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Biochrom Libra
Espectrofotômetros UV-Visível
H
Instrumentos de Alto Desempenho com valor agregado
para aplicações acadêmicas, de pesquisa e industriais

Biochrom Libra – A Verdadeira Escolha em Espectrofotometria

Biochrom Libra – Por que comprometer?
Biochrom Libra é sobre liberdade para trabalhar da
maneira que você quiser. Não se contentar com
nada menos do que a sua solução perfeita. Do meio
acadêmico para a indústria, os espectrofotômetros da
Biochrom atendem às suas necessidades de aplicação sem a necessidade de comprometer o desempenho ou
gastar mais.

Nossos novos equipamentos são projetados para serem flexíveis, com uma gama de software e acessórios
intercambiáveis que são fáceis de instalar. Selecione
a configuração que mais se adapta às suas necessidades e não pagar por recursos desnecessários.

A gama Libra de espectrofotômetros UV visível da
Biochrom se estende desde a prática divisão do feixe
em laboratório, para sistemas de duplo feixe de alto
desempenho e largura de banda variável, ideais para o
ambiente altamente regulamentado da farmacêutica.
Com plataformas comuns de hardware e software,
todos os instrumentos Libra da Biochrom fornecem
medições confiáveis e flexíveis, que são fáceis de usar
e acessar.

A Biochrom é especialista em espectrofotometria e
fabrica instrumentos científicos de qualidade por quarenta anos.
Nossa gama de espectrofotometria inclui também os
espectrofotômetros e colorímetros WPA para as ciências da educação e da vida. Enquanto LKB lançamos
o Ultrospec ®, seguido pela faixa GeneQuant ® de
espectrofotômetros.

Nosso nome pode não soar familiar, mas os nossos instrumentos são encontrados em hospitais,
universidades e laboratórios industriais em todo o
mundo. Nós fornecemos os nossos instrumentos
através de uma rede global de distribuidores independentes e também fabricamos para algumas
das melhores empresas do mundo científico.
Todos os instrumentos Biochrom têm a marcação
CE e são fabricados sob um rigoroso sistema de
qualidade.

Equipamento Autônomo

■ Conjunto completo de aplicativos de
software fornecido por padrão

□ Medição de único comprimento de

onda para absorbância, % Transmissão, e
medições de concentração usando fatores

□ Comprimento de onda de varredura
□ Curvas de calibração
□ Cinética
□ Aplicações Life Science pré-armazenadas
□ Trace Manager para manipulação de dados armazenados no aparelho ou em uma
unidade de memória USB.

■ Características de Segurança do
Software

□ Armazenamento metódico incluindo proteção com senha para todos os parâmetros
do instumento e acessórios

□ Logins de usuário
■ Opções múltiplas de idioma
■ Editor de Equação
Muitas medidas de amostras feitas com
um espectrofotômetro são simples e se
beneficiam da velocidade e facilidade
oferecido por um instrumento autônomo.
As amplas aplicações encontradas nos
laboratórios de hoje precisam de flexibilidade. Agora, os instrumentos Libra
proporcionam recursos de aplicativos de
alta funcionalidade de um instrumento
autônomo. Ao incorporar a tecnologia
mais recente junto do software líder de
mercado, os espectrofotômetros Libra
têm os avançados recursos para atender
às necessidades do seu laboratório,
trazendo-lhe os benefícios da flexibilidade
e eficiência sem compromisso.
Todos os instrumentos oferecem:

■ Visor touchscreen colorido
□ Controle total de todos os parâmetros
□ Sobreposição de comprimentos de
onda múltiplos e curvas cinéticas

□ Manipulação de dados pós-execução
■ Interface USB para armazenamento
e exportação de dados

□ A interface USB próximo ao visor

permite o armazenamento de métodos e
dados em formatos seguros e em ASCII

□ Conexão a cabo com a interface USB
para o PC

Transforme o seu instrumento em um
“analisador de aplicativo personalizado”
através da criação de métodos armazenados, incluindo cálculos baseados em dados
medidos de amostra, por exemplo:
Diferença de absorvância e proporções. Exemplos de aplicação são: análise de azeite
de oliva e clorofila e verificação de tolueno
em hexano.

■ Escolha o método de exportação de
dados
Todos os instrumentos da linha Libra
oferecem opções de exportação e funcionalidade de impressão com parâmetros
de seleção armazenados como parte de
qualquer método.

