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Tjänst
Start av ny studie
Rådgivning, logistisk planering, avtal, remissdesign och ITintegration (schablontid: 25 timmar per studie)
För tid som tillkommer
Remisser
Tryckkostnad per remiss
Referral design and modification of existing referrals
Insättning av prov i 96-format
Inkluderar registrering, enkelcentrifugering, alikvotering och infrysning
Alikvotering från primärrör till ≤ 8 x 225 µL i mikrorör
Alikvotering från primärrör till ≤ 16 x 225 µL i mikrorör
Insättning av prov i kryorör
Grundkostnad primärrör
Per alikvot (500 µL eller 700 µL)
Insättning av prov med dubbelcentrifugation
Grundkostnad primärrör
Per alikvot vid alikvotering till kryorör eller liknande
Rör till direkt infrysning
DNA Extraktion
Priset inkluderar koncentrationsbestämning genom UV-mätning
Från 400 µL EDTA helblod (inkluderar alikvotering till 2 back-up prov)
Från 4 mL EDTA helblod
Från Oragene™ kit
Från buccal swabs
Administrativ avgift för externa DNA-extraktionskunder
Inkluderar avtal, IT, instruktioner och kontroller
DNA Normalisering
Från DNA in REMP eller cryo tubes
Cryopreservering av viabla celler; PBMC
Förvaring
Primärrör, stora; 6 – 10 mL (-80 °C)
Primärrör, små; 4 mL (-80 °C)
Kryorör ≤ 1.8 mL (-80 °C)
Mikrorör, 0.9 mL (96-format; -80 °C)

Pris
25 000 kr
1 000 kr / h
6 kr / remiss
1 000 kr / h

98 kr / primärrör
133 kr / primärrör
98 kr
12 kr
133 kr
12 kr
12 kr / rör

104 kr
306 kr
207 kr
202 kr
4 600 kr

13 674 kr / platta
1 725 kr / prep
4.60 kr / rör / år
2.30 kr / rör / år
1.20 kr / rör / år
0.60 kr / rör / år
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Tjänst
Förvaring (fortsättning)
MIkrorör, 225 µL
Mikrorör for DNA i autofreezer (-20 °C)
Kryorör ≤ 1.8 mL i liquid nitrogen (-180 °C)
Filterpapper (-80°C eller rumstemperatur)
Uttag
Administrativ hantering av uttagsbeställning
Inkluderar kontroll av datafiler/prover före och efter uttag,
kundkommunikation transportförberedelser, MTA och andra avtal

Pris
0.35 kr / rör/ år
0.35 kr / rör/ år
14 kr / rör / år
5 kr / filter papper /år

1 000 kr / h

Plockning av rör
Kostnad för omformatering av vätskebaserade prov mellan olika rör och
plattformat.
Övrigt laborativt arbete utanför ordinarie service

12 kr / rör
2 875 SEK / platta
1 000 kr / h

Cellfritt DNA-protokoll

Pris

Cellfri plasma
Från STRECK eller 10 mL EDTA

144 kr / rör

Bloodceller
Från STRECK eller 10 mL EDTA

156 kr / rör

Trombocytfri plasma
Från 10 mL EDTA

294 kr / rör

Trombocytsuspension från blod
Från 10 mL EDTA

265 kr / rör

DNA-extraktion from blodceller
Från STRECK
Från 10 mL EDTA

207 kr / rör
196 kr / rör

Debrisfritt urin
From 50 mL urin

282 kr / rör

Isolerade mikrovesiklar i urin
Från 50 mL urin

564 kr / rör

Cellsuspension från urin
Från 50 mL urin

253 kr / rör
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Cellfritt DNA-protocol
Paketpriser

Pris

Trombocytfri plasma & Trombocytsuspension
Från 10 mL EDTA

426 kr / rör

Debrisfritt urin & Isolerade mikrovesiklar i urin
Från 50 mL urin

575 kr / rör

Debrisfritt urin & Isolerade mikrovesiklar i urin
& Cellsuspension
Från 50 mL urin

828 kr / rör

Prislistan gäller forskare anknutna till svenska universitet och landsting. För företag inom Life Science
och läkemedelsindustrin, kontakta KI Biobank för offert.
INDI (26.45 %) tillkommer på alla priser.
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