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REAGENSKATALOG

INTRODUKTION

Formålet med dette katalog er at give dig et indblik i vores produkter, hvordan de 
bestilles samt fordelene ved at vælge Ampliqon reagenser.

Ampliqon tilbyder, i samarbejde med VWR - Bie & Berntsen A/S, fleksible, skræd-
dersyede løsninger, hvor produkter produceres efter dine forskrifter. Du kan 
desuden vælge mellem mere end 500 eksisterende produkter, hvoraf du kan finde 
et udvalg på vores separate produktliste. Bagerst i kataloget finder du informationer 
om prisberegning, levering og teknisk support.

I forbindelse med reagensproduktionen tilbyder vi måling af ledningsevne, densitet, 
pH samt udførsel af sterilfiltrering, titrering, kundespecifik emballering og meget 
mere. Vi har fokus på kvalitet, fleksibilitet og dine specifikke behov.

Når Ampliqon producerer dine reagenser sparer du tid, samtidig med at sikkerhe-
den og driftseffektiviteten i dit laboratorie øges. Dermed får du flere ressourcer til din 
produktion, analyser, forskning og andre kerneaktiviteter.

I Ampliqon er vi stolte af vores produkter samt dygtige personale, og vi håber, at vi 
kan bidrage til, at din virksomhed når sine mål.

Med venlig hilsen

Helle N. Thestrup
Direktør
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OM AMPLIQON

Ampliqon A/S er en dansk virksomhed, som producerer laboratoriereagenser og 
PCR enzymer. Ampliqon blev etableret i 2002 med fokus på PCR enzymer og over-
tog i 2009 reagensproduktionen fra VWR - Bie & Berntsen A/S.

Vi er en virksomhed, som tilbyder fremstilling af standard- og kundetilpassede rea-
genser til slutkunder på universiteter, hospitaler, forskningsinstitutioner, industri og 
private virksomheder. Vores faciliteter er beliggende i Odense tæt ved universitetet.

Ampliqon fokuserer på:

■ Kvalitet

■ Fleksibilitet

■ Hurtig levering

■ Pålidelighed

■ Fortrolighed

Al dialog vedrørende reagensproduktion, priser, teknisk support, bestilling og 
levering foregår via VWR - Bie & Berntsen A/S Danmark. I vores kundeorienterede 
samarbejde med VWR - Bie & Berntsen A/S ønsker vi at møde de specifikke ønsker 
og behov hos hver enkelt kunde.
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FORDELE VED AT FÅ REAGENSER
PRODUCERET HOS AMPLIQON

Ved at lade Ampliqon fremstille dine reagenser og opløsninger
får du flere ressourcer til dine kerneaktiviteter, øget sikkerhed
og forbedret driftseffektivitet.

Vi producerer reagenser klar til brug efter dine behov, så du kan prioritere din tid til 
dine kerneaktiviteter.

Vi har faciliteter og rutine til at håndtere giftige og farlige substanser. Dine medar-
bejdere undgår at håndtere de koncentrerede, giftige råvarer, og du undgår krav til 
specialindrettede laboratorier til gifte.

Vi sørger for mærkning af reagenserne og udarbejdelse af MSDS sikkerhedsdata-
blade. Du slipper for at sætte dig ind i regler og lovgivning. Du skal ikke opfylde 
specielle krav om gifttilladelse og myndighedsgodkendelse. Derved sparer du tid, 
udgifter og gebyrer.

Du behøver ikke et stort råvarelager eller at købe dyre, små mængder af kemikalier.
Du har ikke et spild af ubrugte, for gamle råvarer, og du undgår affaldshåndtering.

Vi producerer efter godkendte forskrifter og har veluddannet og rutineret personale.

Vi producerer varerne efter ordre, så de altid er frisk fremstillet.

Tidsbesparende

Bedre sikkerhed for
dine medarbejdere

Færre ressourcer til myndigheds-
godkendelser og overholdelse af
mærkningsregler

Besparelse af materiale og plads

Den samme kvalitet hver gang

Maksimal holdbarhed
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BESTILLINGSVEJ
- FRA KUNDEØNSKE TIL FÆRDIGT PRODUKT

Du ønsker at få et reagens produceret

Du får en pris

Ordren lægges hos VWR - Bie & Berntsen A/S

Transport efter produktion

Du modtager varen

Du henvender dig til VWR- Bie & Berntsen A/S

Ampliqon sørger for:

■ Frisk fremstilling af varen
■ Etikettering og faremærkning
■ Udfærdigelse af MSDS
■ Produktionsdokumentation
■ Emballering efter dine ønsker
■ Pakning og forsendelse

Produktion efter din egen forskrift
Et nyt produkt oprettes efter dine

ønsker og behov

Produktion efter Ampliqons forskrift
Du vælger mellem mere end
500 eksisterende produkter

A B

Prisberegning 1-2 dage

Produktionstid max 5 dage

Kølevarer 1 dag
Øvrige varer 2 dage
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AMPLIQONS PERSONALE,
PRODUKTIONSFACILITETER OG TILLADELSER
 
Ampliqon har de bedste forudsætninger for at kunne yde kundeorienteret,
fleksibel produktion af alle slags reagenser.

