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Kære Kunde,
Hermed information om følgende nye produkter i vores sortiment:

Tidlig påvisning af C. pneumoniae infektioner med nem hurtigtest

•

Immunoassay til påvisning af en af de mest almindelige årsager til "atypisk
lungebetændelse"

•

Enkel og hurtig test med kun 4 trin og svar på mindre end 15 minutter

•

Det oplagte valg af test også ved tidlig/akut infektion hos børn

Læs mere her (http://www.simoco.dk/default.asp?Action=Details&Item=255)

A.F. Genital System
System til påvisning, celletælling og resistensbestemmelse af urogenitale mycoplasma
arter og andre patogene mikroorganismer.

A.F. Genital System (ref. 74156) er et 24-brønds panel til påvisning, identifikation og
resistensbestemmelse af mikroorganismer fra urogenitale prøver (vaginal podepind,
urethral svaber, sædvæske).
Systemet inokuleres med suspension af klinisk prøvemateriale og inkuberes ved 36 ± 1 °C
i 18-24 timer.
Testresultat aflæses ved at evaluere farveændringer i brøndene.
Læs mere her (http://www.liofilchem.net/en/mov_afgenitalsystem.php)

Premium Surface pipettespidser m/u filter
Den indvendige overflade af vores PremiumSurface pipettespidser er ultra glat og
forhindrer unikke eller kostbare reagenser samt prøver fra at blive tilbageholdt i spidsen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Højeste volumen præcision
Intet tab af reagenser eller prøve
Sterilt produkt fri for RNase, DNase, DNA, endotoksiner og pyrogener
Velegnet til brug i molekylær biologi og PCR
ingen rester i pipettespidsen
Ingen afvigelse i pipetterede volumen
Nøjagtige og reproducerbare resultater
Passer til alle almindelige pipetter

PCR rør
Dette produkt er ideelt designet for PCR brug og giver en hurtig og homogen temperatur
forandring under PCR processen.

•
•
•
•
•
•

Ultra tynde vægge
Sterilt produkt fri for RNase, DNase, DNA, endotoksiner og pyrogener
Kompatibel med kvantitative PCR maskiner
Fremragende tæthed og ingen fordampning af prøven
Ideel for langtidsopbevaring
Fås også i PremiumSurface kvalitet

Læs mere her (http://www.nerbe-plus.de/en/home/)

Vi står som altid til rådighed med yderligere oplysninger du måtte ønske.
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