□ Exporta para o PC via cabo USB (padrão)
□ Impressora integrada (opcional)
□ Exporta para o PC via Bluetooth®
(opcional)

Controle por PC

Conformidade da
Farmacopéia Européia (FE)

Para muitos usuários, ter um PC externo
para controlar seu espectrofotômetro e
manipular dados dá-lhes o máximo de
flexibilidade e controle. Seja à procura de
pequenas diferenças em múltiplas sobreposições espectrais, realizando manipulações pós-corrida em um grande número
de amostras ou simplesmente cumprindo
os requisitos regulamentares, o software
de resolução da Biochrom tem a flexibilidade de trabalhar da forma que quiser.

Escolha:

■ Resolution Lite para uma rápida
leitura e rápida varredura apenas

■ Resolution para medições de rotina
■ Resolution Life Science para

medições de ácidos nucléicos, proteínas e
densidade celular

■ Resolution CFR se for necessário

O software de resolução é fornecido em
diferentes módulos para atender as exigências da aplicação de diferentes grupos
de clientes e oferece um caminho simples
de atualização caso haja uma mudança de
requisitos.

completa observância da partição 11 da
CFR 21
Oferecendo o visual e a intuição do
Microsoft® Office 2007, o Software de
Resolução é compatível com os sistemas
operacionais Windows® XP, Windows
Vista e Windows 7. A exportação de
dados inclui formatos Word e Excel® e
também Adobe® PDF.
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Varredura de Comprimento de Onda,
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métodos
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Clientes que fabricam de produtos
farmacêuticos em conformidade com a FE
procuram por um espectrofotômetro UV /
visível que atenda às especificações definidas na FE 2.2.25, que publica das especificações para o controle de comprimento
de onda, absorbância, luz difusa, resolução e largura da fenda espectral.
A especificação para resolução verifica
que “quando prescrito em uma monografia, medir a resolução do aparelho
como se segue: registrar o espectro de
uma solução 0,02% V / V de tolueno R
em hexano R. A taxa de absorbância no
máximo em 269 nm para que no mínimo
266 nm seja indicado na monografia.”.
Versão 6.8 da FE inclui sete monografias
de produtos que prescrevem essa relação.
Para reivindicar o cumprimento integral um instrumento deve observar
uma
T relação maior que 2.0
Ambos Libra S70, com a sua largura de
banda fixa de 1nm, e o S80, com sua
largura de banda variável, atingem essa
especificação.

Acessórios

Com um grande compartimento para
amostras, o instrumento pode ser
configurado com acessórios de rápido
intercambio, incluindo sipper, acessórios
de controle de temperatura, extensão,
tubo de ensaio e suportes de filme. Para a
gama completa de acessórios, por favor,
consulte o nosso site.

Comparação de Funcionalidades do Software

Modulos

Software do
equip. autônomo

Resolution
Lite

Resolution

Resolution
Life Science

Resolution
CFR

Medição de comprimento de onda único ou múltiplo
em absorbância, % de transmissão ou concentração,
Medição de comComprimento de onda fixo,
primento de onda ABS(absorbância) e % de Trasmissão, incluindo controle completo do equipamento, processamento dos dados da amostra e cálculo dos dados
único
concentração (fator)
coletados
Varredura do
comprimento de
onda

Curva Padrão

Cinética

Sobreposição das amostras, detecção
automática e manipulação dos dados
pós leitura
Quantificação
usando curvas de
calibração com
múltiplos pontos e
escolha da melhor
curva
Serial (ou medições
paralelas com o
carrossel opcional),
sobreposição de
amostras e manipulação dos dados pós
leitura

Produção de curva de calibração, incluindo controle
completo do equipamento e acessórios, ajuste da
curva, teste do limite QC e análises estatísticas dos
dados

Absorbância versus tempos de medição em uma
ou múltiplas cubetas (com o carrossel opcional),
sobreposição de múltiplas amostras, processamento
dos dados da amostra e manipulação e cálculos dos
dados pós leitura

Módulo que permite aos usuários armazenar dados completos dos
materiais de referência certificados (CRM) e agendar os testes a
serem feitos em intervalos definidos para conhecer os Procedimentos
Operacionais Padrões. Os usuários são solicitados a inserir os materiais
de referência e o sistema checa automaticamente a atuação versus as
especificações do equipamento

