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Triolab har fået ny profilbrochure
Det er med stor fornøjelse, at vi her kan
præsentere Triolabs nye profilbrochure!
I den nye brochure kan du se, hvem vi er, hvilke
leverandører
vi
repræsenterer,
og
hvilke
forretningsområder vi er kompetente inden for.
Følg linket her (klik på billedet), eller gå ind på
vores hjemmeside, og se den flotte brochure.
Brochuren findes i øvrigt både på dansk og engelsk.

Klotdetektion: vidste du dette…?
Princippet for klotdetektion på Stagos instumenter er den Gyldne Standard!
Detektionsprincippet for klotdetektion på
Stagos koagulationsinstrumenter er helt unikt.
Det er patenteret og kaldes ”Viskositetsbaseret
detektionsprincip”. Dette princip er det
måleprincip, der anbefales internationalt* –
Den Gyldne Standard – hvis der er
interfererende substanser i plasma.
* Princippet anbefales f.eks. her:
CLSI Guideline H21-A5 2008.
Teknologiens fordele:
Maksimal sensitivitet
Naturlig stålkuglebevægelse (pga.
elektromagnetisk aktivering af
kuglen samt kontrolleret bevægelse
af kuglen i kuvetten)
Mulighed for detektion af svage klot
(Fibrinogen vha. Clauss metode)
Overlegen linearitet for Fibrinogen
(1,5 til 9 g/L)

0,6 til 12 g/L (automatisk
genfortynding). Yderligere tilhørende
opsæt kan laves, og dermed kan endnu
lavere koncentration detekteres.
Ufølsom over for interferenser Hæmolyse, Icteria, Lipæmi
Ikke følsom over for farvet eller uklart
reagens.
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Nyt inden for molekylær- og mikrobiologi
Clonit
Cøliaki – genetisk testning!
Clonit er en af Triolabs leverandører inden for kit til
detektion af virale, bakterielle og protozo infektioner samt genetiske mutationer.
Clonit er et italiensk firma, der blev etableret i 1987, og de har lige fra starten haft
fokus på at udvikle nye og pålidelige molekylærbiologiske metoder til
diagnostikken. Blandt de mange forskellige kit fra Clonit kan vi nævne cøliaki-kittet.
Kittet er et Multiplex realtime PCR-kit til genetisk bestemmelse af cøliaki.
Med Clonits kit amplificeres og karakteriseres de allelspecifikke varianter af
DQA1(02, 03, 05) og DQB1(02, 0302). Testen har en sensitivitet på 99,5 % og en
specificitet på 98 %. Tilstedeværelsen af cøliaki-associerede HLA-alleler er ikke
ensbetydende med diagnosticering af cøliaki, men fraværet udelukker cøliaki.
Kittet indeholder 2 RTU mastermix, 1 for hvert gen (DQA1 og DQA2) samt
kontroller for allelvariationerne samt intern kontrol af DNA-ekstraktionen.

Qnostics
Kontroller til intern og ekstern kvalitetsovervågning
Qnostics er vore nye leverandør af molekylærdiagnostiske kontroller. Qnostics er
QCMD-godkendt, og de tilbyder et stort udvalg af forskellige kontroller til intern og
ekstern kvalitetsovervågning. Qnostics tilbyder et bredt udvalg af paneler af høj
kvalitet.
»Q« Controls
er uafhængige, eksterne positive kontroller, som bør behandles som en
patientprøve i et assay. Disse er beregnet til, at man medtager dem ved hver
kørsel.
Molekylær 'Q' Panels
kan bruges til at validere nye assays og instrumenter. Alt dette bør behandles som
en patientprøve i et assay.
PAST PANELS - Q&A
Disse paneler anvendes normalt af laboratorier, der ønsker at kontrollere, at deres
analyse påviser og/eller diskriminerer forskellige stammer og undertyper.

