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Missão
A nossa missão é ajudar os 
nossos clientes a tornar o 

mundo mais sustentável, mais 
saudável e mais limpo.
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Sobre a Biotage

A Biotage é uma empresa de tecnologia de impacto global 
comprometida em resolver os problemas da sociedade. 
Oferecemos soluções de fluxo de trabalho e produtos para 
clientes em descoberta e desenvolvimento de medicamentos, 
testes analíticos e testes ambientais e em água.

A Biotage está sediada em Uppsala, na Suécia, e emprega aproxima-
damente 485 pessoas em todo o mundo. O Grupo teve vendas de 1.092 
MSEK em 2020 e os nossos produtos são vendidos em mais de 70 
países. A participação da Biotage (BIOT) está listada no segmento Mid 
Cap na NASDAQ Estocolmo.

A Biotage está a contribuir para a ciência sustentável com o objetivo de 
tornar o mundo mais saudável, mais verde e mais limpo - HumanKind 
Unlimited.

Os nossos clientes abrangem uma ampla gama de segmentos de 
mercado, incluindo o farmacêutico, da biotecnologia, da pesquisa 
contratada e fabricantes contratados, bem como dos laboratórios 
clínicos, forenses e académicos, para além de organizações focadas 
em segurança alimentar, água potável e sustentabilidade ambiental.

Visão
Ajudamos a moldar a ciência 
sustentável de amanhã e a 

nossa sociedade futura para o 
benefício da humanidade.
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Baixos volumes, Grandes resultados
A preparação de amostras para amostras de baixo volume 
é uma tarefa delicada que requer mão firme e resultados 
confiáveis. Substituir o coletor de vácuo e a fiel pipeta manual 
por um grande manipulador de líquidos pode ser uma jornada 
aterrorizante, mesmo para o operador mais experiente. 

Apresentação do Biotage® Extrahera™ LV-200. Uma estação de 
trabalho de preparação de amostra automatizada construída 
para processar volumes de amostra tão baixos quanto 5 
µL com a facilidade da preparação manual de amostra e a 
integridade digital de um manipulador de líquidos, tudo num 
pequeno espaço. O LV-200 é uma estação de trabalho contro-
lada por pressão positiva acessível e capacitada para GLP que 
proporciona grandes resultados a partir de baixos volumes de 
amostra. 
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Baixos volumes, Grandes resultados
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Apontar, pressionar e 
colocar a funcionar

Gerir o seu LV-200 é facilitado usando a interface de 
utilizador limpa, simples e intuitiva da Biotage. Criar 
e executar métodos com a ponta dos dedos nunca foi 
melhor. Basta selecionar a sua técnica de preparação 
de amostra e já está. 

Precisa da vantagem da rastreabilidade e integridade de dados 
do GLP sem a complexidade do GLP? Sim, também temos essa 
opção. Com ou sem a atualização do GLP, o LV-200 não requer 
um engenheiro de software para cumprir todo o potencial do 
sistema: sem programação, sem software simulador, usando 
apenas a sua intuição. 

E o melhor de tudo é que não precisa de depender de cursos de 
formação especializados e dispendiosos para atualizar os novos 
membros da equipa. Provavelmente não precisará do manual do 
utilizador - mas fizemos um para si, no caso de precisar. 

Na Biotage, acreditamos em tornar a automação fácil.
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A pipetagem é importante

A pipetagem faz toda a diferença no sistema: é por isso que 
tornamos o Extrahera LV-200 compatível com ponteiras de 50, 
200 e 1000 µL, para além de ponteiras de amostra de diâmetro 
largo de 1000 µL. Enquanto solução de estação de trabalho de 
preparação de amostra automatizada, o LV-200 pode processar 
amostras de 5 a 800 µL em paralelo usando a sua cabeça de 
pipeta de 8 canais. Projetado com a exatidão e a precisão de 
que precisa para pipetar pequenos volumes de amostra, o 
LV-200 oferece a pipetagem de que precisa.
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Pressão positiva, 
resultados superiores

