen ja 
erilaistamiseen. 

20 % alennus kaikista MSC-mediumeista 

(erilaistaminen ja ylläpito)

MESENCHYMAL STEM 
CELL GROWTH MEDIUM 
DXF on MSC-solujen kasvatuk-
seen tarkoitettu, täysin ilman 
eläinperäisiä komponentteja 
valmistettu medium. Tämä ta-
kaa muun muassa mediumin ta-
salaatuisuuden lotista toiseen. 
Kasvatusmedium ylläpitää MSC-
solujen multipotenttisuuden – 
solut siis jakautuvat mediumissa 
erilaistumatta.

Ready-to-use MSC DIFFERENTATION MEDIUM on tar-
koitettu MSC-solujen pysyvään erilaistamiseen in vitro. Me-
diumeja on viittä erilaista, riippuen halutaanko solut erilaistaa 
adiposyyteiksi, kondrosyyteiksi, osteoblasteiksi, neuroneiksi 
vai myosyyteiksi.

Promofectin transfektioreagenssin ostajalle  
ilmainen muistikirja

Promofectin transfektioreagensseilla transfektoit kantasolut 
ja primäärisolut hellävaraisesti ja tehokkaasti. Myös solulin-
joille ja siRNA:lle löytyy omat transfektioreagenssinsa.

PromoFectin-HUVEC  PromoFectin-Hepatocyte
PromoFectin-Macrophage  PromoFectin-Neuron
PromoFectin-siRNA  PromoFectin-Insect
PromoFectin-Polypeptide  PromoFectin-CellLine
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Cellbanker
UUTTA SOLUJEN HELLÄVARAISEEN PAKASTAMISEEN

Tilaa myös SCIENCE 
MARKER™ kryotussit!

Cellbanker on heti käyttövalmis medium solujen pakastamiseen, 
seerumilla (Cellbanker 1) tai ilman seerumia (Cellbanker 2). Kanta-
soluille on oma seerumiton, täysin ilman eläinperäisiä materiaaleja 
tehty medium. Stem Cellbanker säilyttää kantasolujen pluripotentti-
suuden, normaalin karyotyypin ja jakautumiskyvyn myös pakastami-
sen jälkeen.

Valmiin pakastusmediumin edut:

• Ready-to-use-medium on nopea käyttää
• Pienempi kontaminaatioriski
• Seerumittomalla mediumilla ei lottivariaatiota
• Korkea soluviabiliteetti – solut voi laittaa mediumin lisäyksen 

jälkeen suoraan  -80 asteeseen, erillistä isopropanolitäytteistä 
pakastuskammiota ei tarvita

Stem Cellbankerista 

näyte saatavilla!
 

Tiedustelut:

info@bionordika.fi

Uusi automaattitäytöllä 
varustettu LN2-säiliö 
LUOTETTAVAAN KRYOSÄILYTYKSEEN

TUOTENRO  TUOTE  HINTA      

USM-1B  Science Marker™ -kryotussi 6,50 € / kpl 

Kestävät pakkasen aina -196 ºC asti, myös etanolin.

Kaikista Cellbanker 

-pakastusmediumeista 

nyt 10 % alennus!

• Lämpötilanäyttö, 2 kpl
• LN2-tasonäyttö, cm%
• Hälytykset
• Kaasufaasi 190°C
• Nestefaasi
• Vetää 6000 ampullia  

(10 x 10 laatikossa)
• Oma tiedonkeräys  

tapahtumista,  
max 10 v. 

Lisätietoja:  
mikko.kamila@bionordika.fi
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UUTTA!
NITZIPPER® ON AIVAN UUDENLAINEN TEKNOLOGIA, JONKA AVULLA VOIT HELPOSTI JA NOPEASTI 
KONJUGOIDA ERILAISIA BIOMOLEKYYLEJÄ. 

Räätälöidyt vasta-aineet Eurogentecilta

EIKÖ TARVITSEMAASI VASTA-AINETTA OLE 
SAATAVILLA? 

