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OAKLAND, KALIFORNIEN – 15 mars 2018  

 
Ett nytt rack- och refillsystem för Rainin BioClean Ultra-pipettspetsar 
 
 
 
METTLER TOLEDO lanserar ett nytt, innovativt rack- och 
refillsystem för de ultrarena och precisionstillverkade 
pipettspetsarna i företagets branschledande Rainin-serie. 
Rainin-spetsarna i sig har inte ändrats, men hur de 
används har omprövats. Resultatet är ett multifunktionellt 
rack- och refillsystem som har lägre vikt och är lättare att 
hantera. Företagets renhetsstandard, BioClean Ultra, har 
utökats till att omfatta stringent testning av proteiner och 
proteas, vilket är särskilt intressant för proteomikforskare. 
 
”Att många av våra kunder ville ha ett spetsrack med 
gångjärnslock har framgått tydligt”, säger Senior Product 
Manager Brian Perry. ”Vårt svar är ett rack som uppfyller 
behoven på ett mycket elegant och innovativt sätt, och 
har ett antal funktioner som kommer att uppskattas av 
forskarna. Till exempel har det fällbara locket en låshake 
som förhindrar att spetsarna rubbas om man tappar 
lådan. Samtidigt är det enkelt att öppna locket med 
enhandsfattning, även med handske på.” 
 
Det nya Rainin-rackets lock har 120 graders 
öppningsvinkel, vilket ger enkel åtkomst från alla håll. Fortsätter du att trycka på locket när 
det är fullt öppet, lossnar det från lådan, som sedan enkelt kan fyllas. Du sätter tillbaka 
locket genom att placera det på lådan och trycka lätt. 
 
Spetsplattan är utformad för att kunna laddas från alla riktningar, och från en eller flera 
kanaler samtidigt. Genomskinligt lock och färgkodad spetsplatta gör det enkelt att urskilja 
spetsvolymerna från alla håll, och en ny högupplöst märkning på framsidan ger tydlig 
information om produkten. Rack- och refillsystemet innehåller 20 % mindre plast än det 
tidigare systemet och är lättare att återvinna. 
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BioClean Ultra är lika med ultrarent 
För att erbjuda kvalitetssäkring i ett brett spektrum av applikationer – i synnerhet proteomik 
– har Rainin utökat BioClean-konceptet. Konceptet, som numera heter BioClean Ultra, 
testar varje spetsserie till <2 ng/prov för protein och ≤500 ng/ml för proteas. Rainin är en 
av ett fåtal spetstillverkare som testar för protein och proteas, och den enda tillverkaren 
som testar båda. 
 
”BioClean Ultra är vår mest stringenta standard hittills”, säger David Greenwood, Ph.D. 
och Rainins kvalitetssystemchef. ”Den representerar vårt fokus på renrumsinfrastruktur, 
testning och utbildning för att kunna erbjuda de absolut bästa produkterna.” 
 
Rainin-spetsarna tillverkas i en fullt automatiserad renrumsanläggning av renrumsklass 
100 000. För att säkerställa absolut renhet används inga tillsatser eller färgämnen, och 
strikta ISO 9001-rutiner följs för att eliminera alla externa föroreningskällor. 
Mer information finns på mt.com/bioclean 

 

För frågor, vänligen kontakta: 

Carl-Henrik Edfors 
+46 8 702 50 42 
carl-henrik.edfors@mt.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största 
tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och 
livsmedelstillämpningar. Företaget är även bland marknadens tre främsta inom tillverkning av flera 
relaterade analysinstrument och är en ledande leverantör av system för automatiserad kemi, som 
används för forskning och utveckling av läkemedel och kemiska preparat. Dessutom är företaget 
världens största tillverkare och marknadsförare av metalldetekteringssystem för användning inom 
produktion och förpackning. Mer information om METTLER TOLEDO finns på www.mt.com.  
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