Scar på Quiz side 5: B B A A C
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Brugermøde i Montpellier
Dejlige dage hos HORIBA Medical i Montpellier, Frankrig,
med stort fagligt udbytte og masser af forkælelse.
Fra 6. til 9. juni 2013 blev der afholdt brugermøde hos HORIBA Medical, producent
af instrumenterne Pentra 120 og Pentra 80 (hæmatologi) samt Pentra 400 (klinisk
biokemi). 24 deltagere fra Danmark og Færøerne samt 31 deltagere fra Norge tog
den lange tur til Montpellier i Frankrig, hvor HORIBA Medical har sit hovedsæde.
Sammen med HORIBA Medical og vores kollegaer i Norge havde vi, ifølge
deltagernes udsagn, fået lavet et godt program med rigtig mange gode og givtige
indlæg. En del af disse indlæg blev holdt af danske brugere – stor tak til
foredragsholderne!
Vi var også en tur rundt på fabrikken, hvilket gav mange indblik i, hvordan
reagenser produceres, og instrumenter samles/bygges op, samt logistikken bag
disse processer.

Vi boede alle på et moderne hotel midt i Montpellier. Det var ren forkælelse, at
HORIBA Medical havde valgt dette dejlige hotel til os – det dannede de perfekte
rammer for SUM 2013: lækker mad, dejlige værelser og gode mødelokaler. Og dets
centrale placering gav os mulighed for på vores frieftermiddag at gå rundt og se på
denne smukke gamle by – vi kunne sagtens have brugt mere tid.
Lørdag aften havde Triolabs teknikere inviteret de danske deltagere på aftensmad
på en hyggelig restaurant nær hotellet. Loftet i restauranten var til fri udsmykning
med kridt, og det havde vi meget sjov ud af 

Tusind tak til alle deltagere – I gjorde brugermødet til en success!!!
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Kommende arrangementer
Udstillinger 2013
Kom og mød os på efterårets udstillinger!
Igen i år er Triolab at finde på en lang række af
efterårets udstillinger. Vi står klar til en snak med
dig, og vi har selvfølgelige nogle af vores
instrumenter med, som vi rigtig gerne vil vise dig.
Der er spændende nyheder inden for indtil flere af
vores produktområder 
Alle er velkomne på vores stande!

Her er vi på årets
Bioanalytikersymposium

17.-18.
september

Praktisk Medicin

Hotel Nyborg Strand

18.-19.
september

DEKS Brugermøde

Hotel LEGOLAND, Billund

25.-28. oktober

FSKIS

Hotel Fåborg Fjord

26. oktober

Medwin Brugermøde

Hotel Kolding Fjord

8. november

DUS (Dansk Urologisk Selskab)
Efterårsmøde

Hotel Comwell, Middelfart

11.-15. november

Lægedage

Bella Center, København

15. november

Fremtidens bioanalytiker

VIA University College,
Århus

Læs mere om de enkelte udstillinger ved at følge linkene på vores hjemmeside:
http://www.triolab.dk/aktiviteter/udstillinger/

Tak for besøget til jer, der kom forbi vores stande på
NSCMID, ISCB, DSGH og Bioanalytikersymposium for Praksissektoren
i sidste uge. Det var en fornøjelse!
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Brugermøder 2013
Der er endnu 2 brugermøder på programmet i indeværende år!
De sidste 2 brugermøder er planlagt som endagsmøder. Vi har den store fornøjelse
at kunne præsentere 2 forskellige programmer spækket med spændende indlæg.
På møderne vil der også være mulighed for bruger til bruger-dialog.
Der er sendt invitationer ud til de relevante laboratorier.
25. september

Nova8 CRT-brugerdag

Golf Hotel Viborg

23. oktober

Rotem-workshop

AUDI, Fredericia

Årets Stago-brugermøde blev også afviklet som et endagsarrangment og løb af
stabelen på H.C. Andersen Hotel i Odense den 10. september. Tak til alle deltagere
for en god dag!

Triolab-Quiz
Test dig selv, og find ud af, hvor godt du egentlig kender os – eller snup en
rask lille dyst mod dine kollegaer i pausen 

1:
A:
B:
C:
2:
A:
B:
C:
3:
A:
B:
C:
4:
A:
B:
C:

Hvad hedder Triolabs Administrerende Direktør?
Finn Uldum Andersen
Finn Ulbæk Andersen
Finn Ulstrup Andersen
Hvor mange medarbejdere er vi i Triolab
13
18
22
Hvor ligger vores kontor:
Brøndby
Århus
Hedensted
Hvilken koncern tilhører vi:
Addtech
Biotech
Diagtech

