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Science
youwhere

are

Nyt meiltä NanoDrop-
mikrolitralukijat!

POIMI MAHTAVAT

WESTERN BLOT 
-KAMPANJAMME

JA PALJON MUUTA!
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TUOTENUMERO TUOTE     PAKKAUSKOKO TARJOUSHINTA (ALV 0 %)       

#P7702S   Protein Marker, Broad Range, premixed  150 minigeeli bandia  74 € 
#P7703S   Protein Ladder, (10-250 kDa)   100 minigeeli bandia  76 €
#P7706S   Blue Protein Standard, Broad Range  100 minigeeli bandia  99 €
#P7712S   Color Protein Standard, Broad Rang  100 minigeeli bandia 111 € 

Luotettava ProBlot Rocker 25 -keinuttaja  
kampanjahintaan

• Pienikokoinen laite geelien ja  
membraanien keinutteluun

• Yksi- tai kaksikerroksinen terästaso  
on pinnoitettu kumimatolla

• Laite soveltuu myös kylmähuonekäyttöön (+4° – +35 °C)
• Kiinteä 7° kallistuskulma 
• Toimintanopeus: 5–120 kallistusta / min

TUOTENUMERO TUOTE TARJOUS-         
  HINTA 

S2025-B-230V 26 x 20 cm tasolla 580 € 
S2025-D-B-230V 26 x 20 cm tuplatasolla 650 € 
S2025-XL-B-230V 30 x 30 cm tasolla 680 € 
S2025-XLD-B-230V 30 x 30 cm tuplatasolla 750 € 

NEBin proteiinimarkkerit  
tarjoushintaan
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Optimoi Western blot 
-protokollasi  
CST:n kanssa

PROTEASE AND PHOSPHATASE INHIBITORS 
#5872  Protease/Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X) 
#5871  Protease Inhibitor Cocktail (100X) 
#5870  Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X) 
#8553  PMSF 

SAMPLE PREPARATION 
#7780  BCA Protein Assay Kit 
#9803  Cell Lysis Buffer (10X) 

BLOCKING  & PRIMARY Ab INCUBATION 
#9997  Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBST-10X) 
#9999  Nonfat Dry Milk 
#9998  BSA

SECONDARY Ab INCUBATION 
#9997  Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBST-10X) 
#9999  Nonfat Dry Milk 
#7076  Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody 
#7074  Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody

DETECTION 
#6883  SignalFire™ ECL Reagent 
#12630  SignalFire™ Plus ECL Reagent 
#12757  SignalFire™ Elite ECL Reagent 
#5571  Anti-biotin (D5A7) Rabbit mAb (HRP Conjugate) 
#7075  Anti-biotin, HRP-linked Antibody 

UUTUUS! KAIKKI TARVITTAVAT 
REAGENSSIT 10 WESTERN BLOTTIIN
#12957 Western Blotting Application Solutions Kit

Parhaat vasta-aineet eivät yksin johda parhaisiin Western-blotteihin. Myös muut käytettävät reagenssit ja kontrollit vaikuttavat 
onnistumiseen. CST:lla on tarkkaan validoitu Western blottaukseen käytettävät oheisreagenssit ja optimoitu koko protokolla niitä 
käyttäen. Käyttämällä CST:n reagensseja saat toistettavia, julkaisulaatuisia tuloksia, joka kerta.

Nyt seuraavista 
oheisreagensseista –10 %!

Tilaa itsellesi uusi CST Guide!
 

CST:n uusi ”Pathways and Protocols” on 
loistava työkalu kaikille, jotka työskentelevät 

vasta-ainesovellusten kanssa.
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−10 %!

Tunnista ja ennaltaehkäise Mykoplasma-infektiot 

MycoAlertTM – nopea detektiokitti

• Tulos 20 minuutissa
• Luminesenssipohjainen menetelmä tunnistaa  

useampia Mycoplasma-lajeja kuin PCR-pohjaiset
• Erittäin herkkä menetelmä 

Lonzan FlashGel on 
nopein tapa fragmentin 
eristämiseen!

