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Gøteborg, Sverige april 2019 

 

TATAA Biocenter lancerer METTLER TOLEDOs pipetter i deres serviceudbud 

TATAA Biocenter, Europas førende leverandør af genomiske tjenester, bestræber sig på at levere data af 
højeste kvalitet til sine kunder. Især ved analyse af små prøver er pipettering et af de mest afgørende 
trin i håndteringen og behandlingen af prøver. “Vi udskifter regelmæssigt vores pipetter, og hver gang 
sammenligner vi omhyggeligt kvaliteten af de forskellige mærker. Denne gang fandt vi frem til, at Rainin-
pipetterne fra Mettler Toledo passede bedst til vores behov, og besluttede at indføre dem i mange af 
vores arbejdsgange”, siger Mikael Kubista, grundlægger og administrerende direktør for TATAA 
Biocenter. Rainin-pipetterne bruges også i TATAA Biocenters populære praktiske oplæringskurser i 
molekylær analyse.  

METTLER TOLEDO er begejstret for samarbejdet med TATAA Biocenter og støtter deres eksperter i 
molekylær analyse med Rainin-præcisionspipetter. “Vores RAININ-pipetter og BioClean Ultra-spidser 
giver den mest nøjagtige og ergonomiske løsning til pipetteringsarbejdet.  

Vi er stolte over at blive anerkendt og være en del af TATAA Biocenters tjenester", siger Carl-Henrik 
Edfors, områdechef hos METTLER TOLEDO.  

 

Om TATAA Biocenter 

TATAA Biocenter er verdens største arrangør af praktisk oplæring i kvantitativ PCR- og 
næstegenerationssekvensering i realtid og Europas førende leverandør af tjenester til 
nukleinsyreanalyse. TATAA Biocenter tilbyder en ukompliceret arbejdsgang til kvalitetsanalyse af 
nukleinsyrer fra forsøgsopstilling, prøvetilberedning, kvalitetskontrol og dataanalyse, der opfylder de 
særlige opfyldelseskrav i ISO17025-standarden. TATAA er særligt kendt for sit fokus på kvalitet, for at 
være medlem af SPIDIA-konsortiet (www.spidia.eu) og CANCER-ID (www.cancer-id.eu), for udvikling 
af retningslinjer og standardprocedurer for diagnosticerings- og lægemiddelindustrien og er 
medforfattere på MIQE-retningslinjerne, der instruerer forskere i rapportering af PCR-data i realtid. TATAA 
Biocenter blev grundlag i 2001 og har laboratorier i Gøteborg i Sverige samt i Prag i Tjekkiet. I 2013 
modtog TATAA Biocenter Frost & Sullivan-prisen for sin rolle som førende inden for kundeværdi og for 
at levere markedets bedste tjenester inden for analyse af genetisk materiale. 

http://www.spidia.eu/
http://www.cancer-id.eu/
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For spørgsmål , kontakt venligst: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO er en førende global producent af præcisionsinstrumenter. Selskabet er verdens 
største producent og sælger af vejeinstrumenter til brug i laboratorier, industrien og i fødevarebutikker. 
Selskabet er også blandt de tre bedste aktører på flere tilhørende markeder for analyseinstrumenter og 
er en førende leverandør af automatiserede kemiske systemer, der anvendes i forbindelse med 
opdagelse og udvikling af lægemidler og kemiske sammensætninger. Desuden er selskabet verdens 
største producent og sælger af systemer til metaldetektion, der anvendes inden for produktion og 
emballering. Yderligere oplysninger om METTLER TOLEDO findes på www.mt.com.   

mailto:carl-henrik.edfors@mt.com
http://mt.com/dk/da/home.html

