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Reagenssit ja tarvikkeet

Lonzan soluviljelytuotteet nyt BioNordikasta!

LONZA TARJOAA YLI 40 VUODEN KOKEMUKSELLA LAADUKKAAT JA KATTAVAT
RATKAISUT SOLU- JA MOLEKYYLIBIOLOGIAN TUTKIMUKSEEN SISÄLTÄEN
YLI 2000 TUOTETTA JA PALVELUA.

Molekyylibiologia
Lonzan valikoimassa on erittäin laaja tuotevalikoima eri molekyylibiologian tekniikoita; DNA- ja RNA-elektroforeesi, PFGE,
PCR-fragmenttien analyysi, kloonaus sekä Northern- ja Southern-blottaus. Lonza tarjoaa myös laadukkaat tuotteet DNAsekvensointiin ja mutaatioanalyyseihin.

Soluviljely
•
•
•
•

Primääri- ja aikuisten kantasolut
Pluripotentit kantasolut
Perus- ja erikoismediumit
Mykoplasman havaitseminen, poistaminen ja ehkäisy

Primäärisolut ja kasvatusliuokset testataan yhdessä toimivuuden varmistamiseksi. Tuotannon tiukat laatukontrollit varmistavat tuotteiden tasalaatuisuuden erästä toiseen.

Transfektio
Lonzan Nucleofector™ -teknologian avulla voidaan transfektoida tehokkaasti primääri- ja kantasoluja sekä myös solulinjoja. Nucleofection™ kehitettiin 1998, ja tuoteperhe on
kehittynyt uusien keksintöjen myötä kokonaisvaltaiseksi valikoimaksi laitteita ja kittejä erilaisiin transfektio-tarpeisiin.

Endotoksiinitestaus
Lonza on tarjonnut tuotteita ja palveluita endotoksiinimääritykseen jo 25 vuoden ajan.
Vuonna 2003 Lonza toi markkinoille PyroGene™ -menetelmän. PyroGene™ käyttää rekombinanttimuotoa endotoksiiniherkästä proteiinistä (rFC), joka käynnistää veren hyytymiseen johtavan signaaliketjun.
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Seerumivapaat mediumit
Seerumivapaita mediumeja ja reagensseja käytetään useissa eri menetelmissä mm. monoklonaalisten vasta-aineiden
ja rekombinanttiproteiinien tuotossa. Seerumivapailla mediumeilla on paljon etuja verrattuna perusmediumeihin:
•
•
•
•
•

Parempi tarkkuus
Parempi toistettavuus erien välillä
Yksinkertaisempi puhdistus ja käsittely
Soluviljelyolosuhteiden parempi kontrolli
Optimoidut sisällöt eri solutyypeille

Nyt kaikki Lonzan
seerumivapaat mediumit
tutustumistarjouksena
−10 %

Primäärisolut
Primäärisolut ovat biologisesti ja fysiologisesti erittäin oleellisia in vitro -työkaluja. Perinteiset solulinjat eivät välttämättä
ole optimaalisimpia biologisesti relevantin tiedon hankintaan,
sillä ne voivat sisältää epämääräisen määrän mutaatioita ja
kromosomimuutoksia, jotka syntyvät useiden solunjakautumisten seurauksena. Tuottaessaan Clonetics™-primäärisoluja
Lonza käyttää menetelmää, joka noudattaa korkealaatuisia
standardeja ja varmistaa yhdenmukaisuuden eri erien välillä.

Nyt kaikki Lonzan primäärisolut
tutustumistarjouksena −10 %

Uusi BioNordika WebShop – rekisteröidy käyttäjäksi! shop.bionordika.fi
www.bionordika.fi

Top header 1 ctrl+shift
Greinerin tuotteet nyt BioNordikasta!
EASYstrainer
SOLUSUSPENSIOIDEN SUODATTAMISEEN JA PRIMÄÄRISOLUISOLAATTEIHIN
Greiner Bio-One EASYstrainer on hyvä tuote nopeaan ja turvalliseen solususpensioiden suodattamiseen esimerkiksi
virtaussytometriasovelluksissa. Filtteri sopii kaikkiin standardikokoisiin 50 ml:n putkiin ja sitä on saatavilla 40, 70 ja
100 µm:n suodatinverkoilla. EASYstrainerin innovatiivinen
suunnittelu mahdollistaa liuoksen turvallisen ja aseptisen käsittelyn ja alentaa merkittävästi suodatetun solususpension
kontaminaatioriskiä. Tuotteen manttelisuunnittelu ja lisätty
kädensija mahdollistavat tuotteen sujuvan käsittelyn ehkäissen kosketusta filtteriin. EASYstrainer-filtterit ovat yksittäispakattuja, mikä edelleen edesauttaa aseptistä työskentelyä.
•
•
•
•
•
•

Kolme värikoodattua verkkokokoa
Sopii kaikkiin standardikokoisiin 50 ml putkiin
Kahva ja mantteli helpottavat aseptista työskentelyä
Tuuletusaukko nopeaan siivilöintiin
Ei nesteen ylivuotoa
Käytännöllinen yksittäispakkaus

Pyydä näyte!

