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Gøteborg, Sverige april 2019 

 

TATAA Biocenter innfører pipetter fra METTLER TOLEDO i sitt servicetilbud 

TATAA Biocenter, Europas ledende leverandør av genomikktjenester, bestreber seg på å levere data av 
toppkvalitet til kundene. Pipettering er et av de viktigste trinnene i håndtering og behandlingen av prøver, 
spesielt ved analyse av prøver med små volumer.  «Vi bytter ut pipettene våre jevnlig, og hver gang er 
vi nøye med å sammenligne de forskjellige merkene for å se hvilket som er best. Denne gangen fant vi 
ut at Rainin-pipettene fra Mettler Toledo er best med tanke på vårt behov, og vi bestemte oss for å 
innføre dem i arbeidsflyten», sier Mikael Kubista, grunnlegger og administrerende direktør for TATAA 
Biocenter. Rainin-pipettene skal også brukes i TATAA Biocenters populære praksiskurs i molekylær 
analyse.  

METTLER TOLEDO er glade for samarbeidet med TATAA Biocenter og bistår ekspertene deres i molekylær 
analyse med Rainin-presisjonspipetter. «Våre RAININ-pipetter og BioClean Ultra-spisser er den mest 
presise og ergonomiske løsningen for pipettearbeid. Vi er stolte over anerkjennelsen fra TATAA Biocenter 
og samtidig stolte over å bidra til tjenestene deres», sier Carl-Henrik Edfors, forretningsområdeansvarlig 
ved METTLER TOLEDO.  

 

Om TATAA Biocenter 

TATAA Biocenter er verdens største arrangør av praktisk opplæring i kvantitativ sanntids-PCR og neste 
generasjons sekvensering samtidig som de er Europas ledende leverandør av tjenester innen 
nukleinsyreanalyser. TATAA Biocenter tilbyr en sømløs arbeidsflyt for høykvalitetsanalyser av 
nukleinsyrer, fra eksperimentdesign, prøveklargjøring, kvalitetskontroll og dataanalyse, alt dette i 
samsvar med kravene i standarden ISO17025. TATAA er spesielt godt kjent for sitt fokus på kvalitet og 
de er medlem av konsortiene SPIDIA (www.spidia.eu) og CANCER-ID (www.cancer-id.eu). De utvikler 
retningslinjer og standardprosedyrer for drift innen diagnostikk- og legemiddelbransjen og er 
medforfatter av MIQE-retningslinjene som lærer forskere å rapportere sanntids-PCR-data. TATAA 
Biocenter ble grunnlagt i 2001 og har laboratorier i Gøteborg i Sverige og Praha i Tsjekkia. I 2013 ble 
TATAA Biocenter tildelt Frost & Sullivan-prisen i kategorien «Customer Value Leadership» som best i sin 
klasse når det gjelder tjenester innen analyse av genetisk materiale. 

http://www.spidia.eu/
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For spørsmål , vennligst ta kontakt: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO er en ledende, global produsent av presisjonsinstrumenter. Bedriften er verdens 
største produsent og markedsfører av veieinstrumenter til bruk i laboratorier, industri og 
matvareproduksjon. Bedriften er også blant lederne på markedet for flere relaterte analyseinstrumenter 
og automatiserte kjemisystemer som brukes til forskning og utvikling av legemidler og kjemiske 
sammensetninger. I tillegg er bedriften verdens største produsent og markedsfører av 
metalldeteksjonssystemer som brukes til produksjon og emballasje. Ytterligere informasjon om 
METTLER TOLEDO finnes på www.mt.com. 

mailto:carl-henrik.edfors@mt.com
http://mt.com/no/no/home.html