Eurogentecilta saat polyklonaaliset räätälöitävät vasta-aineet 
joko omaa antigeeniäsi vastaan tai vaihtoehtoisesti peptidi-
vasta-aineina. Vasta-ainepaketin voit räätälöidä budjettisi ja 
aikataulusi mukaan. Voit valita esimerkiksi klassisen 87-päi-
vän immunisaation tai supernopean 28 päivän speedy -im-
munisaation väliltä. 
Lisäksi tarjolla on laaja valikoima erilaisia puhdistuksia ja isän-
tä-eläimiä. Peptidivasta-aineiden hintaan sisältyy ilmainen 
peptidiantigeenin suunnittelu Eurogentecin asiantutijoiden 
avulla. Eurogentecin räätälöitävät  vasta-aineet valmistetaan 
alusta loppuun Eurogentecin omissa tiloissa Belgiassa.

Kaipaatko lisätietoa? 
Autamme mielellämme: info@bionordika.fi

TARJOAMME KAIKKI EUROGENTECIN 

POLYKLONAALISET CUSTOM VASTA-

AINEET NYT KAMPANJAHINTAAN -10 %

Teknologiaa voi hyödyntää mo-
nenlaisissa sovelluksissa kuten 
vasta-aineiden leimauksessa, 
virtaussytometriassa, ELISAssa ja 
magneettierottelussa.  

NITZIPPER®-tuotteet sitoutu-
vat toisiinsa voimakkaasti ja pysy-
västi niiden pintaan kiinnitettyjen 
linkkerien U ja T kautta. Erilaisten 
yhdistelmien määrä on lähes ää-
retön!

Jos haluat käyttää omaa vasta-
ainettasi, myös siihen voidaan 
kiinnittää linkkeri. 

Kysy meiltä lisätietoja!



www.bionordika.fi

Reagenssit ja tarvikkeet

Tarvitsemasi kloonausreagenssit  
kätevästi yhdessä paketissa

Nyt saat tarvitsemasi kloonausreagenssit mahtavaan keväthintaan! Paketis-
sa on kaikki tärkeimmät kloonausentsyymit ja -työkalut: restriktioentsyymit, 
Quick Blunting- ja Quick Ligation -kitit, Q5 HF PCR Master Mix, DNA molekyy-
lipainomarkkeri ja geelilatauspuskuri. NEB Cloning Box on myös erinomainen 
starttipaketti esimerkiksi kloonausta aloittelevalle tutkijalle.

NEB Quick Cloning Box sisältää:
• R3136S    BamHI-HF, 10 000 U
• R3101S    EcoRI-HF,  10 000 U
• R3104S    NotI-HF,  500 U
• M0492S  Q5 High Fidelity 2X Master Mix, 100 rxn
• M0371S  Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP), 500 U
• E1201S   Quick Blunting Kit, 20 rxn
• M2200S  Quick Ligation Kit, 30 rxn
• N0550S   Quick-Load Purple 2-Log DNA Ladder, 250 lanes
• T0400S   NEBcool Lab-Bench -jäähdytin

    + VELOITUKSETTA NEB 5-alpha kompetentit E. coli -solut  24 rxns

TUOTENRO  TUOTE  TARJOUSHINTA                                                                                                                        

E1114S NEB Quick Cloning Box-HF 399,00 € / kpl                                                                                                                    

NEB Quick Clonging Box

UUTTA! NEBin kätevä PCR -kloonauskitti
NEBin uudella kloonauskitillä kloonaat nopeasti ja helposti eri-
laiset PCR-tuotteet, riippumatta siitä mitä polymeraasia käytät. 

