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Biogenex
Ny leverandør tilbyder spændende muligheder: instrumenter inden for den
molekylære patologi, over 300 forskellige antistoffer og 3 super sensitive
detektionssystemer.
Xmatrx Diagnostics er den mest avancerede platform,
der findes til molekylære patologilaboratorier i dag.
Xmatrx Diagnostics automatiserer flere teknologier og
farvningstrin end noget andet system på markedet, og
instrumentet understøtter IHC, ISH, og FISH.
Xmatrx Diagnostics standardiserer processen for komplet automatisering af farvningen fra
bagning til endelig coverslipping i tre enkle trin:
Fordele:
• Automatiseret coverslipping
• Samtidig optimering af op til 40 parametre i en enkelt kørsel
• Co-påvisning af flere nukleinsyrer og protein-biomarkører
• Multiplexing af enkelte eller flere prøver på et enkelt slide
• Muliggørelse af fuldstændig automatisering af ethvert slide
• IHC | IF | ISH | CISH | FISH
• In situ PCR | miRNA | CTC
• Fleksibilitet og kontrol
• Brugervenlighed
• Effektivt affaldshåndteringssystem
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eFISHiency System for FISH Automation

Xmatrx NANO forenkler den komplekse FISH-proces og reducerer de konventionelle 33
trin til 6 automatiserede trin.
Instrumentet
 sparer tid, forbedrer effektiviteten og produktiviteten
 er prisbilligt og økonomisk
 sparer på dyre FISH-reagenser
 reducerer omkostningerne vha. manuel anvendelse af FISH-prober
 understøtter 3 størrelser af slides; 25 x 25 mm, 25 x 40 mm og 18 x 18 mm.

Antistoffer
Ud over instrumenter har Biogenex et omfattende sortiment af omkring 300 antistoffer, med
særlig vægt på cancer og infektionssygdomme. Biogenex’ antistoffer muliggør hurtig
påvisning af en række antigener som f.eks. cellecyklus-associerede proteiner, cellulære
antigener, endokrine markører, hæmatopoietiske markører, hormonreceptorer, stressrespons-proteiner, tumorassocierede antigener, tumorsuppressorer, apoptoseproteiner og
oncoproteiner. Både monoklonale og polyklonale antistoffer er optimerede til IHC-farvning
på formalin-fikseret, paraffinindstøbt væv.

Detektionssystemer
Ligeledes har Biogenex 3 typer super sensitive detektionssystemer:
SuperSensitive™ Polymer-HRP IHC Detection System
SuperSensitive™ One Step Polymer-HRP Detection System
SuperSensitive™ Link-Label IHC Detection System
Hvis I ønsker mere info vedr. nogen af ovenstående produkter, er I meget velkomne til at
kontakte Triolab. Vores produktchef på området, Sanne Hedeman, kommer meget gerne ud
og præsenterer produkterne.
I kan også finde Triolab på DPAS i Helsingør d. 14-15 marts, der vil I ligeledes kunne få en
præsentation af Biogenex’ produkter.
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Check-Points
Check-Points er vores nye leverandør af kit til detektion af multiresistente
gram-negative bakterier.
Antibiotikaresistens
Tilstedeværelsen af multidrugresistens (MDR) i gramnegative bakterier gør infektioner forårsaget af disse
bakterier ekstremt vanskelige at behandle. Sådanne
bakterier, som producerer carbapenemaser, ESBL og
AmpCs, er nu kraftigt stigende og breder sig over hele
verden.

Real-Time PCR

Detekterer KPC – OXA-48 – VIM – NDM i et single assay!
Check-Direct CPE: Screening af carbapenemaser direkte fra swabs
Aktiv Screening af Carbapenemaser på 2 timer med standard real-time PCR kit
Aktiv Screening af Carbapenemaser på 1,5 timer med Specifikt kit til BD MAXTM

Check-MDR Carba + Check-MDR ESBL: En præcis test for alle klinisk prævalente
typer.





Detekterer carbapenemaser eller ESBLs og har høj følsomhed og specificitet.
Endeligt resultat efter 4,5 time.
Intet behov for tidskrævende fortolkning.
Kan anvendes sammen med de allerede eksisterende real-time-instrumenter på markedet
Microarray

Check-MDR CT: Det første kit der detekterer carbapenemaser, ESBL og AmpCs i
en enkelt test.






