
Soluviljelyn ja 3D-soluviljelyn 
UUTUUDET 

LABNETISTA! 



Sferoidi –kuoppalevyt Corningilta 
• ULA-pinnoite ja U-mallinen pohja  

  yhdenmukaiset sferoidit ja toistettavat kokeet 
• Tummaseinäiset kuoppalevyt  

 kasvatus ja analysointi yhdellä levyllä 
• 96-, 384-, ja 1536-kuoppalevyformaatti 
 

UUTUUS Elplasia-levy  
 yhdessä kuopassa monta tasalaatuista sferoidia 
• ULA-pinnoitetut pyöreäpohjaiset massakasvatukseen 

• Plasmakäsitellyt neliöpohjaiset kuvantamiseen 
• 6-, 24-, 96-, 384-kuoppalevyformaatti 

• YouTube-video 

Soluviljelyinsertit, Corning 
Transwell-kuoppalevyinserttejä on saatavana monessa koossa, erilaisilla  
kalvotyypeillä ja kokoonpanoilla. 

UUTUUS  ECM-päällystetyt (BioCoat) insertit solujen tehokkaampaan 

tarttumiseen ja erilaistumiseen  

Matrigeeli 3D-soluviljelyyn 
• Corning® Matrigel® Matrix    
• BioCoat™ Matrigel® Matrix Plates   
• BioCoat™ Matrigel® Matrix Culture Dishes 
 

UUTUUS Matrigel® Matrix for Organoid Culture  

 Tasalaatuinen matrigeeli organoidien kasvatukseen 
• YouTube-video 

UUTUUS Corning® Matrigel® Matrix-3D Plates 
• Matrigeelillä päällystetyt 96– ja 384-kuoppalevyt    
• Kasvatusalusta 3D-kasvatukseen: organoidit, sferoidit ja polarisoituneet epiteelisolut 
• Toimitetaan kuivajäissä, säilytys -20°C  
• Levyt mahdollistavat myös ”sandwich” sekä ”embedded” -kasvatuksen 

https://www.youtube.com/watch?v=ACr_l7bqH0I
https://www.youtube.com/watch?v=-TW_h5h2up8


UUTUUS 96 Slit-Well -levyt  
PHC:ltä löytyy aivan uudenlainen tuote sferoidien kasvatukseen ULA 96-
kuoppalevyllä: medianvaihto voidaan suorittaa yhdellä pipetoinnilla! 
• Tuottaa tasalaatuisia sferoideja 
• Media voidaan vaihtaa helposti häiritsemättä sferoideja 
• Käsittelyaika mahdollisimman lyhyt, sillä media voidaan tyhjä-

tä/lisätä yhdellä pipetoinnilla kaikkiin kuoppiin yhtä aikaa 
 Vähentää käsittelyaikaa jopa 80% 

• Voit käyttää mediaa 1,5 x enemmän kuin tavallisella 96-
kuoppalevyllä  

 Enemmän ravinteita soluille 
 Pidempi median vaihtoväli 

• Säästät huimasti aikaa ja  
          pipetinkärkiä! 
• YouTube video 

UUTUUS PRIMESURFACE® 3D-soluviljelylevyt 
• ULA-pinnoite 
• Tuottaa tasalaatuisia sferoideja 
• Sferoidien kasvatus ja analysointi samalla levyllä 
• 96-kuoppaformaatissa eri pohjamuotoja: 

 U-pohja 
 V-pohja 
 M-pohja (spindle) 

• Soveltuu robotiikkaan. Valikoimassa myös 384-formaatti 
• Kirkkaat levyt valo– ja fluoresenssikuvantamiseen, sekä valkoiset 

levyt luminesenssimittauksiin 

https://youtu.be/neVaOpjb8-I


Labnet Oy  Puh. 020 741 3170 labnet@labnet.fi www.labnet.fi 

Soluviljelytuotteiden toimittajiamme: 

Luotettava kotimainen kumppani vuodesta 1971 

Nunc UpCell — Lämpötilaan reagoiva soluviljelypinta 

• Solujen irrotus pohjasta lämpötilaa alentamalla  
• Ei trypsiiniä – säilyttää solujen pintaproteiinit  
• Ei raaputusta – säilyttää solujen elinvoimaisuuden  

Nunc Edge-levy 
Reunoja kiertävillä kosteutus-

kaukaloilla 
Ota käyttöösi koko 96-

kuoppalevyn kapasiteetti! 