• Lataa DNA 2-riviselle FlashGelille
• Elektroforeesiajo kestää noin 5 min 
• Pipetoi haluamasi fragmentti keräyskaivosta

Voit seurata näytteen kulkua turvallisesti ajon ajan,  
UV-valoa ei tarvita. FlashGel-systeemi on  jopa 20 x herkempi 
kuin EtBr-geeli. Dokumentoi ajo FlashGel kameralla. Näyte on 
heti valmis käytettäväksi.  

Olisiko aika korvata etidiumbromidi turvallisella 
ja herkällä GelStar-värillä?
Värin voi valaa ennen ajoa agaroosiin tai värjätä geelin ajon 
jälkeen. GelStar-väri näkyy UV-valossa tai turvallisella, sinisellä 
valolla (esim. Dark Readerilla).  

     MycoZapTM spray –  
      putsaa tehokkaasti pinnat

• Tuhoaa Mykoplasmat sekunneissa
• Tehoaa myös muihin mikro-organismeihin
• Ei ole vaarallinen ihmiselle
• Ei syövytä pintoja

Kun tilaat meiltä FlashGel Device 

Packin, saat kaupan päälle kaksi 

pakettia geelikasetteja (arvo 304 €)! 

shop.bionordika.fi
Muista BioNordika 

WebShop!

TUOTENUMERO TUOTE     TARJOUSHINTA (ALV 0%) 

50535   GelStar Gel Stain 10,000X (2 X 250 ul) 225 €     
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Uutta BioNordikassa!  
Nyt meiltä aidot NanoDrop -mikrolitraspekkarit 

NanoDrop 2000c/2000
• Kvantitoi nukleiinihapot ja proteiinit, myös 

kolorimetriset määritykset 
• Täysi spektri ja puhtauden määritys
• Näytemäärä 0,5–2 µl
• Myös kyvettimittaus samalla laitteella (vain 

NanoDrop 2000c)

NanoDrop Lite
• Perusmalli nukleiinihappojen ja  

proteiinien kvantitointiin 
• Ei tarvita erillistä tietokoneliitäntää
• Optiona printteri

NanoDrop 8000
• High-throughput -malli
• Mittaa kerralla 1–8 näytettä

NanoDrop 3300
• Mikrotilavuuksien 

fluoresenssimittauksiin
• Ei filttereitä, huippuluokan  

LED-valonlähteet
 

KYSY TARJOUSTA TAI PYYDÄ KOEKÄYTTÖÖN!
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NEBin High-Fidelity restriktioentsyymit nyt edullisesti!

Miksi HF-entsyymi?
• Ei tähtiaktiivisuutta
• Nopea digestio (5-15 min)
• 100 % toimivuus CutSmart™-puskurissa
• Samanhintainen kuin tavallinen entsyymi

High-Fidelity (HF) -restriktioentsyymit ovat rekombinantti-
entsyymejä, joilla on sama spesifisyys kuin luonnollisilla ent-
syymeillä, mutta ei tähtiaktiivisuutta, lyhempi digestioaika ja 
100 % toimivuus yhden puskurin CutSmart™-järjestelmässä. 

Kaikki L-kokoiset 

HF-restriktioentsyymit –10 %

www.bionordika.fi

Kloonaa helposti Clontechin In Fusion HD Plus  
-kloonauskitin avulla

Clontechin Infusion HD Plus mahdollistaa yh-
den tai useamman PCR-fragmentin suoran ja saumatto-
man kloonauksen mihin tahansa linearisoituun vektoriin  
15 minuutissa. 

Infusion HD Plus -kitti sisältää kaikki tarvittavat reagenssit: 
PCR-entsyymit, kompetentit solut ja PCR-tuotteiden puh-
distus- tai geelieristyskitin.