Lokaliserer tilstedeværelsen af multiresistensgener ved simultan analyse af op til 100
specifikke DNA-markører.
Høj specificitet og sensitivitet for alle arter
Nøjagtighed ned til et enkelt basepar gør det muligt at skelne ESBL fra ikke-ESBL for TEM
og SHV
Automatiseret analyse af resultater
Softwaredatabase af resultater forbedrer sporbarheden og forenkler datastyring.
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Videreudvikling af populære koagulationstest
Stago har et stærkt fokus på udvikling af nye og videreudvikling af
eksisterende test, instrumenter og setup. På vej er de populære D-Dimer- og
fibrinogen-test i optimerede udgaver samt en ny D-Dimer-kontrol.
STA®-Liatest D-Di Plus er Stagos videreudvikling af deres populære D-Di-test (verdens mest
brugte D-Di-test!). Ved hjælp af et blokerende stof mindskes interferensen med heterofile
antistoffer, særligt reumafaktor (RF) og humane anti-mus-antistoffer (HAMA), yderligere.
STA® D-Di Control er en flydende kontrol i 2 niveauer på ca. 0,75 og 2,30 ug/ml FEU.
3 dages holdbarhed ombord og 15 dage efter åbning på køl.
STA®-Liquid Fibrinogen er en videreudvikling af de nuværende STA-Fib 2 og STA-Fibrinogen
5 til kvantitativ bestemmelse af fibrinogen. For det nye fibrinogen-reagens er holdbarheden
forlænget til 10 dage ombord på instrumenterne og på køl til 2 måneder efter åbning.
Vi vil snarest tage direkte kontakt til alle brugere med yderligere informationer.
(Det skal dog her præciseres, at STA®-Liatest D-Di og STA®-Fibrinogen 2 og 5 fortsat
produceres og lagerføres.)

TrioTransfer
TrioTransfer: Overblik og overførsel af patientresultater.
TrioTransfer er vores nye software til resultathåndtering og overførsel af patientresultater til
samtlige lægesystemer via EDI-filer. Triolab har selv udviklet og designet softwaren.
TrioTransfer er skabt 100 % med udgangspunkt i de behov, som vi oplever, vores kunder har
i deres daglige arbejde.
TrioTransfer giver mulighed for at koble flere instrumenter op til samme software. Derved
giver TrioTransfer et godt overblik over klinikkens/laboratoriets patientresultater samt
mulighed for enkel elektronisk overførsel af patientresultater til alle lægesystemer i
Danmark. Indtil videre kan TrioTransfer kobles til Microsemi og Cube. Begge instrumenter
kan selvfølgelig håndteres i samme skærmbillede.

Cube
Cube

TrioTransfer

Microsemi
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Microsemi CRP
Næste generation af Micros CRP 200 er klar.
Horiba Medical har introduceret den nye version af Micros CRP, og Triolab har udviklet
TrioTransfer, den nye software, som gør det muligt at sende svar fra Microsemi CRP til jeres
lægesystem. Microsemi CRP måler Hgb, leukocytter, 3-parts differentialtælling, erythrocytter og
trombocytter (i alt 18 hæmatologiske parameter) samt CRP, og svartiden på 4 min. er lidt
hurtigere end Micros CRP200. Samtidig er Microsemi CRP mere støjsvag. Med level-detektion
på spildbeholderen, ny kassette til CRP-reagens, azid-frit lyseringsreagens, mulighed for at
håndtere udløbsdatoer er reagenshåndteringen let og sikker. Microsemi CRP har indbygget
kontrolvalidering, hvor resultater bliver vist på instrumentets touch-skærm.







Elektronisk resultatoverførsel til alle
lægesystemer i Danmark
CRP + hæmatologisvar på 4 min.
Alle svar på én analysering
Automatisk opstart og nedlukning
Automatisk renseprocedure
Touch-skærm

Cube
Nem og hurtig adgang til måling af CRP.
Eurolysers Cube-instrument er et af de nye instrumenter i Triolabs portefølje og anvendes til
bl.a. måling af CRP. Cube-instrumentet henvender sig primært til de danske lægehuse, da
der er mulighed for et hurtigt CRP-resultat med en analysering udført på kapillærfuldblod.
Triolab har integreret Cube-instrumentet i vores nye TrioTransfer-software. Dette giver
lægehuset mulighed for enkel elektronisk overførsel af CRP-resultaterne til alle
lægesystemer i Danmark.
 Elektronisk resultatoverførsel til alle
lægesystemer i Danmark
 Simpel prøveopsamling
 Prøvemateriale: 5 µl fuldblod
 Prækalibreret reagens
 Smart lille tablet
 Lavt støjniveau
 Dimensioner: 16x13x14,5 cm
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Måske har du allerede lagt mærke til det
Triolab har skiftet logo. Vores nye logo er baseret på det gamle, men har fået
et mere enkelt, stilrent og moderne udtryk.

