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®

NovaLisa en DSX / DS2,

- NovaLisa Bordetella pertussis IgA/IgG/IgM ELISA

een perfecte combinatie!

- NovaLisa Rheumatoid Factor IgM ELISA

®
®

Clindia Benelux heeft een

- NovaLisa Aspergillus fumigatus IgG/IgM ELISA

breed assortiment ELISA

- NovaLisa Leptospira IgG/IgM ELISA

®

kits in de catalogus van de
leverancier NovaTec uit

Technische ondersteuning DSX en DS2

Duitsland: NovaLisa.

Onlangs heeft Clindia Benelux het team

Gebruikt u een DSX of DS2

versterkt met een nieuwe collega: Michael

dan is dit bij uitstek een

Vanenburg. Als Technical Service Engineer is

perfecte combinatie met de

hij bij Clindia verantwoordelijk voor alle

NovaLisa kits. De kits

serviceactiviteiten rondom de apparatuur die

worden geleverd in een uitvoering die qua

Clindia verkoopt en beschikbaar stelt.

reagentia exact is afgestemd op toepassing
voor deze volautomatische analyzers –
daadwerkelijk ‘ready-to-use’ dus.
Validatieprotocollen zijn op aanvraag
beschikbaar.
De voordelen op een rijtje:
- Gestandaardiseerde methoden
- Speciale IgM buffers,
geen apart RF-absorbent nodig
- Ready-to-use reagents
- Betrouwbaar
- Tijdbesparend / kosteneffectief

Door zijn jarenlange ervaring als Service en
Support Engineer zowel voor Life Science als
Analytisch & Proces bij Beun - De Ronde BV
kunt u ervan uitgaan dat vragen en problemen
snel en adequaat worden beantwoord en
opgelost.
Michael vindt klantrelatie en het delen van zijn
kennis en ervaring erg belangrijk. Hij komt dan

NIEUW

ook graag bij u langs om kennis te maken en/of

NovaTec GmbH staat bekend als een innovatief

de mogelijkheden op het gebied van service

en groeiend bedrijf dat zich ten doel stelt

met u te bespreken. U kunt Michael bereiken op

het assortiment te blijven aanvullen en

zijn mobiele nummer: +31 6 29273281 of per

vernieuwen. Recent werden de volgende

e-mail: vanenburg@clindia.nl.

testkits geïntroduceerd:
®

- NovaLisa Legionella pneumophila IgG/IgM ELISA
®

- NovaLisa Dengue IgG/IgM/IgM µ-capture ELISA
®

- NovaLisa Malaria ELISA
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