Edut:
• Kloonaa helposti erilaisia PCR-tuotteita,  

kuten blunt- ja TA-päät 
• Nopea ligaatio – vain 5 minuuttia
• Helppo kloonien seulonta, hyvin vähän/ei lainkaan  

taustaa, ei vaadi sin./valk. seulontaa
• Säästää aikaa, ei puhdistusvaiheita
• Restriktiokohdat mahdollistavat helpon subkloonauksen
• Mukana tulevat analyysialukkeet mahdollistavat  

myöhemmin pesäke-PCR seulonnan tai sekvensoinnin

PCR -kloonauskitillä  
kloonaat helposti 

ilman vektoritaustaa

TUOTENRO  TUOTE     TARJOUSHINTA                                                                             

E1201S NEB PCR Cloning Kit (sisältää kompetentit solut)   360,00 €                                                                         

• Ready-to-use kitti sisältää myös 1 kb kontrollin,  
linearisoidun kloonausvektorin  
ja kompetentit  E. coli -solut

• Kitillä on pitkä, 12 kuukauden säilyvyysaika
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Q5 High-Fidelity DNA -polymeraasi tarjoushinnoin

  

PhusionHF DNA -polymeraasi tarjoushinnoin

Tilaa NEBin tekninen 
opas kloonaukseen! 

Kattava opas sisältää paljon hyödyllistä 
tietoa, protokollia sekä vihjeitä 

optimointiin ja vianmääritykseen. 

Lähetä yhteystietosi 
info@bionordika.fi.

TUOTENRO   TARJOUSHINTA                                                                                                                      

M0491S-100 U   89,00 €    
M0491S-500 U  390,00 €                

TUOTENRO   TARJOUSHINTA                                                                                                                      

M0530S- 100 U   89,00 €    
M0530L- 500 U  390,00 €                 

Tarjoukset voimassa 30.6.2014 asti 
kampanjakoodilla FIN300614FIN.

Q5 High-Fidelity DNA polymeraasi 
ON UUSI, ENTISTÄ TARKEMPI JA LUOTETTAVAMPI PCR-ENTSYYMI 

1. TARKKUUS – yli 100x Taq -polymeraasiin ja 2x Phusioniin verrattuna
2. LUOTETTAVUUS – korkea spesifisyys ja saanto 
3. KATTAVUUS – erinomainen toimintavarmuus myös AT- ja GC-rikkailla templaateilla
4. NOPEUS – lyhyt ekstensioaika
5. KÄYTTÖVARMUUS – Luotettava, soveltuu jopa yli 10 kb genomiselle DNA:lle
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Ravisteleva inkubaattori kuoppalevyille tai putkille  

Vesihaude 6 l

• Lämmitys tarkasti säädettävissä +70 °C asti
• Digitaalinen ajan, lämpötilan ja ravistelunopeuden säätö
• Soveltuu käytettäväksi kylmähuoneessa
• Lisävarusteena yleisteline 30 x 30 cm ja erilaisia kiinnikkeitä
• Lisävarusteena tahmea matto, johon astiat kiinnittyvät tiukasti

TUOTENUMERO TUOTE    TARJOUSHINTA   

I-5222-DS-230V 222DS laite   2 500 €  
I-5230-DS  Yleistaso 30 x 30 cm  175 €
I-5240  Tahmea matto (2 kpl)  43 €                              

• Pienikokoinen lämmittävä ravistelija  
esim. 56 epparille/2 kuoppalevylle/18 x 15 ml putkille/8 x 50 ml putkille

• Voidaan käyttää myös vain inkubaattorina (+99 °C asti) tai vain ravistelijana
• Jatkuvatoiminen tai ajastettava toiminta

TUOTENRO  TUOTE TARJOUSHINTA
S2056A-230V VorTemp 56 kuoppalevyille/eppareille 1 900 € 
S2050A-230V VorTemp 1550 15/50 ml putkille 2 500 €

• Allas ja kansi ruostumatonta terästä 
• Kolmiomainen kannen muoto vähentää haihtumista
• Tehokas ja nopea lämmitin
• Vetää esim. 3 x 250 ml erlenmeyeria

TUOTE  TUOTE    TARJOUSHINTA

W1106A-230V  Vesihaude 6 l   570 €                        

Lisää Labnet Internationalin laajasta tuotevalikoimasta löydät osoitteesta: 
http://europe.labnetinternational.com/products

222DS Ravisteleva inkubaattori jopa 4 x 1 L pulloille 

    Pienlaitteet

Tarjoukset voimassa 30.6.2014 asti kampanjakoodilla FIN300614FIN. Kampanjahinnat ilman arvonlisäveroa.


