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INDHOLDSFORTEGNELSE: 

Januar 
 1 Sundhed i Laboratoriet - Ergonomi og Allergi
 2 Frysetørring
 3 Optimal Pipettering 

Februar 
 4 RNA interference 
 5 Rundt om Renrum

Marts 
 6  Pipetter - Kalibrering og Service 

TILMELD DIG I GOD TID
 7 Laboratoriedagen for Fødevareindustrien

April 
 8 Protein Purification and Synthesis
 9 pH - ledningsevne og ilt

Maj 
 10 Celledyrkning
 11 Mikrobiologiske Medier

Juni
 12 Vægte

Juli SOMMERFERIE

August 
 13 Viskositet

September
 14 Western Blotting 
 15 Syntese med Mikrobølgeteknik

Oktober 
 16 Kromatografi
 17 Miljø - Workshop

November
 18 PCR og qPCR
 19 Spektrofotometri
 20 Sikkerhed i Laboratoriet
 21 Mikrobiologi - Patogene analysemetoder

December JULEFERIE

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED
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SAMMEN FORØGER VI VORES VIDEN 
Det er gennem dialog og åbenhed, at alle kan få mere viden. Derfor 
glæder det os igen i 2012 at præsentere vores seminarprogram. Her 
er klassikere som PCR Seminar, miRNA og pH. Men vi har også flere 
nyheder - blandt andet tager vi emner som Sundhed og Allergi op. 

Det, at dele hverdagens udfordringer med kolleger, samarbejds-
partnere eller specialister, kan give inspiration og løsninger til din 
hverdag. Vores specialister er klar til at dele deres seneste viden med 
dig. Så benyt dig af de mange muligheder for at deltage i et eller flere 
af vores seminarer.

Husk, at langt de fleste af vores seminarer er gratis - eller yderst 
prisvenlige. Deltagerne roser vores seminarer for at være relevante 
og af en høj kvalitet - måske er det derfor, vi har næsten 1.000 
deltagere hvert år på vores seminarer. 

God fornøjelse med læsningen af Seminarprogram 2012.

Sådan sikrer du dig en plads: 

Tilmeld dig gerne i rigtig god tid via vores hjemmeside: 

dk.vwr.com -> Aktiviteter -> Seminarer

Eller send en mail med dine kontaktoplysninger samt 
anførsel af, hvilket seminar du ønsker at deltage i til 
tilmelding@dk.vwr.com. 

HUSK - Du kan altid komme på venteliste, hvis et 
seminar er fuldt booket.

OBS! Nogle seminarer er endnu ikke helt fastsat, men vi 
sender invitation med detaljer og program til hvert seminar. Vil du 
være helt sikker på at være opdateret med seneste nyt - så hold øje 
med vores hjemmeside http://dk.vwr.com eller tilmeld dig vores 
e-Newsletter.

Her foregår seminarerne, medmindre andet er angivet:

Herlev:  VWR - Bie & Berntsen, Transformervej 8, 2730 Herlev

Aarhus:  Stakladen, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C

Aalborg:  Du modtager information om adresse ca. en uge før 
seminaret.

Ved udeblivelse fra et tilmeldt seminar (uden afmelding  
senest dagen før kl.12) opkræver vi kr. 550,-. Send en mail  
til tilmelding@dk.vwr.com hvis du vil afmeldes.
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SEMINAR 1

SUNDHED I 
LABORATORIET - 
ERGONOMI OG ALLERGI 

Vores krop og hoved skal holde til et langt og godt arbejdsliv. 
Arbejdet i laboratoriet stiller særlige krav til både krop og hoved. Med 
få enkle metoder, øvelser og redskaber kan du gøre din hverdag 
meget nemmere for din krop. Kom og bliv inspireret af vores 
foredragsholdere og kolleger fra andre virksomheder.

MED KROPPEN PÅ JOBBET –  
HELE ARBEJDSLIVET



SEMINARPROGRAM 2012  |  VWR - BIE & BERNTSEN   5

Sted  VWR - Bie & Berntsen  
Herlev

Dato  17/01 - 2012 
Tid  9.00 - 14.00

Sted  Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato  18/01 - 2012
Tid 9.00 - 14.00

PRIS: 550,-

MED KROPPEN PÅ JOBBET –  
HELE ARBEJDSLIVET

Deltagere: Alle.

Sprog: Dansk.

