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Dansk CancerBiobank: Vejledende håndteringsomkostninger
Ydelse
Vejledende pris1,2
3,4
UDLEVERING AF MATERIALE (VÆV/BLOD)
Udlevering af en fraktion/materiale
kr. 150
‐ efterfølgende fraktion/materiale fra samme patient
kr. 25
Udlevering af 6 til 25 fraktioner/materialer
kr. 830
VÆV:
Indstøbning af vævsmateriale
Skæring af væv5 (Tissue‐Tek/paraffin):
‐ første 3 snit ét materiale
‐ efterfølgende snit samme materiale
Farvning på glas (rutine/special)
Immunfarvning (rutine på afdeling)
Optimering af antistof
Fremstilling af Tissue Micro Array (TMA)
Skæring af TMA, første snit
‐ efterfølgende snit
Nukleinsyrer6 ‐ inkl. koncentration og kvalitet (OD/RIN)
DNA oprensning, 12 prøver
DNA oprensning HMW archive quality, 12 prøver
RNA oprensning total RNA, 12 prøver
RNA oprensning total RNA >18 nt inkl. mikroRNA, 12 prøver
RNA oprensning total RNA og mikroRNA separate fraktioner,
12 prøver
Samlet pakke:
DNA, RNA, mikroRNA seperate fraktioner, inkl. snit, HE,
12 prøver
RNA koncentration og kvalitet (OD/RIN), 12 prøver
BLOD:
Udpipettering i mindre volumina inkl. registrering og frys
Nukleinsyrer ‐ inkl. koncentration og kvalitet (OD/RIN)
DNA fra ≤0,2 ml, 12 prøver
DNA fra 0,3‐2 ml, 8 prøver
RNA oprensning fra PAXgene rør, 12 prøver

1

Kit#

kr. 60
kr. 50
kr. 10
kr. 50
kr. 150
Aftales individuelt
afhængig af tidsforbrug
Aftales individuelt
afhængig af antal prøver
kr. 100
kr. 50
kr. 720 (pr. stk. kr. 60)
kr. 480 (pr. stk. kr. 40)
kr. 1680 (pr. stk. kr. 140)
kr. 1740 (pr. stk. kr. 145)

51306
158667
74106
79254
217004

kr. 2520 (pr. stk. kr. 210)

217004
74204

kr. 4800 (pr. stk. kr. 400)
kr. 720 (pr. stk. kr. 60)

51306
74106
74004

35
kr. 720 (pr. stk. kr. 60)
kr. 960 (pr. stk. kr. 120)
kr. 2160 (pr. stk. kr. 180)

51306
51185
762174

De anførte priser er vejledende, baseret på manuel oprensning ved anvendelse af filterbaserede kommercielt
tilgængelige kits. Ved beregningen er anvendt priser på Qiagen kits ‐ se www.qiagen.com; det enkelte center
kan benytte andre procedurer.
2
Forsendelse af prøver betales af modtager.
3
Udlevering af reserveret materiale til igangværende projekter registreret i DCB er gratis.
4
Materiale udleveres indenfor 3 uger efter rekvisition, dvs. fra alle detaljer vedr. materiale til udlevering
foreligger.
5
Der oprenses nukleinsyrer fra 3‐20 snit afh. af antal tumorceller.
6
Ved flere end 12 prøver aftales pris.

