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Vævsdiagnostik i verdensklasse
Lifecodes’ teknologier til vævsdiagnostik giver mulighed for evaluering af
forligelighed mellem donor og patient forud for en transplantation og kan
derfor medvirke til udvælgelse af den
bedste donor til en given patient.

Lifecodes tilbyder en lang række af

analyser, herunder ELISA-produkter til
påvisning af antistoffer mod HPA, HLA samt
forskellige anomalier såsom VWF og HIT, og
Luminex-produkter til HLAgenotypebestemmelse (SSO) samt påvisning
af antistoffer mod HLA og HPA.
Analyse af disse faktorer kan medvirke til, at
man kan finde den bedste donor til en given
patient. Og jo bedre et match man finder, jo
større er chancen for en succesfuld
transplantation.

En stor del af Lifecodes’ analyser udføres
på instrumentet Luminex, som er baseret på
xMAP-teknologien.

…og Lifecodes er nu
en del af Immucor!
I 2013 blev Lifecodes
opkøbt af Immucor, som
er blandt verdens førende
producenter inden for
transfusionsdiagnostik.
Med opkøbet af Lifecodes
blev Immucors portefølje
udvidet til at omfatte test
til både blod, væv og
organer, og den nye
helhed i Immucors
kompetence opsummeres i
sin enkelthed i deres nye
slogan: Transfuse –
Transplant – Transform a
Life.
Triolab har haft et positivt
samarbejde med Immucor
i mere end 15 år.

Produkterne fra Lifecodes nyder stor
popularitet - f.eks. er mere end 1000 Luminex-instrumenter sat op i laboratorier
verden over.
Vil du vide mere?
Lifecodes på Immucors hjemmeside
Kontakt i Triolab: produktchef Diannie Boysen
E-mail: diannie@triolab.dk / Tlf. 28 87 28 67.

www.triolab.dk
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Multiplicom – NGS-baserede kit til gentest
Multiplicom er vores nye leverandør inden for NGS-baserede kit. Multiplicom
benytter sig af multiplex PCR til at udvikle analyser, der i høj grad forbedrer
den samlede effektivitet og øger bredden af gentest.
Multiplicoms analyser muliggør optimal
opformering af de interessante gener inden
targeteret re-sekventering ved hjælp af
Massively Parallel Sequencing (MPS).

Sidste nyt fra
Multiplicom feb. 2015:
Udviklingen af NIPT-testen
(non invasiv prenatal test)
”Clarigo” forventes klar i
løbet af foråret. Clarigo
identificerer
abnormaliteter i fosterets
kromosom-antal ved
analysering af free
circulating DNA fra
moderens blod.

Analyserne er enkle, hurtige, præcise og
fleksible og kan anvendes til både Illumina-,
PGM- og Roche GS450-platformene.

Multiplicoms analyser hjælper med
• bestemmelse af genomiske mutationer og
dermed øget genetisk risiko for at udvikle en
sygdom – kræft, hjertesygdomme,
metaboliske sygdomme, neurologiske
sygdomme, nyresygdomme, osv.
• tidlig påvisning af medfødte genetiske
defekter.
• identifikation af somatiske mutationer forbundet med cancer, hvilket tillader
læger at ordinere de mest effektive lægemidler til deres patienter – KRAS, P53,
BRAF, C-Kit, PIK3CA, EGFR, osv.

Samme workflow for alle analyser

Amplifikation i kun 2 trin

Vil du vide mere?
Multiplicoms hjemmeside
Kontakt i Triolab: produktchef Sanne Hedeman
E-mail: sanne@triolab.dk / Tlf. 28 87 28 29.

www.triolab.dk
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Ny økonomichef i Triolab
Ditte Pieler er blevet ansat som ny økonomichef i Triolab. Hun
er startet den 2. marts 2015.
Triolab har ansat Ditte Pieler som ny økonomichef. Som økonomichef
får Ditte det overordnede ansvar for bogholderiet, og hun vil også
komme til at få rollen som leder af vores Supportteam. Ditte har
erfaring fra lignende stillinger hos Burmeister & Wain Energi A/S og
Christian Nielsen Strandmøllen A/S.
Ditte er startet den 2. marts, og vi glæder os til rigtig at lære hende at kende. Vi
håber, I alle vil tage godt imod hende.