Seminarform: En blanding af teoretiske oplæg, diskussion og øvelser 
med bl.a. elastik.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Sid, gå og stå rigtigt når du arbejder

• Valg af arbejdsredskaber

• Tips og ideer - det er nemmere og billigere end du tror

• Allergi 

• Nemme og sjove øvelser

Kan arrangeres i din virksomhed?

Ja, ring til 43 86 87 88 og spørg efter vores Seminarkoordinator.
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SEMINAR 2

FRYSETØRRING 

Frysetørring er en udbredt metode til konservering og forberedelse af 
prøvemateriale, f.eks. til HPLC, eller til tørring af fødevarer. Med 
frysetørring bevares de naturlige smags- og aromastoffer og samtidig 
stoppes alle mikrobielle processer samt koagulering af proteiner. 
Metoden er derfor velegnet til tørring af proteiner og enzymer. 
Samtidig bliver materialet meget porøst - hvilket gør det nemmere at 
udbløde i vand. 

FÅ FINGRENE I FRYSETØRRING –  
WHAT´S IN IT FOR YOU

NYHED
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FÅ FINGRENE I FRYSETØRRING –  
WHAT´S IN IT FOR YOU

Deltagere: Fødevareindustrien, Biotech, Pharma, konservatorer, 
forskning og udvikling. Til alle der arbejder med metoden eller skal i 
gang med det. Også hvis du ønsker en mere grundlæggende viden 
om metoden.

Sprog: Dansk.

Seminarform: Seminaret foregår hos vores leverandør af frysetørrere 
- LaboGene ApS. Her får du mulighed for at se og afprøve metoden.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Frysetørring teori og praksis i laboratoriet

• Hvad er en frysetørrer?

• Muligheder med frysetørring

• Optimering af resultater

• Hurtigere, bedre og mere reproducerbar opkoncentrering efter 
HPLC og med større sikkerhed 

Kan arrangeres i din virksomhed? 

Nej, men kontakt gerne en af vores Sales Specialists.

Sted  LaboGene ApS 
Industrivej 6-8 
3540 Lynge 

Dato  24/01 - 2012
Tid  9.00 - 12.00

PRIS: GRATIS
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FÅ FORBEDRET DIN TEKNIK – OG FÅ BEDRE 
RESULTATER OG UNDGÅ SKADER

SEMINAR 3

OPTIMAL PIPETTERING

Der er mange parametre, der har indflydelse på resultaterne ved 
pipettering. Men det er også vigtigt, at vi bruger den mest optimale 
teknik, så vi undgår pipetteringsskader. På dette seminar kommer vi 
hele vejen rundt om teknikker, fejlkilder og forbedring af resultater.

NYHED
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FÅ FORBEDRET DIN TEKNIK – OG FÅ BEDRE 
RESULTATER OG UNDGÅ SKADER

Deltagere: Alle.

Sprog: Engelsk.

Seminarform: Teoretiske oplæg og “Hands-on”. 

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Korrekt pipettering – hvad er det?

• Hvad har indflydelse på dine resultater?

• Hvordan kan pipettering optimeres?

• Hvordan forbedres din ergonomi ved pipettering?

Kan arrangeres i din virksomhed?

Ja, ring til 43 86 87 88 og spørg efter vores Seminarkoordinator.

Sted  VWR - Bie & Berntsen  
Herlev

Dato  24/01 - 2012 
Tid  9.00 - 11.45

Sted  Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato  25/01 - 2012
Tid 10.00 - 12.45

PRIS: GRATIS
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Please join us and get updated on the latest developments regarding 
techniques and methods.

SEMINAR 4

RNA INTERFERENCE     

A TOOL TO ELUCIDATE GENE FUNCTION  
IN MAMMALIAN CELLS
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A TOOL TO ELUCIDATE GENE FUNCTION  
IN MAMMALIAN CELLS

Participants: For everyone with an interest in RNA Interference.

Language: English.

Seminar type: Presentations and debate.

Content: Full program will be e-mailed before the seminar.          

• RNA Interference: A Tool to Elucidate Gene Function in Mammalian 
Cells: Using siRNA for gene knockdown and screening

• Methods for gene modulation in difficult-to-transfect mammalian cells

• Improving your qPCR results with Solaris - A Novel qPCR Assay 
Enabling Reproducible Transcript Detection

Can be arranged in your company?

No, please contact one of our Life Science Specialists.

