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Biobanken Norr (blodprov)

Tjänst Pris

Administration

Start av ny studie/provinsamling /upprättande av serviceavtal. 517,000 kr/tim

Insättning och registrering av prover

Alikvotering från 1-2 stycken blodrör per provgivare till 2 ml kryorör (upp till 32 alikvoter) 91,00  kr/blodrör
Alikvotering från 3-4 stycken blodrör per provgivare till 2 ml kryorör (upp till 32 alikvoter) 76,00  kr/blodrör
Kostnad för märkning av rör tillkommer.

Infrysning av redan alikvoterade och/eller frysta prover i 2 ml kryorör 4,20 kr/alikvot
Ovanstående inkluderar inregistrering 

Frysförvaring per år

2 ml kryorör i -80C frys 0,37 kr/rör

DNA-extraktion (inkl koncentrationsmätning med UV och fördelning i micro safe-rör)

Från allmänna provsamlingar 79,00 kr/prov
Från egen provsamling 158,00  kr/prov

Vid DNA-extraktion tillkommer kostnad för plockning, märkning och ev. frysask.

Uttag

Plockning av individuella kryorör 4,20 kr/prov
Fördelning av prov till 96-formats platta 1052,00 kr/platta
Fördelning av lager-DNA , plasma/serum/erytrocyter till 1,5 ml micro safe-rör 7,40 kr/prov

För uttag av lager-DNA från allmänna provsamlingar,tillkommer en adminstrativ avgift 10,60 kr/prov

Vid fördelning tillkommer kostnad för plockning, märkning och ev. frysask

Streckkodsetiketter, märkning och material

Märkning och etikett för långtidsförvaring (inkl. arb.kostn. & etikett) 5,26 kr/rör
Märkning och etikett för korttidsförvaring (inkl. arb.kostn. & etikett) 4,24 kr/rör
Etikett för långtidsförvaring 1,12 kr/etikett
Etikett för korttidsförvaring 0,10 kr/etikett
Kryorör (2 ml) 0,99 kr/rör
Micro tube (1,5 ml) 0,,24 kr/rör
Frysask för frysförvaring (rymmer 10x10=100 kryorör per ask) 76,91 kr/ask
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Biobanken norr (vävnadsprov)

Tjänst Pris

Administration

Arkivarbete för glas och vävnadsprover (klossar) 517,00 kr/tim
Läkarkonsultation granskning och bedömning (av glas och vävnadsprover) 1515,90 kr/tim

Uttag/Provhantering

Tillverkning av snitt ur kloss, upp till 10 stycken 260,40 kr/kloss
För varje snitt utöver ovanstående 10 39,00 kr/glas
Tillverkning av snitt för PCR, 5 snitt á 10 µm/rör 337,00 kr/kloss
Urvattning av vävnad/kloss 18,60 kr/kloss
Paraffininbäddning av vävnad 18,60 kr/kloss

DNA-extraktion (inkl koncentrationsmätning med UV och fördelning i micro safe-rör)

Från vävnadssnitt 350,00 kr/prov

Vid leverans tillkommer kostnad för frakt och porto.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i prislistan.