Usar a pressão positiva sobre o processamento baseado em vácuo 
significa que pode gerir as suas amostras com um elevado grau de 
controlo de fluxo e carregamento uniforme. Um coletor de vácuo não 
lida com alterações na viscosidade da amostra, conduzindo a tempos de 
processamento de amostra prolongados e inconsistentes. Com a pressão 
positiva, as suas amostras continuam a movimentar-se, fornecendo 
resultados confiáveis e recuperações superiores.
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Placas Biotage® Mikro SPE
Para volumes de eluição tão baixos como 20 µL. Excelente limpeza de 
amostra ao mesmo tempo que melhora o fluxo de trabalho de prepa-
ração da amostra e fornece resultados analíticos reproduzíveis e de 
elevada sensibilidade. Embalado com 2 mg de sorbentes poliméricos 
EVOLUTE® que podem ser molhados.

Placas EVOLUTE® EXPRESS SPE
Preparação de amostra Carregar-Lavar-Eluir, desenvolvida especifi-
camente para quantificação de analito por LC-MS/MS. Embalado com 
sorbentes à base de polímero humedecidos em água avançados para 
extrair medicamentos de fluidos biológicos.

ISOLUTE® SLE+ Extração 
suportada de líquido 
Preparação de amostra Carregar-Esperar-Eluir. Projetado para fornecer 
extração livre de stress de analitos de fluidos biológicos, com elevadas 
recuperações de analito e extratos livres de proteínas e fosfolipídios 
limpos. Os métodos são fáceis de desenvolver e a automação é 
simples.

Placas EVOLUTE® HYDRO SPE 
Possibilita a hidrólise in situ (dentro do poço) de amostras de urina, 
reduzindo o manuseamento da amostra e melhorando a eficiência.

ISOLUTE® PPT+ Placas de 
precipitação de proteínas 
Remoção de proteína rápida e simples. O sistema de filtração 
otimizado fornece uma solução fácil de automatizar para a remoção 
eficiente de proteínas de amostras de fluidos biológicos. O procedi-
mento é simplificado, sem etapas offline complicadas.

ISOLUTE® PLD+
Aumente a sensibilidade do analito sem esforço removendo proteínas e 
fosfolipídios. Limpeza de amostra eficaz, mas extremamente simples, 
para análise LC-MS / MS. Sem exigir quase nenhum desenvolvimento 
de método, o ISOLUTE PLD + pode ser integrado de forma rápida e 
fácil ao fluxo de trabalho de rotina, aumentando a produtividade e 
reduzindo o tempo de inatividade do instrumento.

Consumíveis e acessórios 
Potencialize o seu Extrahera
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Placas de recolha com 96 poços

Quadrado para 350 µL Quadrado para 1 mL Quadrado para 2 mL Redondo para 2 mL

Pontas de pipeta

50 µL 200 µL

1000 µL 1000 µL, Furo largo

Selo de cabeça 
de pressão
Autoadesivo

Kit de configuração 
– 96 posições

 » Cabeça de pressão, 96 posições
 » Selo autoadesivo, 96 posições
 » Placa de fluxo de fluído de 96 posições
 » Placa de recolha de 96 posições
 » 96 poços, Placa ISOLUTE® C18, 50 mg
 » Frascos de calibração Extrahera, 1 mL x 96
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Especificações técnicas

Manuseamento de líquido

Capacidade da 
bomba de pipeta 5 a 800 µL

Especificações da 
pipetagem

Para ponta de pipeta de 50 μL (P/N 417008):
A 5 μL: ±5,0% de precisão e 5,0% CV
A 25 μL: ±4,0% de precisão e 2,5% CV
A 50 μL: ±2,5% de precisão e 2,0% CV

Para ponta de pipeta de 200 μL (P/N 417009):
A 20 μL: ±5,0% de precisão e 5,0% CV 
A 100 μL: ±2,0% de precisão e 1,5% CV
A 200 μL: ±1,5% de precisão e 1,0% CV