Sted  VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato  07/02 - 2012 
Tid  9.00 - 11.45

Sted  Aarhus - Stakladen 
Aarhus Universitet

Dato  08/02 - 2012
Tid 9.00 - 11.45

PRIS: GRATIS
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SÅDAN HOLDER DU DIT RENRUM RENT

SEMINAR 5

RUNDT OM RENRUM

Arbejdet i renrum bliver mere og mere udbredt. Vi sætter fokus på 
beklædning, handsker, åndedrætsværn, swabs, klude, metoder samt 
viser tips og tricks.

En række af vores leverandører deler deres viden og fortæller om 
erfaringerne fra renrumsarbejde.

I frokostpausen vil der være god mulighed for at vidensdele med 
deltagerne fra de andre virksomheder.
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SÅDAN HOLDER DU DIT RENRUM RENT

Deltagere: Alle der arbejder i renrum eller som skal til det. Emnet er i 
øvrigt en god basisviden at have med sig. 

Sprog: Dansk og engelsk.

Seminarform: Teoretiske præsentationer og spørgetid. Mulighed for 
at se og prøve produkteksempler i vores showroom.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Hvorfor renrum?

• Klassificeringer og ISO

• Klar, Parat til renrum - vigtigt ved arbejde i renrum

• Rengøring - vælg det rigtige udstyr

Kan arrangeres i din virksomhed?

Nej, men kontakt gerne en af vores Sales Specialists.

Sted  VWR - Bie & Berntsen  
Herlev

Dato  28/02 - 2012
Tid  9.00 - 11.45

Sted  Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato  29/02 - 2012
Tid 9.00 - 11.45

PRIS: GRATIS
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SEMINAR 6

PIPETTER - KALIBRERING 
OG SERVICE 

Pipetten er ofte vores vigtigste arbejdsredskab. En analyse kan gå i 
stå, hvis vores pipetter mangler. Det er af yderste vigtighed, at vi kan 
stole på vores pipetter. De skal være nøjagtigt kalibrerede og 100 % 
vedligeholdte. Så opnår vi præcise resultater.

På dette seminar lærer du de grundlæggende teknikker, så du selv 
kan håndtere kalibrering og service af dine pipetter.

Medbring gerne dine egne pipetter!

KEND DINE PIPETTER
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KEND DINE PIPETTER

Deltagere: Alle der til daglig arbejder med eller håndterer pipetter, 
samt alle der har ansvar for vedligeholdelse af pipetter.

Sprog: Dansk.

Seminarform: “Hands-on” med korte teoretiske indslag.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Skru og skil, rens og smør dine pipetter korrekt

• Udvejningseksempler

• Kalibreringssoftware

• Beregningseksempler

• Test og kalibrering af dine egne pipetter

Kan arrangeres i din virksomhed?

Ja, ring til 43 86 87 88 og spørg efter vores Seminarkoordinator.

Sted  VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato  06/03 + 12/09 - 2012 
Tid  9.00 - 13.00

Sted  Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato  07/03 + 13/09 - 2012
Tid 9.00 - 13.00

PRIS: 550,-
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SEMINAR 7 

LABORATORIEDAGEN FOR 
FØDEVAREINDUSTRIEN 

Find alt samlet på et sted til arbejdet i fødevarelaboratoriet og til de 
analyser der udføres. Mød os til en spændende dag med seminarer 
og en udstilling specielt til dig fra fødevareindustrien. Udover alle 
instrumenterne, forbrugsvarerne og alt det andet, kigger vi også på 
indretning af laboratoriet – og vi fokuserer på ergonomiske produkter 
til laboratoriet. Du kan også deltage i den ergonomiske work-shop.

Alle seminarer varer 30-90 minutter. Ind i mellem kan du besøge 
vores udstilling og møde andre kolleger fra fødevareindustrien.

 MIKROBIOLOGI | KEMI | PROCES – 
ALT TIL LABORATORIET OG ANALYSER I 
FØDEVAREINDUSTRIEN

NYHED
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 MIKROBIOLOGI | KEMI | PROCES – 
ALT TIL LABORATORIET OG ANALYSER I 
FØDEVAREINDUSTRIEN

Deltagere: Alle der arbejder med fødevareanalyser 
på laboratoriet eller i proces. 

Sprog: Dansk og engelsk.

Seminarform: Teoretiske oplæg, spørgetid og udstilling.