EASYstrainerin erikoisuus on putken ja filtterin välinen tuuletusaukko, joka mahdollistaa ilman luonnollisen poistumisen
putkesta suodatuksen aikana. Tämä ehkäisee muiden merkkien tuotteissa ilmeneviä ongelmia, kuten nesteen jäämistä
putken ja filtterin väliin sekä solususpension ylivuotamista.

Osta Greinerin tuot
teita 100 €
ja saat t-paidan kaup
an päälle!

Ole nopea, paitoja riittää

50:lle ensimmäiselle.

CELLview™
SOLUVILJELYMALJA LASIPOHJALLA MIKROSKOOPPISIIN SOVELLUKSIIN
CELLview-lasipohjamaljat yhdistävät parhaat puolet tavallisten muovimaljojen käytettävyydestä ja lasin korkeasta optisesta laadusta mahdollistaen ensiluokkaisen korkealaatuisen
mikroskooppikuvantamisen. Tarkasti suunniteltu lasipohja
varmistaa tasaisen viljelypinnan, tarkan työetäisyyden ja optimaalisen lämmön johtumisen minimoiden lämpövaihtelut.
CELLview-maljoja saa myös jaettuna neljään eri lokeroon,
mikä mahdollistaa monen solulinjan yhtäaikaisen tutkimuksen, erilaiset stimulaatiot ja monipuoliset transfektiot vähentäen analyysiin tarvittavien solujen ja reagenssien määrää.
• Erittäin kirkasta akromaattista borosilikaattilasia,
hydrolyyttinen lasi 1 (DIN-ISO 719)
• ei autofluoresenssia eikä valon depolarisoitumista
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• saatavana eri pintakäsittelyillä
• Ø 35 mm, lasin paksuus: 175 μm
• valmistus ISO 8255-1:1986 mukaan
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Aina luotettavat XP®-vasta-aineet CST:ltä toimivat
useammassa sovelluksessa
• SPESIFISYYS – Monoklonaaliset, kanissa tehdyt
XP-vasta-aineet ovat erittäin spesifisiä, mikä säästää
aikaa ja resusseja
• HERKKYYS – XP-vasta-aineet antavat paremman
signaalin solujen ja kudosten kohdeproteiineille, tällöin
voit seurata hyvinkin alhaisia pitoisuuksia.
• VAKAUS JA TOISTETTAVUUS – CST:n kehittämä
XMT-teknologia yhdistettynä erittäin tiukkaan
laadunvalvontaan takaa hyvin pienet eräkohtaiset
erot ja parantaa tutkimustulosten toistettavuutta
• SUORITUSKYKY – XMT-teknologia yhdessä
validoinnin ja tiukan laadunvalvonnan kanssa takaa
poikkeuksellisen hyvän suorituskyvyn ja laajuuden
erilaisille sovelluksille.

Tilaa 3 S-kokoista tai 2 L-kokoista
CST:n primaaria – saat kaupan päälle
BioNordika-spinnerin (arvo 220 €)!
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SignalFire ECL-reagenssit CST:lta

SÄÄSTÄ NÄYTEMARIAALIA – DETEKTIO ONNISTUU JOPA ALLE PIKOGRAMMOISTA!

Paras herkkyys:

SignalFire Elite #12757
• Erittäin intensiivinen signaali jo femtogrammoista
proteiinia

SignalFire-tuotteista
−10 % tutustumistarjous!

Taloudellisin:

Pisin signaali,
erittäin herkkä:

SignalFire ECL #6883
• Rutiini-Westerneihin,
detektio pikogrammatasolla
• Käytännöllinen
pakkauskoko 500 ml
riittää 50 blottiin (10
ml inkubaatiotilavuus)

SignalFire Plus #12630
• Soveltuu mm. proteiineille, joilla on alhainen
ekspressiotaso
• Signaali kestää useita tunteja mahdollistaen useita
valotuksia tai lyhyemmät
valotusajat

Tutustumistarjouksessa NEBin
uudet proteiinistandardit!
Käyttövalmiit proteiinistandardit, joissa
valmiiksi värjätyt markkerit SDS-PAGEen,
Westerniin ja proteiinien koon arviointiin.