• Subkloonaus on tarpeeton – voit kloonata 
minkä tahansa insertin, valitsemaasi paikkaan  
ja vektoriin

• Erittäin tehokas – yli 95 % tehokkuus  
(fragmenttikoko 0,5–15 kb)

• Saumaton rakenne  – lopullisessa konstruktissa 
ei ole ylimääräisiä emäspareja jäljellä 

• Joustavuus – voit kloonata yhden tai useamman 
DNA-fragmentin samanaikaisesti yhdessä putkessa

Nyt kaikista kiteistä 
−15 % alennusta!

HF-entsyymit on valmistettu vaihtamalla toiminnallisia ami-
nohappotähteitä ja valitsemalla optimaalisin mutantti, joka 
toimii parhaiten erilaisissa olosuhteissa. Tähtiaktiivisuus  
(off-target cleavage) on entsyymien luontainen ominaisuus, 
joka voi johtaa mm. kloonauksen epäonnistumiseen ja vir-
heellisiin tuloksiin.
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Eurogenteciltä laadukkaat ja edulliset oligonukleotidit 

Eurogentec valmistaa oligonukleotidit  
yli 25 vuoden kokemuksella. Laajassa 

valikoimassa on myös modifioituja 
oligonukleotideja, monimutkaisia kimeerejä  

ja erilaisia siRNA-molekyylejä. 

• Nopea toimitus
• Pituus 2–225 emästä
• Synteesiskaala valittavissa 10 nmol • 40 nmol • 200 

nmol • 1000 nmol  • 2.5 µmol • 5 µmol  • 10 µmol
• Yli 300 modifikaatiota toteutettavissa
• DNA- ja  RNA-emästen lisäksi myös LNA-, 2’O-Me RNA- 

ja PNA-pohjaisia oligoja 

2’ O-Me RNA Oligo-2’ O-Methyl (O-Me) nukleotidit ovat 
resistenttejä nukleaaseille, ja ne muodostavat pysyvämpiä hy-
bridejä komplementaarisen RNA:n kanssa kuin DNA- tai RNA-
sekvenssit.

LNA (Locked Nucleic Acid) on nukleotidi, jossa ribonukleosi-
di on yhdistetty 2’-happi- ja 4’-hiiliatomin väliin metyyliryh-
mällä. LNA:n lisääminen oligonukleotideihin lisää affiniteettia 
komplementaariseen RNA tai DNA juosteeseen nostamalla 
kaksoisjuosteen sulamislämpötilaa (Tm). LNA-koettimet so-
veltuvat ideaalisesti esim. miRNA-töihin.

PNA (Peptide Nucleic Acid) on DNA:n ja RNA:n kaltainen 
keinotekoisesti syntetisoitu polymeeri, jossa sokerifosfaatti 
on korvattu pseudopeptidillä. Erittäin stabiileja PNA-probeja 
hyödynnetään mm. diagnostiikassa, mm. FISH- ja  SNP-pro-
beissa. 

Oligoiden tilaus onnistuu helposti kotisivujemme kautta. 
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Tutustu uuteen  
    Luna II solulaskuriin!

Luna II solulaskuri
• Automaattinen solulaskuri 
• Solujen viabiliteetin määritys eri  

värjäysmenetelmiä käyttäen
• Sisäänrakennettu tietokone ja printteri

Oletko jo rekisteröitynyt WebShopiimme?

Tule tapaamaan meitä  
ChemBio-messuille 

 

Osastollamme on esillä paljon 
laiteuutuuksia, joita ei ole ennen 

Suomessa nähty!

Näkemisiin  
osastollamme 1f21.

UUTTA!

Käy tutustumassa osoitteessa 
shop.bionordika.fi

Arvomme maaliskuun loppuun 
mennessä WebShopista tilanneiden 

kesken Finnkinon leffaliput! 