Indhold: Detaljeret program bliver opdateret løbende. Hold øje med 
vores e-newsletters og på: dk.vwr –> Aktiviteter –> Seminarer

Sted  Bygholm Landbrugsskole  
Hattingvej 49  
8700 Horsens 
Gratis bus fra Horsens Station

Dato  14/03 - 2012 
Tid  9.00 - 14.00

PRIS: GRATIS

Program for udstilling:
•  pH  

• Titrering 

• Valg af Labudstyr 

• Refraktrometri  
(Sukker/Alkohol)

• Viskositet 

• Farvemåling 

• Indretning og optimering af 
laboratoriet

• Optimering af laboratoriet

Program for seminarer:

• Hurtigmetoder fedt, vand og 
protein

• Referenceanalyser

• Mikrobiologiske hurtigmetoder 
og optimering i det 
mikrobiologiske laboratorie

• Rengøringskontrol 

• Det ergonomiske aspekt – 
workshop
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First part of the seminar will provide good overview and 
recommendations on how to build a winning purification strategy.

The second part describes strategies for optimized purification of 
miniature spidroins expressed in E.coli using affinity and ion exchange 
chromatography.

Spidroins is a family of large structural proteins that make up the bulk 
of spider dragline silk, one of the strongest polymers in nature.

BUILD A WINNER PURIFICATION STRATEGY

SEMINAR 8

PROTEIN PURIFICATION 
AND SYNTHESIS 

NYHED
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Sted  VWR - Bie & Berntsen  
Herlev

Dato  17/04 - 2012 
Tid  9.00 - 11.00

Sted  Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato  18/04 - 2012

Tid 9.00 - 11.00

PRIS: GRATIS

BUILD A WINNER PURIFICATION STRATEGY

Participants: Everyone with interest in this field.

Language: English.

Seminar type: Theoretical presentations, question time 
and exhibition.

Content: Detailed program will be e-mailed before the seminar.

• Strategies for optimized purification 

• Purification of miniature spidroins expressed in E.coli

Can be arranged in your company?

No, please contact one of our Sales Specialists.
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BLIV VERDENSMESTER I pH

Vi sætter fokus på pH, valg af elektroder og vedligeholdelsen af 
elektroder.

Ledningsevne og måling af ilt bliver gennemgået. Vi kigger på 
fejlfinding, problemløsning og prober.

Der bliver mulighed for at kigge nærmere på og prøve både 
håndholdte pH-metre samt bordmodeller.

SEMINAR 9  

pH – LEDNINGSEVNE 
OG ILT 
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BLIV VERDENSMESTER I pH

Sted  VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato 24/04 - 2012
Tid 9.00 - 14.00

Sted  Aalborg
Dato 25/04 - 2012
Tid 9.00 - 14.00

Sted Aarhus, Stakladen
 Aarhus Universitet
Dato 26/04 - 2012
Tid 9.00 - 14.00

PRIS: GRATIS

Deltagere: Alle.

Sprog: Engelsk.

Seminarform: Teoretiske præsentationer, “Hands-on” og spørgetid.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• pH, ledningsevne - ilt grundlæggende og valg af elektroder

• “Hands-on”

• Hvad er vigtigt når du skal vælge instrument?

• Kalibrering

• Måling 

• Troubleshooting

Kan arrangeres i din virksomhed?

Ja, ring til 43 86 87 88 og spørg efter vores Seminarkoordinator.

• 
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SEMINAR 10

CELLEDYRKNING

Seminaret vil være opdelt i to dele, hvor første del primært 
koncentrerer sig om selve celledyrkningen samt de parametre, der er 
vigtige i forhold til at sikre de optimale betingelser for cellerne.

Anden del vil være koncentreret omkring forskellige assays såsom 
transfection, migration og stamceller.

FRA CELLE TIL ASSAY
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FRA CELLE TIL ASSAY

Deltagere: Alle med interesse for celledyrkning.          

Sprog: Dansk og Engelsk.

Seminarform: Teoretiske oplæg, spørgetid og udstilling med 
relevante produkter.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Teknikker

• Filtrering

• Miljøet omkring celledyrkning

• Dyrkningsbetingelser

Kan arrangeres i din virksomhed?

Nej, men kontakt gerne en af vores Sales Specialists.

Sted VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato 08/05 - 2012
Tid 9.00 - 14.00

Sted Aarhus - Stakladen 
Aarhus Universitet

Dato 09/05 - 2012
Tid  9.00 - 14.00

PRIS: GRATIS
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Bruger du også meget tid på at fremstille dine medier i ergonomisk 
krævende arbejdsstillinger?

