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Tjänst Pris

Administration

Start av ny studie/provinsamling/upprättande av serviceavtal etc
Amdinistration 531,00 kr/tim

Insättning av prov i 2 mL 2D-kodade kryorör manuellt
Inkluderar registrering, centrifugering, alikvotering, material och infrysning

Alikvotering från 10 mL primärrör ≤ 12 alikvoter á 500 µL 168,00 kr/primärrör

Insättning av prov i 96 format med robot
Inkluderar registrering, centrifugering, alikvotering, material och infrysning

Alikvotering från  5 mL primärrör till ≤ 8 alikvoter á 225 µL 92,00 kr/primärrör

Alikvotering från  5 mL primärrör till ≤ 12 alikvoter á 225 µL inkl buffy coat 140,00 kr/primärrör

Alikvotering från 10 mL primärrör till ≤12 alikvoter á 225 µL 109,00 kr/primärrör

Alikvotering från 10 mL primärrör till ≤18 alikvoter á 225 µL inkl buffy coat 164,00 kr/primärrör

Direktinfrysning

Primärrör ≤ 5 mL 50,00 kr/primärrör

Infrysning av alikvoterade och/eller frysta prov
Inkluderar inregistrering

Manuell hantering 4,20 kr/rör

Frysförvaring/år (-80 C)

Kryorör 2 mL 0,41 kr/rör/år

Mikrorör 0,7 mL 0,12 kr/rör/år

Primärrör ≤ 5 mL 1,70 k/rör/år

Primärburk (faeces) 4,00 k/rör/år

DNA-extraktion (inkl koncentrationsmätning med UV)

Från befintliga provsamlingar 77,00 kr/prov

Från egen provsamling 154,00 kr/prov
Vid DNA-extraktion tillkommer kostnad för plockning, märkning och ev. frysask.

Uttag

Plock av prov 4,20 kr/prov

Fördelning av prov till 96-formats platta 1023,00 kr/platta

Plock av prov, fördelning av lagrade prov* inklusive material :
DNA (befintliga provsamlingar), plasma/serum/erytrocyter till 1,5 ml micro safe-rör 15,70 kr/prov

Kostnad för administrativ hantering av uttagsbeställning och efterkontroll 531,00 kr/tim

För uttag av DNA från befintliga provsamlingar, tillkommer en administrativ avgift 10,60 kr/prov

*Vid fördelning tillkommer eventuellt kostnad för frysask 89,21 kr/ask
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Tjänst Pris

Administration

Arkivarbete för glas och vävnadsprover (klossar) 531,00 kr/tim
Läkarkonsultation granskning och bedömning (av glas och vävnadsprover) 1557,00 kr/tim

Uttag/Provhantering

Tillverkning av snitt ur kloss, upp till 10 stycken 267,00 kr/kloss
För varje snitt utöver ovanstående 10 40,00 kr/glas
Tillverkning av snitt för PCR, 5 snitt á 10 µm/rör 346,00 kr/kloss
Urvattning av vävnad/kloss 19,00 kr/kloss
Paraffininbäddning av vävnad 19,00 kr/kloss

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

Från vävnadssnitt 341,00 kr/prov

Vid leverans tillkommer kostnad för emballage, frakt och porto.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i prislistan.