TUOTENRO TUOTE
P7706S
P7712S

Blue Protein Standard,
Broad Range 100 minigeeliin
Color Protein Standard,
Broad Range 100 minigeeliin
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Pyydä näyte!
TARJOUSHINTA
100 €
110 €		
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Kasvava valikoima Next Generation Sequencing -tuotteita
BioNordikan valikoimista DNA-kirjastojen valmistukseen löytyy kittejä toimittajistamme Affymetrix USB:lta
ja Lucigenilta, Clontechilta ja NEB:ilta laajemminkin.
NEB:in NEBNext® on nopeasti kasvava tuoteperhe DNA- ja
RNA- näytteiden käsittelyyn esimerkiksi next generation -sekvensointiin ja ekspressiokirjastojen kokoamiseen. NEBNext®
-reagensseja on saatavilla Illumina®-, SOLiD™- ja Ion Torrent™sekvensointialustoille reagenssisetteinä, master mixeina ja yksittäisinä moduuleina.
NEBNext® dsDNA Fragmentase® on entsymaattinen
menetelmä DNA:n fragmentointiin. dsDNA Fragmentase tuottaa 100-800 bp fragmentteja.
Clontechin SMARTer (Switching Mechanism at 5’ End of RNA
Template) on ainutlaatuinen tekniikka, joka mahdollistaa tunnettujen sekvenssien liittämisen cDNA:n molemmissa päissä synteesin aikana, ilman adapteriligaatiota. SMARTer cDNA-synteesi
soveltuu erityistä herkkyyttä ja täydellistä transkriptomin kattavuutta vaativiin töihin, koska se syntetisoi tarkkaa, täysipituista
cDNA:ta suoraan soluista tai totaali RNA:sta. Sama ydinteknologia
on sisällytetty useisiin SMARTer-kitteihin, joita on saatavana eri aplikaatiolle; mm. amplifikaatio, RACE ja geenikirjaston kokoaminen.

Jump to the
Next Level!
RiboGone -kitti poistaa spesifisesti rRNA:n ja mtRNA:n totaaliRNA:sta. RiboGone on yhteensopiva SMARTer-kittien kanssa.
SMARTer-Kittejä on saatavana
kaikille johtaville sekvenssialustoille ja Fluidigm C1-laitteistolle.

Kysy lisätietoja
info@bionordika.fi

SMARTer Selection Guide
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Pienlaitteet

Edullinen pipettisetti – V-PETTE Starter kit
•
•
•
•

Neljä värikoodattua pipettiä lisätarvikkeineen: 0,5–10 µl, 2–20 µl, 20–200 µl, 100–1000 µl
Kestävä, sietää UV-valoa ja kemiallista rasitusta
Nelipaikkainen pipettiteline
Sopii tavallisimpien kärkien kanssa (3 pakettia kärkiä sisältyy)

TUOTENUMERO

TUOTE				

TARJOUSHINTA

P3946-SK4 		
I-5230-DS		
I-5240		

V-Pette pipettisetti		
Yleistaso 30 x 30 cm		
Tahmea matto (2 kpl)		

315 €		
175 €
43 €

Tarkat pulloannostelijat - Labmax™
•
•
•
•
•

Soveltuu käytettäväksi useimpien reagenssien ja orgaanisten liuottimien kanssa
Suljin estää tiputtelun
Helppo puhdistaa, kestää myös autoklavoinnin
Kuusi tilavuuskokoa mahdollistavat tarkan annostelun 0,3–25 ml välillä
Saatavilla myös HF-versio suolahapon kanssa käytettäväksi

TUOTENRO 		

TUOTE				

TARJOUSHINTA

D5370-X

Mainitse koko tilatessa

−10 %

3-D ravistelijat - GyroMini™ ja Enduro MiniMix
• Kolmiulotteinen ravisteluliike
• GyroMini esim. veriputkien sekoitukseen, varustettu putket paikallaan
pitävällä nypylämatolla
• Enduro MiniMix mm. Western-pesuihin ja geelien värjäyksiin,
liukumaton alusta + 2 värjäysboksia
TUOTE		

TUOTE				

TARJOUSHINTA

S0500-230V 		
S0600-230V 		

GyroMini			
Enduro MiniMix			

345 €
315 €

Näppärä DyNA Chill™ kylmäblokki
•
•
•
•

12 x 1.5/2.0 ml putkea kerralla
Entsyymien säilytykseen ja näytteiden kuljettamiseen
Ei tarvitse jäätä, miellyttävä käsitellä
Pitää näytteet kylminä vähintään 8 tuntia

TUOTE

TUOTE						TARJOUSHINTA

D3500
D3501

DyNA Chill jäähdytin, 12 x 1.5/2.0 ml putkea, 0 °C
65 €
DyNA Chill jäähdytin, 12 x 1.5/2.0 ml putkea, −15 °C 65 €
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