Forandringsvilje er en af kerneværdierne i Triolab. Vi følger markedet tæt og tilpasser vores
produkter og ydelser til de behov, der opstår. Derfor skal vores logo naturligvis også følge
med tiden.
Vores nye logo vil blive implementeret gradvist.

Når du skriver til os…
Vi har fået 2 nye mailadresser, som du kan skrive til os på.
order@triolab.dk

– kan benyttes, når du sender os en ordre.

invoice@triolab.dk

– kan benyttes, når du sender os en regning.

Vores gamle mailadresse triolab@triolab.dk kan fortsat benyttes til mere generelle
henvendelser.

TUBA – en vigtig sag
Hvert år ved juletid donerer Triolab et større beløb til en hjælpeorganisation i
Danmark. I 2013 valgte vi foreningen TUBA – en forening under Blå Kors, som
hjælper børn og unge fra familier med alkoholproblemer eller stofmisbrug.
Børn og unge, som har en mor eller far, der enten drikker eller tager stoffer, har
ofte store og alvorlige problemer, som de lige så ofte står meget alene med. Men
her kan TUBA heldigvis hjælpe – med rådgivning og terapi.
Vi synes, det er godt, vi har TUBA, og bakker med største fornøjelse op om deres
sag.
Du kan læse mere om TUBA her:
Og her:

http://www.tuba.blaakors.dk/
http://www.tuba.dk/

www.triolab.dk

Portræt:
Universitetshospitalet
for Store Husdyr
Midt i den skønne natur lige uden for Taastrup ligger Universitetshospitalet for Store Husdyr, en moderne institution under KU, hvor behandlingen af syge dyr går hånd i hånd med anerkendt forskning
og specialiseret uddannelse. Dyrlæge Tina Pihl og laborant Tina Roust viste deres arbejdsplads frem
for Triolab Nyt.
Universitetshospitalet for Store Husdyr hører
under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på
Københavns Universitet (KU SUND). Hospitalet
undersøger og behandler syge produktionsdyr og
heste, men som en del af Københavns Universitet har de også væsentlige funktioner og forpligtelser inden for både undervisning og forskning.
I 2008 flyttede de fra deres hidtidige lokaler på
Frederiksberg til en ny institution, som var blevet
bygget til dem i Taastrup. Her er der god plads
og højt til himmelen for både dyr og mennesker - og her er de bare rigtig glade for at være.

Patienter

Hospitalet modtager både heste, køer, får, geder og grise til behandling, men op mod 80 %
af patienterne er heste. Hesteafsnittet modtager mere end 1000 patienter om året. Der er
primært tale om rideheste – varmblodsheste
og islændere. De modtager kun patienter, som
er henvist, enten fra praktiserende dyrlæger
fra hele landet eller fra deres egne to kørende
dyrlæger, som tilser dyr i Københavnsområdet.

Når en hest ankommer til stedet, skal den igennem en indledende undersøgelse. Det foregår i
de dertil indrettede undersøgelsesrum. Her er
der avanceret udstyr til rådighed, bl.a. store ultralydsscannere og røntgenanlæg, som kan hjælpe dyrlægerne med at vurdere hestenes tilstand.
Der er flest heste, der kommer ind med kolik: ca.
250 om året. Tina Pihl fortalte, at det er sværest
at vurdere islænderhestene. Mens de varmblodede heste nok skal få fortalt, hvis de har ondt
i maven, så gør det stik modsatte sig gældende
for islænderhestene, som netop ikke viser, når
de har ondt. Derfor er det oftest alvorligt, når en
islænderhest kommer ind med tegn på smerte.
Hvis hesten skal opereres, skal den i operationsstuen. Først bliver den ført ind i en gummicelle,
hvor den bliver bedøvet. Den lægger sig selv ned
(kastning), og gummiet forhindrer, at den kommer til skade. Når den har lagt sig, bliver den
flyttet ind i det næste rum ved hjælp af en kran.
Her bliver den barberet og gjort ren, inden den

Mere end 1000 heste modtages
hvert år til undersøgelse og behandling.

flyttes ind i selve operationsstuen. Efter operationen vågner den op i gummicellen igen, for det
sker ofte, at hestene prøver at rejse sig, inden de
egentlig kan, og derfor er det særligt her, de risikerer at slå sig, hvis der ikke er blødt faldunderlag.

sen, mens ledvæske og bughulevæske udtages
med store kanyler, som stikkes ind i hhv. led og bug.

Der er vagtfunktion på stedet 24/7. Natten inden
vores møde, havde Tina Pihl haft vagt, og hun
havde været travlt optaget med en hest, som var
kommet ind med kolik sidst på aftenen. Klokken
01 var den blevet meget dårlig, og de havde besluttet, at de var nødt til at operere den med det
samme, så det var natten gået med for hende.