Capacidade do 
solvente

5 bombas de solvente com alimentação automática de reservatórios externos, com capacidade adicional 
para 5 reservatórios de solvente preenchidos manualmente (5 x 100 mL)

Unidade de pressão
Unidade de pressão positiva:
Processamento: 0 a 5 Bar (incrementos de 0,1 Bar)
Secagem de placa: 5 Bar a 600 mL/min

Processador de amostra

 Formato

Placas de extração de 96 poços
» Placas de 96 matrizes para poços de 1 e 2 mL 
» Suportes de extração de 96 posições para colunas de 1 mL (tabless) (formato A) 
» Suportes de ponteiras de 96 posições para 200 μL e 300 μL, ponteiras de coluna DFE 

Posições das placas Plataforma superior de 6 posições usada para amostra, placas de extração, ponteiras de pipeta e solventes. 
4 posições no carrossel da parte inferior para eluição e resíduos múltiplos.

Pontas descartáveis

Pontas de amostra descartáveis (posição 2): Pontas transparentes 50, 200, 1000 µL, e pontas 
transparentes de furo largo 1000 µL.
Pontas de solvente descartáveis (posição 1): Pontas transparentes 50, 200, 1000 µL.
Pontas de solvente descartáveis (posição 6): Apenas pontas transparentes 50 e 200 µL.

Requisitos do sistema

Temperatura
Temperatura operacional: 18 °C a 32 °C

Temperatura de armazenamento e de transporte: -25 °C a 60 °C

Humidade 10% a 90% RH

Alimentação elétrica 100 a 240 V~, 50/60 Hz

Fusíveis T4A na entrada de alimentação (2 necessários)

Potência máxima 
consumida 300 VA

Alimentação de ar 
pressurizado >5 L/min (0,18 pés cúbicos/min), 6 ± 0,2 bar (0,6 ± 0,02 MPa; 87 ± 3 psi)



Alimentação de gás 
inerte

Requisitos da porta AIR: >5 L/min (0,18 pés cúbicos/min), 6± 0,2 bar (0,6 ± 0,02 MPa; 87 ± 3 psi)

Requisitos de porta N2: 1 L/min (0,04 pés cúbicos/min) durante o processamento e 70 L/min (2,5 pés 
cúbicos/min) durante a secagem da placa, 6 ± 0,2 bar (0,6 ± 0,02 MPa, 87 ± 3 psi)

Alimentação de 
vácuo

Faixa de pressão parcial: <500 mbar (50 kPa; 7 psi) 
Taxa de fluxo: ≥ 8,3 L/min (0,29 pés cúbicos/min)

Peso 80 kg (176 lbs)

Dimensões (LxPxA)
Sem ecrã tátil: 610 x 510 x 730 mm (24,0” x 22,1” x 28,7”)

Com ecrã tátil: 860 x 570 x 730 mm (33,8” x 22,4” x 28,7”)

Nível de som máx. 65 dB(A)

Interfaces

Ecrã tátil 12” de toque capacitivo

Ethernet LAN Em conformidade com a IEEE 802.3 (ANSI 8802-3)

USB USB 2.0

Outro

Software GLP pronto

Certificações Certificação CE, CSA
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Informações da encomenda

Número de peça Descrição do item Qt.

Sistema
417000 Biotage® Extrahera™ LV-200 1

Acessórios
415040 Kit de configuração – 96 posições duplo fluxo 1

415579 Kit de segurança do solvente – tampas GL45, 
filtros, e franco de vidro de 1 L (5/qt.)

1

356330SP Bomba de vácuo ME1C para resíduos 1

Acessórios para as posições 1 e 2
417008 Pontas de pipetas, transparentes, 50 µL (10 x 