Validação

Quantificação
e medição da
pureza de DNA/
RNA/Oligos, com
curva opcional.
Quantificação de
Métodos de Life CyDye™ DNA. CálScience
culo da temperatura de melting.
Concentração de
proteínas através de
medição direta por
luz UV ou métodos
colorimétricos como
Bradford, Buiret,
Lowry ou BCA

Métodos
personalizados

Sobreposição de amostras, detecção automática e
manipulação dos dados pós leitura, varredura do
espectro e manipulação aritmética do espectro

Editor de equações
permite estabelecer
métodos que pode
incluir cálculos
baseados em dados
das medições

Quantificação e medição da pureza
de DNA, RNA e Oligos.
Quantificação de proteínas através
de medição direta por luz UV, ou
métodos como BCA, Biuret, Bradford, Lowry e Ouro Coloidal.
Medição de densidade celular

O módulos de desenvolvimento de métodos
permite que métodos personalizados sejam criados em todas as aplicações. Permite bloquear
parâmetros de métodos particulares

Cumprimento
da Parte 11 da
CFR 21

www.biochrom.co.uk/select-a-spectrophotometer/
Este
T website lhe ajuda a escolher o Espectrofotômetro Biochrom ideal

Capacidade de
criar diferentes
usuários como
parte de grupos
definidos. Auditorias. Assinatura
eletrônica

Especificações, códigos e opcionais

S50

Configuração
de Feixe

S50PC

S60

S60PC

Feixe dividido
(com compensação)

Lâmpada

S70

S70PC

S80PC

Feixe Duplo

Xenom

Deutério / tungstênio

Compr. de onda

190-1100nm

Largura de banda

2nm

1nm

Variável (0.5,1,2,4nm)

Detector

Fotodiodo sólido de silicone duplo

Faixa fotométrica

-4.000A to 4.000A

Visor Touchscreen
Colorido

S80

ü

ü

ü

Software Integrado

ü

Software
Resolution p/ PC

Opcional

Padrão

Opcional

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

ü
ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü

Armaz. USB
Acessórios

ü

ü

Impressora térmica
Opcional
integrada

ü

Opcional

ü

Opcional

Opcional

Método de
Armazenamento

Até 90
no equip.
ilimitado
no USB

ilimitado
no PC

Até 90
no equip.
ilimitado
no USB

ilimitado
no PC

Até 90
no equip.
ilimitado
no USB

ilimitado
no PC

Até 90
no equip.
ilimitado
no USB

ilimitado
no PC

Certificação CE

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

QI/QO/QD

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Idiomas

Inglês
Francês
Alemão
Espanhol

Inglês

Inglês
Francês
Alemão
Espanhol

Inglês

Inglês
Francês
Alemão
Espanhol

Inglês

Inglês
Francês
Alemão
Espanhol

Inglês

Cumprimento FE

Compatibilidade
da Cubeta

Cuvette, Microcell*, 1-100mm Pathlength Cell*, Test Tube*, Film*

Requerimentos
elétricos

100-240V AC, 50/60Hz,
H 150VA

Peso

17kg (37.5lb)

Dimensões
H
(LxPxA)

54 x 46 x 32cm (21.3 x 18.1 x 12.6 polegadas)

S50
Equipamento

S50PC

S60

S60PC

S70

S70PC

S80

S80PC

80-7000-01 80-7000-00 80-7000-11 80-7000-10 80-7000-21 80-7000-20 80-7000-31 80-7000-30

Com impressora 80-7000-02
térmica

80-7000-12

80-7000-22

80-7000-32

Com Bluetooth® 80-7000-03

80-7000-13

80-7000-23

80-7000-33

Com impressora
80-7000-04
térmica
e Bluetooth®

80-7000-14

80-7000-24

80-7000-34

H

Para uma lista completa de acessórios e especificações técnicas para todos os instrumentos,
visite www.biochrom.co.uk
* acessórios opcionais

Biochrom Ltd
22 Cambridge Science Park,
Milton Road, Cambridge CB4 0FJ UK
Tel: +44 (0)1223 423723
Fax: +44 (0)1223 420164
Email: enquiries@biochrom.co.uk
www.biochrom.co.uk
Biochrom US
84 October Hill Road,
Holliston, MA 01746-1388 USA
Tel: 877- BIO-CHROM (877-246-2476)
(Toll free)
Fax: 508-429-5732
email: sales@biochrom-us.com
www.biochrom-US.com

Tel/Fax +55 11 3829-8040 • lobov@lobov.com.br
www.lobov.com.br