Vi viser dig hvilke instrumenter, der kan afhjælpe dine arbejdsfunktioner 
under medie fremstillingen, så du sparer tid og undgår 
uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og får et bedre “output” af 
substrater.

Du vil også høre - og se - hvilke fordele der er ved at arbejde med 
Merck´s granuleret pulvermedie kontra fint pulver.

Vi præsenterer de nyeste medier fra Merck.

TRADITIONEL MEDIEFREMSTILLING KONTRA 
”HIGH TROUGHPUT” MEDIEFREMSTILLING

SEMINAR 11

MIKROBIOLOGISKE MEDIER 
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Sted VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato 22/05 - 2012
Tid 9.30 - 14.30

Sted Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato 24/05 - 2012
Tid 9.30 - 14.30

PRIS: GRATIS

Deltagere: Alle med interesse for fremstilling af medier.

Sprog: Dansk og Engelsk.

Seminarform: Teoretiske oplæg, spørgetid og udstilling med 
relevante produkter.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Medietyper - fordele og ulemper

• Sådan slipper du for det tunge arbejde

• Test af mediet

Kan arrangeres i din virksomhed?

Nej, men kontakt gerne vores Mikrobiologispecialist.

TRADITIONEL MEDIEFREMSTILLING KONTRA 
”HIGH TROUGHPUT” MEDIEFREMSTILLING
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Kom og hør hvordan du får det optimale ud af din vægt og foretager 
korrekte afvejninger. Vi stiller skarpt på justering, kalibrering og fejlkilder.

FÅ DET OPTIMALE UD AF DIN 
LABORATORIEVÆGT 

SEMINAR 12

VÆGTE
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Sted VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato 12/06 - 2012
Tid 9.00 - 12.00

Sted Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato 13/06 - 2012
Tid 9.00 - 12.00

PRIS: GRATIS

Deltagere: Alle, der bruger vægt i deres daglige arbejde - og som 
gerne vil vide mere om vejning.

Sprog: Engelsk.

Seminarform: Teoretiske oplæg, spørgetid og udstilling med 
relevante produkter.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• God vejning i praksis

• Forstå vægtens specifikationer

• Korrekt brug af vejeterminologi, linearitet, reproducérbarhed m.m.

• Kalibreringslodder; vælg den rigtige type til dit laboratorium

• Målingens usikkerhed

• Vælg den rigtige vægt

• Bestemmelse af tolerancer

• Fejlkilder i forbindelse med afvejning og deres effekt på 
nøjagtigheden af din vægt

• Elektronisk dataoverførsel

Kan arrangeres i din virksomhed?

Nej, men kontakt gerne en af vores Sales Specialists.
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Alle materialer har en viskositet; lige fra sødmælk til asfalt. 
Viskositeten er en afgørende parameter for materialets egenskaber. 
Når man kender viskositeten, får man viden om råvarers, 
halvfabrikaters og slutprodukters konsistens. På dette seminar får vi 
styr på de vigtigste grundbegreber inden for viskositet.

VISKOSITET – HVAD ER DET VIGTIGSTE  
FOR DINE MÅLINGER

SEMINAR 13

VISKOSITET

NYHED
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Sted VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato 28/08 - 2012
Tid 9.00 - 14.00

Sted Aarhus - Stakladen 
Aarhus Universitet

Dato 29/08 - 2012
Tid 9.00 - 14.00

PRIS: GRATIS

Deltagere: Alle med interesse for viskositet 

Sprog: Engelsk

Seminarform: Præsentationer, spørgetid og udstilling med relevante 
produkter.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Viskositetsteori - grundbegreber

• “Hands-on”

• Vælg det rigtige instrument

• Kalibrering

• Måling

• Fejlkilder

Kan arrangeres i din virksomhed?

Ja, ring til 43 86 87 88 og spørg efter vores Seminarkoordinator.
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Protein detection by traditional Western using chemiluminescence 
and new alternatives using flourescent labels or Mass Spec analysis. 
Also, how to set-up an optimal Western, tips and tricks to optimize 
your blots and discuss solutions for difficult situations

BLOTTING, STRIPPING  
AND COWBOY TRICKS

SEMINAR 14

WESTERN BLOTTING
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Sted VWR - Bie & Berntsen
 Herlev 
Dato 04/09 - 2012
Tid 9.00 - 12.00

Sted Aarhus - Stakladen 
Aarhus Universitet

Dato 05/09 - 2012
Tid 9.00 - 12.00

PRIS: GRATIS

Participants: All with an interest in this field.

