
Vår veterinäravdelning har vuxit kraftigt under 
det senaste åren och numera finns drygt 300  
diagnostikinstrument placerade på djurklinker 
och djursjukhus runtom i Sverige. 

Att växa snabbt ställer naturligtvis högre krav 
på oss som leverantör, då vi vet att support och 
service är väldigt viktigt för våra kunder.  Totalt 
är vi nu 55 personer på Triolab, varav 8 personer 
delvis eller enbart arbetar med vårt produkt-
sortiment för djurkliniker. 
 

 

Att finna rätt behandling i samband med urin-
vägsinfektion för hund & katt är en av produk-
terna som nämns i detta VetNytt.  

Flexicult® Vet lämpar sig väl för såväl större 
som mindre kliniker.  

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete  
och önskar en trevlig sommar!
 

 
 
Fredrik Brandt, Försäljningschef

Nya produkter och fokus på utbildning och support

Odlingskittet är en agarplatta med ett fält för kvantifiering av 
antal bakterier samt fem mindre fält med olika antibiotika för 
bestämning av bakterieresistens. 

Utifrån växten i de olika antibiotikafälten bedöms om 
bakterien är känslig eller resistent mot den specifika 
antibiotikan.Agarplattan innehåller ett kromogent substrat 
som får bakterierna eller agarn att skifta färg beroende på 
vilken bakterieart det är. 

Fördelar med Flexicult® Vet

• Identifiering och kvantifiering av bakterier  

• Rätt behandling 

• Fördelaktigt pris 

• Snabb 

• Enkel att använda

Flexicult® Vet för diagnostisering av urinvägsinfektion 
hos hund och katt
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EUROLyser Solo

Triolabs medarbetare på veterinäravdelningen

EUROLyser Solo är det unika lilla kemiinstrumentet som snabbt kan utföra specialanalyser på  
endast 5 eller 20 µL serum eller plasma. Reagens till EUROLyser solo finns för flera parametrar 
och i olika förpackningsstorlekar. 

Else Ammentorp

•Enkel  •Snabb  •Tillförlitlig 

Läs mer om Eurolyser på www.triolabvet.se

Parameter Antal test/fp

cCRP 16

Fibrinogen 16

Fructosamin 6/16

GLDH 6

Lipas (pankreasspecifik) 6/16

NH3 6

Phenobarbital 6

SAA 6

T4 6/16

Analysera säkert och riktigt
För att få det bästa resultatet med ett enkelt handhavande rekommenderar vi att ni använder en 
enstegspipett 5 µL Mla-pipett (art.nr: 64.1101) alternativt 20 µL (art: 64.1022). Pipettspetsar 
som passar båda pipetterna (art.nr: 64.4060-1102-192).

Service

Försäljning och  
produktkunskap

Monika Erlandsson Lisbet Granath Elle Matti

Tommy Isaksson Mattias Stierna Mattias Vanberg Erik Wirén

LABOKLIN - laboratoriet för veterinärer
Triolab samarbetar med LABOKLIN som är ett ackrediterat veterinärlaboratorium. LABOKLIN  
erbjuder analyser och profiler av allra högsta kvalitet. En professionell hotline service, gratis  
material och kurirhämtning vid behov. Allt detta till mycket rimliga priser. 

På hemsidan www.laboklin.se hittar du all information om analyser, service, profiler, hematologi,  
klinisk kemi, allergi, mikrobiologi, patologi, genetiska tester och mycket mer. Från hemsidan kan  
du också hämta remisser och beställa provmaterial.   

Kampanjpris på rotorer till VetScan
Nu finns det två nya rotorer till VetScan. Vi erbjuder 20 % rabatt på dessa nya 
rotorer, fram till den 30 juni 2017. 

Preventive Care Profile Plus - 266 kr/st* 
Artikelnr. 104446

Alb ALT ALP AST BUN 

Ca  Cl - Crea Glob GLU  
K+ Na+  tCO2 TBil TP
 
Ordinarie pris 333 kronor.

*Moms och frakt tillkommer.

Electrolyte Plus - 198 kr/st* 
Artikelnr. 104445

K+      Na+      tCO2      Cl -

Ordinarie pris 248 kronor. 

 

 



Triolab AB 
Box 2109
SE-431 02 Mölndal  
Tel 031-81 72 00  
www.triolab.se

Nyheter

www.triolab.se

Nu med cCRP Nu med test för Gallsyra

Fuji FDC 
NX500i

FUJI IMMUNO 
AU10V

Din leverantör inom laboratoriediagnostik 
såväl till den lilla veterinärpraktiken 
som till stora djursjukhus

Kampanjerbjudande  
på Fujiinstrumenten

Fram till den 30 augusti 2017 
erbjuder vi kampanjpriser.

Paketpris Fuji FDC NX500i och 
Fuji FDC AU10 - 113 000 kr*
(ordinarie pris 195 000).

Fuji FDC NX500i - 85 000 kr* 
(ordinarie pris 130 745).

Fuji FDC AU10 - 45 000 kr* 
(ordinarie pris 64 004).

*Moms och frakt tillkommer.

Beställningar hos Triolab
Webbshop
Beställ reagens och tillbehör via vår webbshop som du når via vår hemsida www.triolabvet.se

Leveransplan
Med en leveransplan får du dina beställningar regelbundet och du slipper att tänka på att beställa i 
tid. Leveransplaner är tidsbesparande och minimerar även risken för delleveranser. Kontakta gärna 
vår orderavdelning för ett förslag på leveransplan. 

E-post: order@triolab.se  | Telefon: 031-81 72 00

Triolab närvarade vid BSA-kongressen 
(Blå stjärnan akademin) i Göteborg 
i januari. Det var, som alltid, många 
entusiastiska deltagare och utställare 
på plats. Den förträffliga organisations-
kommitén hade ordnat en sambaafton 
med god mat och 
trevlig underhållning 
som avslutades 
med dans framemot 
småtimmarna.

BSA-kongressen och VeTA-dagarna

Lina Ruda, AniCura Västra 
Djursjukhuset i Göteborg, 
var en av de lyckliga vinnarna 
av Fido och Fido.  

Den 31 mars till 2 april var vi på plats i 
Malmö på VeTA-dagarna. Det var mycket 
välplanerade och intressanta dagar med 
utställning och föreläsningar. 

Else Ammentorp, Triolab och 
Aase Vendelbo Meyer från SSI, 
vår leverantör av Flexicult.