■  Vores erfarne, faguddannede laboranter og akademikere med kemisk, bio-
kemisk, molekylærbiologisk og mikrobiologisk baggrund er klar til at producere 
dine reagenser.

■  Vi har produktionsfaciliteter i gode og funktionelle laboratorielokaler.

■  Ampliqon har tilladelse til at arbejde med
 ‒ giftige kemikalier
 ‒ biologiske stoffer (GMO klasse 1 godkendelse)

■  Vi har alle relevante myndighedsgodkendelser fra
 ‒ Miljøstyrelsen
 ‒ Sundhedsstyrelsen
 ‒ Arbejdstilsynet
 ‒ Odense Kommune

■  Vi bliver lovpligtigt vejledt og superviseret af ekstern sikkerhedskonsulent
 vedrørende håndtering af farligt gods og sikker transport.

VI TILBYDER FLEKSIBLE
OG SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER

Vores produktion er indrettet til individuelle løsninger. Kundetilpasset produktion er 
standard for os. Har du brug for en skræddersyet løsning, udarbejder vi en forskrift 
efter dine behov.

■  Du vælger sammensætning, mængde og enhedsstørrelse.

■  Du bestemmer fremgangsmåde, kvalitet af kemikalier (P.A., Ph. Eur, teknisk,
 mikrobiologisk, m. m.) og vand (demineraliseret, redestilleret, Milli-Q).

■  Du kan vælge, om du ønsker at anvende vores standard etiketter
 eller dine egne etiketter.

■  Du kan vælge blandt adskillige emballagetyper og størrelser, eller vi kan
 udportionere i din egen emballage.

Desuden profiterer du af Ampliqons kompetencer, professionalisme, funktionelle
produktionsfaciliteter samt vores fokus på præcision og kvalitet.
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AMPLIQON STÅR FOR
 
Reagenserne produceres til din ordre, så du profiterer af den maksimale holdbarhed.
Varerne bliver sendt til dig umiddelbart efter fremstilling.

Store batches kan produceres til dellevering.
Kontraktordre: Aftal leveringsmængder og leveringstider for det næste år.

For altid at kunne yde den samme høje kvalitet, producerer vi efter følgende regler:
‒ Hver batch produceres efter godkendt forskrift
‒ Produktionen er med sporbar dokumentation for alle batches
‒ Vejesedler og produktionsdata kontrolleres og godkendes af en anden
 medarbejder inden frigivelse af batch
Efter ønske kan vi tilbyde følgende dokumentation:
‒ Kopi af produktionsdata
‒ Analysecertifikat

Vi sætter etiketter på varerne, som indeholder alle relevante informationer
inklusive faremærkning.
Hvis ønsket, kan vi levere med dine etiketter

Vi udfærdiger sikkerhedsdatablade til hver vare efter gældende lovgivning.

Vi rådgiver om emballagen, så den er sikker, praktisk og møder dine behov.
‒ Glas eller plastik, rør, plader, flasker, spande eller dunke
‒ Vi kan levere med N2-låg
‒ Volumen fra få ml til 25 l
Vi har standardløsninger men kan også anvende din emballage eller anden
special emballage.

Vi pakker dine varer forsvarligt og sikkert og i henhold til lovgivning om transport.

Da vores produktionstider er på 1 – 5 dage, er vores leveringstid ca. 8 arbejdsdage
efter modtagelse af din ordre.

Produktion

Produktion til dellevering
og gentagne ordrer

Produktionsdokumentation

Etikettering og
eventuelt faremærkning

Udfærdigelse af MSDS

Emballage

Pakning og forsendelse

Kort leveringstid
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KOMPETENCER HOS AMPLIQON
 

Håndtering  Faste stoffer
 Vandige opløsninger
 Organiske opløsninger
 Gifte

Afvejning med høj præcision  Fra få mg til mange kg

Batch størrelse  Fra få mL til 800 L

Emballering/Udportionering  Fra få mL til 25 L

Blanding og opløsning af kemikalier  Med opvarmning
 Uden opvarmning

Måling og indstilling  pH
 Ledningsevne
 Densitet

Koncentrationsbestemmelse Titrering
 Spektrofotometri

Filtrering  Papirfiltrering
 Membranfiltrering
 Dybdefiltrering

Sterilisering  Sterilfiltrering
 Autoklavering

Aseptisk arbejde I sterilbænke

– og meget mere...
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Vand af forskellig kvalitet
■ Demineraliseret vand
■ Redestilleret vand
■ Milli-Q vand, ultra rent 
■ Autoklaveret vand
■ Sterilfiltreret vand
■ CO2 frit vand 