Language: English.

Seminar type: Presentations, debate and small exhibition.

Content: Detailed program will be e-mailed before the seminar.

• General set-up of an optimal chemiluminescent 

• Introduction to alternative western protein detection methods

• Tips and tricks to optimize your blot

Can be arranged in your company?

No, please contact one of our Life Science Specialists.

BLOTTING, STRIPPING  
AND COWBOY TRICKS
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Tips og tricks til syntese med mikrobølgeteknik samt gennemgang af 
nye muligheder for hurtigere og mere rent udbytte med 
mikrobølgeteknik til syntese og oprensning.

Nye veje til ”High-Throughput” syntese med mikrobølgeteknik, 
opskallering med nye reaktorer, reaktionsovervågning af syntesen 
med kamera, højere udbytte ved brug af mikrobølger.

Programmet er alsidigt og tilpasset behovet i synteselaboratoriet. Der 
vil være indlæg samt demonstration af udstyr og software.

DET SIDSTE NYE INDENFOR  
MIKROBØLGETEKNIK

SEMINAR 15

SYNTESE MED 
MIKROBØLGETEKNIK

NYHED
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Sted  VWR - Bie & Berntsen  
Herlev

Dato  25/09 - 2012
Tid  9.00 - 15.00 

PRIS: GRATIS

Deltagere: For alle med interesse for syntese.

Sprog: Engelsk.

Seminarform: Teoretiske indlæg, demonstration og spørgetid

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Optimering af mikrobølgeteknik til syntese og oprensning

• Applikationsløsninger

• Udvid grænserne for organisk syntese ved brug af flow kemi

• Nye metoder til high-throughput syntese i mikrobølgeovnen

• Demonstration af udstyr og software

Kan arrangeres i din virksomhed?

Nej, men kontakt gerne vores Produktspecialist.

DET SIDSTE NYE INDENFOR  
MIKROBØLGETEKNIK
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Udviklingen inden for kromatografi går stærkt. Det gælder om at 
være på forkant og vælge det rigtige første gang. Det gælder både 
ved valg af instrumentet samt ved valg af metoder, kolonner og 
databehandling.

Kom og hør om nyheder indenfor metodeudvikling, 
prøveforberedelse, optimering af resultater og problemløsning.

DET RIGTIGE VALG FØRSTE GANG

SEMINAR 16

KROMATOGRAFI 
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Sted VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato 02/10 - 2012
Tid 9.00 - 14.30

Sted Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato 03/10 - 2012
Tid 9.00 - 14.30

PRIS: GRATIS

Deltagere: For alle der arbejder med eller har interesse for HPLC og 
UHPLC.

Sprog: Dansk og Engelsk.

Seminarform: Teoretiske oplæg og udstilling med relevante 
instrumenter og produkter.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• HPLC og UHPLC instrumentnyheder

• Solventer og solventhåndtering

• Tips og troubleshooting indenfor kolonner, solventer og 
instrumenter

Kan arrangeres i din virksomhed?

Nej, men kontakt gerne vores kromatografispecialist.

DET RIGTIGE VALG FØRSTE GANG



36   VWR - BIE & BERNTSEN |  SEMINARPROGRAM 2012

Deltag i denne workshop og bliv opdateret med det sidste nye 
indenfor analyser af produktions- og spildevand. Vi har fokus på 
optimering af kvaliteten i hele processen.

VAND- OG FØDEVAREANALYSE WORKSHOP

SEMINAR 17

MILJØ–WORKSHOP
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Sted VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato 09/10 - 2012
Tid 9.00 - 14.00

Sted Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato 10/10 - 2012
Tid 9.00 - 14.00

PRIS: GRATIS

Deltagere: For alle der arbejder med analyser af alle former for vand. 
Herunder spildevand, rent vand, kedelvand, produktionsspildevand 
samt fødevarer og drikkevarer.

Sprog: Dansk og engelsk.

Seminarform: Teoretiske oplæg, produktdemonstration og udstilling 
med relevante instrumenter og produkter.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Operationel kvalificering af instrumenter og tilbehør

• Kvalitetssikring af resultater og reproducerbare resultater

• Demonstration af Spectroquant® Systems 

Kan arrangeres i din virksomhed?

Nej, men kontakt gerne en af vores Sales Specialists.