Planlagte datoer for faste leveringer - oversigt
Med en oversigtskalender er det nemt at holde styr på, hvornår varer på
fastleveringsaftale forventes leveret.
Med vores forslag til fastleveringsaftaler, som blev
sendt ud i slutningen af 2014, sendte vi jer også en
oversigtskalender, hvor I kan se, hvornår jeres varer
er planlagt til levering.
Årets første fastleveringer er allerede blevet sendt
ud, men vi har fortsat nogle oversigtskalendere
liggende. Hvis I har brug for en mere, er I
velkommen til at kontakte os – det er først til mølle.
Oversigtskalenderen kan også hentes på vores nye hjemmeside.
Der er kalendere for aftalte fastleveringer til:
Micros CRP200 / Microsemi CRP / Nova8 / Klinisk kemi / Stort hæmatologi / Stago

Triolab støtter Læger uden Grænser
Hvert år i december donerer Triolab et større beløb til en velgørende
organisation. I 2014 faldt valget på Læger uden Grænser.
2014 var et udfordrende år med flere alvorlige katastrofer, bl.a.
ebolakrisen i Vestafrika. I en række lande raser epidemien
fortsat, og Læger uden Grænser gør et kæmpe stort arbejde for
at redde liv og stoppe epidemien.
Om ebola og Læger uden Grænsers store indsats i Vestafrika.
www.triolab.dk
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Velkommen på Triolabs nye hjemmeside
Velkommen på Triolabs nye hjemmeside! Hensigten med at lave en ny
hjemmeside har været at få en side med et lidt friskere og mere indbydende
design samt at forbedre overskueligheden for dig som bruger.
Når du besøger Triolabs hjemmeside, er det sikkert oftest for at finde en bestemt
information eller for at udføre en bestemt funktion. Vi har forsøgt at stille siden op
med en overskuelig og forudsigelig menu, så det forhåbentlig er let for dig at finde
rundt.

Hjemmesiden gik i luften den 23. februar, men dele af den er fortsat under
opbygning. I den kommende tid vil visse sektioner derfor blive yderligere udbygget.
Adressen er den samme som før:

www.triolab.dk

Hvis du har kommentarer til vores nye hjemmeside, er du velkommen til at
kontakte os på triolab@triolab.dk. Vi sætter pris på dit feedback!

Planlagte udstillinger i 2015
Her kan du se, hvilke udstillinger vi har planlagt at deltage på de kommende
måneder. Vi håber, du kigger forbi 
6.-7. marts

DSKM Årsmøde

Hotel Nyborg Strand

12.-14. marts

Dansk Patologisk Selskabs årsmøde DPAS 2015

Hotel Nyborg Strand

21.-22. april

Praktisk Medicin 2015

Hotel Nyborg Strand

20. maj

Symposium for bioanalytikere og laboranter

Rigshospitalet

27.-29. maj

DSKB

Munkebjerg Hotel

28.-29. maj

Panum cfDNA 2015

Moltkes Palæ, København

9.-12. Juni

NordiQC

Aalborg

13.-15. aug.

NordCoag

Reykjavik, Island

31. aug. - 1. sept.

ISCB

Moltkes Palæ, København

16.-17. sept.

DEKS Brugermøde

Comwell, Kolding

24.-25. sept.

LabDays 2015

Århus, Scandinavian
Congress Center

23.-25. oktober

FS-KIS

Hotel Fåborg Fjord

9. november

DMS

Eigtveds Pakhus, København

9.-13. november

Lægedage 2015

Bella Center

www.triolab.dk