Syreopløsninger 
■ Phosphorsyre 
■ Svovlsyre 
■ Salpetersyre 
■ Eddikesyre 
■ Perchlorsyre 
■ Pikrinsyre

Baseopløsninger 
■ Ammoniak 
■ Kalium- og natriumhydroxid

Saltopløsninger 
■ Kunstigt spyt  
■ Kunstig sved
■ Kalium- og natriumchlorid
■ Natriumcarbonat

Kalibreringsopløsninger, standarder og testopløsninger 
■ Saltopløsning til osmotisk test
■ Sukkeropløsning
■ Alpha Lonograph kalibreringsvæske
■ Zink standard  
■ Arsen standard
■ Phenolrødt vand til tæthedstest

Opløsninger til titrering
■ Sølvnitrat
■ Svovlsyre
■ Saltsyre
■ Natriumhydroxid 

Indikatorer
■ Blandingsindikator
■ Coopers indikator
■ Methylviolet opløsning
■ Methylrød, -orange, -gul, -blå 
■ Stivelsesindikator
■ Pan indikator
■ Eriochromsort indikator
■ Bromphenol indikator
■ Phenolphtalein

Detergenter 
■ SDS

VI HAR FOKUS PÅ VAND
Vand er en vigtig del af buffere, reagenser og vandige opløsninger. Derfor har vi
fokus på kvaliteten af det vand, som indgår i vores produktion. Vi har forskellige 
typer af vand som både anvendes til reagenser og sælges separat. Vores vand 
kontrolleres rutinemæssigt både kemisk og mikrobiologisk.

AMPLIQON FREMSTILLER REAGENSER
TIL ETHVERT FORMÅL

På disse sider finder du eksempler på produktgrupper
og anvendelsesmuligheder for vores reagenser.

Se de mange produkter i vores separate produktliste.

Kategorier og eksempler
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Chelater
■ EDTA 
■ EGTA

Buffere, ELISA opløsninger og HPLC eluenter
■ TBS 
■ PBS
■ TEG 
■ TBE 
■ TEA

Opløsninger til lysering og fiksering af celler
og væv, konservering m.m.
■ Formalinbuffere
■ Chromtrioxid
■ Urologisk fikservæske
■ Opløsning til urincytologisk undersøgelse
■ Lysisbuffere

Opløsninger til farvning af væv, celler, bakterier m.m.
■ Hæmatoxylin (9 forskellige) 
■ Krystalviolet 
■ Malakitgrøn 5 %
■ Giemsa farvevæske stamopløsning
■ Van Gieson stain m. eddikesyre 
■ Iod 
■ Kaliumdichromat

Medier og agar
■ CVS-medie
■ RPMI
■ Malt agar
■ Cetrimid agar 
■ Saltpepton opløsning

Antibiotika og enzymer
■ Penicillin-streptomycin
■ Tetracyclin
■ Thiomersal
■ Vancomycin 
■ Trypsin 
■ Thrombin

Organiske solventer
■ Ethanol 
■ Methanol
■ Isopropanol 
■ Petroleum 

Rengørings- og desinfektionsopløsninger 
■ Natriumhypochlorit

Andre produkter 
■ Blodperler
■ Alpha swab/vatpinde, autoklaveret

Kategorier og eksempler



PRAKTISKE INFORMATIONER
 
Teknisk support
VWR-Bie & Berntsens kundeservice:
Tlf.: 43 86 87 88 · E-mail: teamkemikalier@dk.vwr.com

Prisberegning
I vores prisberegning indgår råvareomkostninger og produktionstid. Som udgangs-
punkt beregner vi stykpris ved bestilling af 1 stk., 3 stk. og 10 stk. Vi beregner også 
gerne pris ved 50 stk. og 100 stk. eller andre mængder efter kundebehov.
Stykprisen reduceres betydeligt, når antallet øges.
Eksempel:
1 L Tris HCl 10 mM pH 8,5, AMPQ99713.1000
stykpris ved 1 stk.  2.350,- kr.*
stykpris ved 3 stk.     918,- kr.*
stykpris ved 10 stk.     425,- kr.*
* eksklusiv moms. Der tages forbehold for prisændring.
Priser kan ses på http://dk.vwr.com

Levering 
Reagenser sendes umiddelbart efter produktion.
Levering inden for ca. 8 dage.

Kontakt
Vi arbejder kundeorienteret og i tæt samarbejde med VWR - Bie & Berntsen A/S.
Al dialog vedrørende produkter, priser, bestilling og levering foregår via :

VWR - Bie & Berntsen A/S
Transformervej 8
2860 Søborg
Tlf.: 43 86 87 88
E-mail: teamkemikalier@dk.vwr.com

Åbningstider:
Mandag til torsdag: .. kl. 8:00 til 16:00
Fredag :  .................. kl. 8:00 til 15:30
Webshoppen http://dk.vwr.com er åben alle dage 24 timer i døgnet.

Salgs- og leveringsbetingelser
Se salgs- og leveringsbetingelser på http://dk.vwr.com