VAND- OG FØDEVAREANALYSE WORKSHOP
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På seminaret vil vi definere nogle af grundbegreberne inden for PCR/
qPCR. Vi kommer rundt om de forskellige parametre, man kan variere 
for at optimere sin PCR/qPCR reaktion, herunder hvilken type kemi 
man skal vælge til qPCR.

FÅ STYR PÅ PCR OG QPCR

SEMINAR 18

PCR OG Q-PCR
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Sted VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato 07/11 - 2012
Tid 9.00 - 12.00

Sted Aalborg
Dato 08/11 - 2012
Tid 9.00 - 12.00

Sted Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato 09/11 - 2012
Tid 9.00 - 12.00

PRIS: GRATIS

Deltagere: For alle der skal igang med PCR/qPCR eller gerne vil have 
opdateret teorien bag.

Sprog: Dansk.

Seminarform: Teoretiske oplæg, produktdemonstration og udstilling 
med relevante instrumenter og produkter.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Optimering

• Plast - vælg den rigtige

• Programmering

• Enzymer 

• Master Mixes

Kan arrangeres i din virksomhed?

Ja, kontakt vores Seminarkoordinator på 43 86 87 88.
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Spektrofotometri anvendes i mange laboratorier til en lang række 
analyser. Vi belyser en række af de overvejelser, man bør gøre fra 
prøveforbedelsen til det endelige resultat.

Den basale teori bag spektrofotometri vil blive gennemgået. Der vil 
blive gennemgået  forskellige kuvetter og prober til 
spektrofotometrene. Håndtering af kuvetter samt kalibrering og 
validering af spektrofotometre vil også blive gennemgået.

Du kan se en demonstration af UV/Vis og 
Fluorescensspektrofotometre samt diverse kuvetter og prober.

FRA BASIS TIL ALT DET NYE  
INDENFOR SPEKTROFOTOMETRI

SEMINAR 19

SPEKTROFOTOMETRI
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Sted VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato 20/11 - 2012
Tid 9.00 - 15.00

Sted Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato 21/11 - 2012
Tid 9.00 - 15.00

PRIS: GRATIS

Deltagere: Seminariet henvender sig til brugere, som gerne vil have 
større forståelse for teorien bag spektrofotometri.

Sprog: Engelsk.

Seminarform: Teoretiske oplæg, produktdemonstration og udstilling 
med relevante instrumenter og produkter.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Teorien bag

• Applikationer

• Fra prøveforberedelse til resultat

• Kuvetter og prober

• Kalibrering og validering

Kan arrangeres i din virksomhed?

Nej, men kontakt gerne en af vores Sales Specialists. 

FRA BASIS TIL ALT DET NYE  
INDENFOR SPEKTROFOTOMETRI
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Seminaret vil omhandle tips og tricks til at arbejde sikkert og optimalt i 
LAF-bænke og stinkskabe. Det vil bl.a. blive belyst, hvordan du sikrer 
optimal beskyttelse af dig, dine analyser, dine omgivelser samt miljøet.

Vi kigger også på, hvilke handsker og andre værnemidler der er mest 
sikre og optimale at bruge i forhold til forskellige kemiske og 
biologiske applikationer.

MERE SIKKERHED TIL DIG -  
LAF-BÆNKE OG STINKSKABE

SEMINAR 20

SIKKERHED I LABORATORIET 

NYHED
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Sted  VWR - Bie & Berntsen  
Herlev

Dato  22/11 - 2012 
Tid  8.45 - 11.30

Sted  Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato  28/11 - 2012
Tid 8.45 - 11.30

PRIS: GRATIS

MERE SIKKERHED TIL DIG -  
LAF-BÆNKE OG STINKSKABE

Deltagere: For alle der gerne vil vide mere om LAF-bænke og stinkskabe.

Sprog: Dansk og Engelsk.

Seminarform: Teoretiske præsentationer og spørgetid. Mulighed for 
at se og prøve produkteksempler i vores Showroom.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Din sikkerhed i hverdagen

• Teknikken i LAF bænke og stinkskabe

• Hvilke parametre er vigtige for at sikre dig selv, prøverne og 
omgivelserne?

• Lovgivningen - Hvad siger Arbejdstilsynet om arbejde i LAF bænke 
og stinkskabe? 

• Europæiske standarder og definitioner for klassificering 

Kan arrangeres i din virksomhed?

Nej, men book gerne en af vores Sales Specialists.
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Er du lidt træt af, at dine mikrobiologiske resultater er så længe 
undervejs?