5:
A:
B:
C:

Hvad er vores leveringsgebyr i DK
Fast pris 100,Prisen afhænger af pakkens størrelse og vægt
Intet leveringsgebyr i DK
(Se svarene nederst på side 2)
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Som det første sted i Danmark har Mikrobiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus med
stor tilfredshed indført undersøgelse af bakterielt DNA på normalt sterile områder med
Sepsis-kittet fra Molzym leveret af Triolab.
Forskningsbioanalytiker Rimtas Dargis tog
imod Triolab Nyt og fortalte, viste og forklarede om laboratoriet, og om hvordan
det er at arbejde med den nye analyse.
Forskningsbioanalytiker
Rimtas Dargis tog imod
Triolab Nyt

Mikrobiologisk
Afdeling, Slagelse
Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse tæller
i alt 85 medarbejdere af forskellige faggrupper, heraf er de 64 bioanalytikere.
På afdelingen arbejdes primært med at
påvise og identificere infektioner. Fra alle
sygehusene i Region Sjælland modtager
man prøvemateriale fra patienter med
en formodet infektion, og det materiale
bliver sået ud på plader, hvorefter det
inkuberes i varmeskab natten over. Er der
bakterier til stede, vil der så vokse kolonier frem, som næste dag kan identificeres.
Identifikationen foretages dels ved hjælp
af koloniens farve, lugt og diverse kemiske reaktioner, dels ved hjælp af automatiseret udstyr.

har et godt fokus på arbejdsmiljø. Der
lægges stor vægt på, at medarbejderne
ikke udsættes for noget, der er giftigt eller på anden måde farligt, og der arbejdes
meget for at sikre, at alle at arbejder i
korrekte stillinger. Man indretter lokalerne
praktisk og automatiserer i stigende grad.
Ifølge Rimtas er der også et rigtig godt
flow af informationer fra ledelse til medarbejdere, og på ugentlige møder er der
mulighed for, at alle bliver hørt. Og så er
der ”torsdagsinspiration”, hvor der hver
torsdag holdes foredrag for afdelingens
medarbejdere om faglige emner.

Afdelingens andre opgaver omfatter resistensundersøgelser, diagnostik af virus,
svampe og parasitter samt forskning.

Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse har en
søsterafdeling i Nykøbing F, og når der
holdes møder deltager kollegaerne i Nykøbing via et video-setup, hvilket er med
til at sikre det kollegiale sammenhold på
tværs af geografien.

Rimtas fortalte, at Mikrobiologisk Afdeling

For os som besøgende virkede det til,

Stort fokus på
arbejdsmiljø og
korrekt udførelse af
analyser.

at der var en rigtig behagelig og afslappet stemning på afdelingen, hvor der var
plads til, at kollegaer kunne sige lidt sjov
til hinanden, mens de arbejdede.
De mange bioanalytikere arbejder meget
allround i laboratoriet og er ikke som sådan specialiserede i bestemte opgaver. De
er med i hele processen fra modtagelsen
af prøver, over dyrkning til identificering
og resistensbestemmelse. Efterhånden
som medarbejdergruppen er vokset, er
bioanalytikerne dog blevet inddelt i grupper, der hver står for 2-3 hovedområder.
Rimtas er en del af forskningsgruppen,
som udover f.eks. undersøgelse af bestemte patientgrupper eller bestemte
bakterier også foretager opsætning af nye
analyser, afprøvning af nye kit og udvikling af nye metoder.
Sidste år, 2012, begyndte man på KMA,

Rimtas Dargis i DNA-ekstraktionsrummet. Udstyret efter alle kunstens regler.