Tina Pihl: Bughulepunktat og afpipettering af bughulevæske

Så længe de er på stedet, bliver hestene passet
rigtig godt på af dyrlægerne og de specialuddannede dyrepassere. Der er både intensivafsnit,
isolationsafsnit, bokse til indlagte, men ikke kritiske patienter, og bokse til ambulante patienter.
Nogle heste skal have smertestillende medicin,
antibiotika eller lignende, og det sker gennem et
kateter, der sættes ind i halsvenen på hesten.

Hospitalet har også et 3. laboratorium, forskningslaboratoriet, hvor en stor del af arbejdet i forbindelse med forskningen foregår.

Den dag, vi var på besøg, blev to afdøde heste obduceret, så man kunne blive klogere
på deres sygdom. Obduktionen blev foretaget
af veterinære patologer på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på Frederiksberg Campus
og videotransmitteret til hospitalet i Taastrup.

Laboratorieundersøgelser

Prøvemateriale fra patienterne sendes til analyse på laboratoriet. På laboratoriet er der
foruden Tina Roust endnu en laborant og en
laborantelev, som analyserer alle patientprøverne. De foretager primært hæmatologiske, cytologiske og parasitologiske analyser.
Det prøvemateriale, der bliver analyseret, er typisk
blod (plasma), ledvæske og bughulevæske. Prøverne tages af dyrlægerne. Blodprøver tages i hal

Tina Roust og hendes laborantkollega står
også for at undervise de studerende i god
laboratoriepraksis. Til dette formål har
de et super lækkert rummeligt, velindrettet og velholdt undervisningslaboratorium.

Undervisning

På hospitalet uddannes dyrlægestuderende, og der varetages også efteruddannelse af
dyrlæger til forskere eller specialister. Til uddannelsesformålet modtager instituttet produktionsdyr til gratis behandling. Desuden råder de over en lille bestand af egne dyr, som
bruges i undervisningen – de bruges når forskellige undersøgelser skal vises og øves.
Dyrene, som instituttet råder over, har
det godt. Hestene har f.eks. hver deres lille fold, hvor de kan gå ud og ind, som de
har lyst til, og der er desuden store græsfolde og en fin ridebane, hvor de får motion.
På hospitalet har de også deres egen
smedje, hvor der uddannes beslagsmede.

Undersøgelse og behandling er
baseret på nyeste viden på området.

Forskning

Som universitetshospital indsamler de en masse
forskellige oplysninger om alle patienter. Formålet
er at skaffe ny viden. Der undersøges også mange
prøver i laboratoriet som led i instituttets forskning.
Tina Pihls PhD-kollega Stine Mandrup Andreasen er netop ved at lægge sidste hånd på et
forskningsprojekt, hvor hun har undersøgt heste
med ledbetændelse. I den forbindelse har hun
undersøgt D-Dimer, Fibrinogen og TAT, i blodprøver og ledvæske. Prøverne blev analyseret
på STA Satellite fra Triolab/Stago (TAT er dog
en ELISA-test og udføres ikke på STA Satellite).
Tina Pihl står netop nu over for at skulle starte et
nyt stort og spændende projekt op, hvor hun skal
undersøge, om der ses en øget aktivering af D-Dimer hos heste, der har blodorm. Hos nogle heste
med blodorm opstår der trombedannelse, men
man ved ikke rigtig hvorfor. Måske kan D-Dimer-niveauet vise sig at have prognostisk værdi. Set i lyset af andre nyere forskningsprojekter havde hun
meget positive forventninger til sine resultater.
Til projektet skal hun have undersøgt 250 blodprøver for D-Dimer, og samme antal bughulevæskeprøver, som de har liggende i fryseren. Og
alle disse prøver skal også analyseres på STA
Satellite og med reagenser fra Triolab/Stago.

Tina Pihl og Tina Roust ved STA Satellite

Grunden til at de har valgt netop STA Satellite til disse laboratorieanalyser på prøver fra
heste var bl.a., at testen var valideret til hest
i internationale studier. STA Satellite er indkøbt for midler, som er doneret af Hesteafgiftsfonden, og Tina Pihl retter en stor tak til dem!
Pt. anvender de kun STA Satellite til forskningsbrug og ikke til akutte patienter. Men Tina Pihl
fortalte, at de håber, at de på sigt kommer til at
kunne bruge STA Satellite også til dette formål.
I Triolab synes vi, at det er rigtig spændende at
opleve en så varieret brug af vores udstyr, og vi
ønsker held og lykke med de mange projekter!
Tusind tak til dyrlæge Tina Pihl og laborant
Tina Roust, fordi I tog jer tid til at fortælle om og vise os rundt på jeres arbejdsplads!