Vi vil komme ind på de forskellige analysemetoder og tale om, hvilke 
fordele og ulemper der er ved dem.

Du vil også høre om, hvilken udvikling mikrobiologien har taget - og 
se hvilke muligheder der er for at komme frem til et hurtigt og korrekt 
mikrobiologisk resultat.

TRADITIONELLE MIKROBIOLOGISKE ANALYSER 
KONTRA DEN NYESTE TEKNOLOGI

SEMINAR 21

MIKROBIOLOGI – PATOGENE 
ANALYSEMETODER



SEMINARPROGRAM 2012  |  VWR - BIE & BERNTSEN   45

Sted VWR - Bie & Berntsen
 Herlev
Dato 27/11 - 2012
Tid 9.30 - 15.00

Sted Aarhus - Stakladen  
Aarhus Universitet

Dato 28/11 - 2012
Tid 9.30 - 15.00

PRIS: GRATIS

Deltagere: Et opdaterende seminar for alle, der arbejder med 
mikrobiologiske metoder.

Sprog: Dansk og Engelsk.

Seminarform: Teoretiske oplæg, produktdemonstration og udstilling 
med relevante instrumenter og produkter.

Indhold: Detaljeret program sendes via e-mail efter tilmelding.

• Hurtige metoder

• Valg af medier

• Patogene analysemetoder

• Prøveforberedelse

• Nye instrumenter, der hjælper dig i din hverdag

Kan arrangeres i din virksomhed?

Nej, men kontakt gerne en af vores Sales Specialists. 
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Mød os på Scanlab 
25.-27. september 2012

Igen i år kan du møde os på Scanlab. Få en snak med vores 
Produktspecialister og bliv opdateret på det seneste nye.

Vi er altid glade for at møde vores kunder på Scanlab. 

Som altid kan du forvente noget helt specielt på vores stand 
i år. Vi glæder os meget til at overraske dig.

Velkommen på vores stand på Scanlab!
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UDSTILLING: ET  
3D- KATALOG
Der findes masser af informationsmateriale om vores produkter 
– blandt andet vores store danske laboratoriekatalog, der er det 
mest omfattende opslagsværk i denne branche. 

Men det bedste er, når vi kan se og føle tingene – og med det 
samme få svar på vores spørgsmål.

Derfor kan du sammen med os arrangere en udstilling for dig og 
din virksomhed. Hos jer eller hos os. 

I kan udvælge lige nøjagtigt de produkter, der vedrører jeres 
hverdag og de konkrete applikationer. 

Vi er også klar med forskellige special udstillinger – f.eks. 
”Ergonomi i Laboratoriet”. 

Hvis du vil vide mere, så ring til os på 43 86 87 88 og 
spørg efter vores  Udstillingskoordinator.

BEDRE TID TIL UDDANNELSE
Det kan være en udfordring, at tage en hel dag ud af kalenderen 
til et seminar, der er bl.a. transporttid. Men flere af vores 
seminarer kan faktisk afholdes på din arbejdsplads.

Så hvis du kan samle flere kolleger i din virksomhed – 
kommer vi gerne til dig. Ring til os – og spørg efter 
vores Seminarkoordinator, hvis du vil vide mere.



VWR - Bie & Berntsen  |  Transformervej 8  |  2730 Herlev  |  
Tel.: 43 86 87 88  |  Fax: 43 86 87 90  |  E-mail: info@dk.vwr.com

TILMELD DIG VORES E-NEWSLETTER 
OG HOLD ØJE MED VORES SEMINARER
Hos VWR - Bie & Berntsen har vores produktspecialister fingeren på pulsen. Derfor arrangerer vi løbende 
seminarer, hvis der sker noget nyt indenfor et område – eller der kommer nye produkter eller metoder. Så 
hold øje med seminarprogrammet på http://dk.vwr.com -> AKTIVITETER -> SEMINARER.

Tilmeld dig vores e-Newsletter på http://dk.vwr.com-> SERVICES -> e-Newsletter.

Kontakt os
Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 8.00 til 16.00 

Fredag kl. 8.00 til 15.30 

Vores web-shop er åben 24 timer i døgnet!

Kundeservice: ordre@dk.vwr.com

Kontakt også vores teams:

Instrumenter: teamapparatur@dk.vwr.com

Forbrugsvarer: teamforbrugsvarer@dk.vwr.com

Kemikalier: teamkemikalier@dk.vwr.com

Life Science: lifescience@dk.vwr.com

Teknisk Service: service@dk.vwr.com