Slagelse at arbejde med UMD-kittet fra
Molzym til undersøgelse af bakterielt DNA
på normalt sterile områder. Og man er
vældig tilfredse med det. Tidligere blev
undersøgelserne foretaget på Statens
Serum Institut; nu kan man på KMA selv
foretage de ca. 300 analyser pr. år.
Analyserne foretages mest på vævs- og
knoglemateriale samt sterile væsker, som
man modtager fra ortopædkirurgiske afdelinger i regionen, og derfor er det netop
UMD-kittet man har valgt at benytte.
UMD står for Universal Microbe Detection,
og med dette kit kan man benytte alle
former for væv og væske som prøvemateriale.
Det er Rimtas, der har sat Molzym-analysen op i Slagelse. Rimtas havde positive
erfaringer med Molzym fra tidligere, og
da han på et tidspunkt så en brochure
for Sepsis-kittet, faldt han for ideen om,

analysen kunne være kitbaseret. Alt er
inkluderet i kittet, selv vand, og alle komponenter er meget rene. Det bevirker, at
processen er ren fra start til slut.
Processen forløber på denne måde: Først
nedbrydes de humane celler, og humant
DNA frigives. Størstedelen af dette nedbrydes vha. enzymer. Derefter nedbrydes
bakteriecellerne, og det bakterielle DNA
frigives. Dernæst laves PCR-reaktion med
16S-primerne, som binder sig omkring
det hypervariable område V3/V4 på 16S.
De positive prøver oprenses så med et
kommercielt kit og sendes derefter til
GATC i Tyskland, som foretager sekventering med Molzyms primere. Sekvenserne kan dernæst downloades fra GATC’s
hjemmeside til fortolkning og identifikation hjemme i Slagelse. Identifikationen sker ved, at man sammenligner de
fundne sekvenser med kendte sekvenser.
Dette foregår bl.a. med Molzyms SepsiTest BLAST.
Oprensningen af det bakterielle DNA foretages ved hjælp af magnetisk partikelteknologi. Det sker på apparatet Arrow,
som også er leveret af Triolab. Arrow har
den store fordel, at at der kan oprenses
fra 1-12 prøver på ca. 100 min. Prøverne
oprenses med engangspumper, og der er
indbygget UV-lampe. Dette bevirker, at
kontaminationsrisikoen mindskes.
Molzyms kit har 2 sekventeringsprimere,
seqGP og seqGN, og det bevirker, at multibakterielle infektioner ofte kan udredes.
Disse ville under normale omstændigheder ikke give en fornuftig sekvens, eller man ville kun finde den dominerende
bakterie.
Der har været god mulighed for kvalificeret og kompetent assistance fra Molzym
til såvel tolkning af data som svar på
spørgsmål ang. håndtering af kittet. I implementeringsfasen var Rimtas på kursus
hos Molzym og har derigennem etableret et godt netværk og samarbejde med
Molzym.

På afdelingen i Slagelse har man meget
fine forhold til at kunne udføre analyserne
fra Molzym – fordi man har prioriteret at
indrette sig som foreskrevet. Til 16S-ekstraktionen er der således indrettet et rum
med sluser, trykforhold, skillevægge og
sug, og der er LAF-bænk, hvor opblanding
med Mastermix kan foretages.
Rimtas gav os den helt store rundtur på
afdelingen, og vi fik også lov til at komme
med ham ned til DNA-ekstraktionsrummet
(ikke ind i det), hvor han viste os, hvordan man skal klædes på for at gå ind
og foretage analyserne. Selv om vi ikke
skulle med helt ind, blev vi udstyret med
kitler og sko; Rimtas skulle derudover
også have handsker på, så han kunne
åbne dørene uden at afsætte eget DNA
eller DNaser. Inde i ekstraktionsrummet
skiftede han handsker og iførte sig yderligere mundbind og hårnet for at undgå
kontamination. Der blev udvist forbilledlig
korrekthed i forhold til anbefalingerne fra
Molzym – stor respekt for det!
Undersøgelsen for bakterielt DNA er på
Slagelse ikke en akut analyse, som man
måske skulle tro. Hvis der er mistanke om
infektion, sættes en antibiotikabehandling
straks i gang umiddelbart efter prøvetagning.
Rimtas vil gerne anbefale Molzym-kittet til
andre mikrobiologiske afdelinger. For ham
at se er kittets store renhed samt muligheden for at påvise og udrede blandede
infektioner et kæmpe stort plus.
Vi fra Triolab er glade for, at Sepsis-kittet
fra Molzym har fundet vej til Slagelse, og
vi er meget imponerede over, hvor stringent og korrekt procedurerne omkring
analysen er blevet implementeret i laboratoriet. Der er virkelig gjort et flot stykke
arbejde!
1000 tak til Rimtas for en super
spændende eftermiddag!

www.triolab.dk
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