Pk/96)
1

417009 Pontas de pipetas, transparentes, 200 µL (10 x 
Pk/96)

1

414141 Pontas de pipetas, transparentes, 1000 µL (10 
x Pk/96)

1

416444 Pontas de pipetas, transparentes, 1000 µL, furo 
largo (10 x Pk/96)

1

Acessórios para a posição 3
414703SP Espaçador para placas de poços fixos do 

mElution e SPEC
1

414253SP Suporte de coluna 96 x 1 mL (Tabless) 1

Acessórios para as posições 4
414702SP Placa de retenção do tubo da matriz 1

121-5201 Placa de amostra/recolha, 350 µL, quadrado 50

121-5202 Placa de amostra/recolha, 1 mL, quadrado 50

121-5203 Placa de amostra/recolha, 2 mL, quadrado 50

121-5213 Placa de amostra/recolha, 2 mL, redondo 50

Acessórios para as posições 6
414045SP Reservatórios de solvente, 25 mL 25

413991SP Suporte de solvente, 20 e 40 mL 1

415560SP Suporte de solvente, 100 mL 1

414214SP Reservatórios de solvente, 100 mL 5

417423SP Suporte curto de ponta de pipeta, pontas 
50/200 µL

1

Número de peça Descrição do item Qt.

Acessórios para carrossel
416868SP Espaçador de cromatografia de fluxo duplo 

(DFE)
1

414201SP Placa de fluxo de fluído com 96 posições 1

121-5201 Placa de amostra/recolha, 350 µL, quadrado 50

121-5202 Placa de amostra/recolha, 1 mL, quadrado 50

121-5203 Placa de amostra/recolha, 2 mL, quadrado 50

121-5213 Placa de amostra/recolha, 2 mL, redondo 50

Atualização de software e acessórios diversos
415149 Leitor de código de barras portátil 1

417508SP Embalagem da LV-200 GLP e Ativação no local 1

415604SP Vedação da cabeça de pressão, autoadesiva, 96 
posições

1

Consumíveis para a posição 4
600-0002-LVP Placa Biotage® Mikro ABN, 2 mg 1

601-0002-LVP Placa Biotage® Mikro CX, 2 mg 1

602-0002-LVP Placa Biotage® Mikro WCX, 2 mg 1

603-0002-LVP Placa Biotage® Mikro AX, 2 mg 1

604-0002-LVP Placa Biotage® Mikro WAX, 2 mg 1

600-0010-PX01 Placa EVOLUTE® EXPRESS ABN, 10 mg 1

601-0010-PX01 Placa EVOLUTE® EXPRESS CX, 10 mg 1

602-0010-PX01 Placa EVOLUTE® EXPRESS WCX, 10 mg 1

603-0010-PX01 Placa EVOLUTE® EXPRESS AX, 10 mg 1

604-0010-PX01 Placa EVOLUTE® EXPRESS WAX, 10 mg 1

820-0200-P01 Placa ISOLUTE® SLE+ 200 µL 1

820-0400-P01 Placa ISOLUTE® SLE+ 400 µL 1

820-0055-BG Volume de amostra ISOLUTE® SLE+ 400 µL 
(Tabless)

50

120-2040-P01 ISOLUTE® PPT+ Placa de poço fixo 1

918-0050-P01 ISOLUTE® PLD+ Placa de Remoção de Proteína 
e Fosfolipídio

1

Carrossel A
Recolha

Carrossel C
Recolha

Carrossel B
Recolha

Carrossel D
Recolha

RESÍDUOS 642

531

Posição 1
Pontas de solvente

Posição 2
Pontas de solvente

Posição 4
Amostra

Posição 6
Acessórios

Resíduos 

Posição 3
Colunas/placa

Posição 5
Reservatórios de 

solvente

Prateleira de processamento Carrossel
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Suporte dedicado
Pacotes de serviços globais da Biotage

Plano de manutenção do primeiro ano
Pacote de cobertura do primeiro ano que inclui a instalação e a familiarização, a 
manutenção preventiva e um tempo de resposta de 3 dias.

Número de peça: SER-EX-FYMP

 Plano de manutenção do primeiro ano da Biotage (PPS480)

Plano de manutenção do primeiro 
ano com qualificação
Este é um pacote de cobertura do primeiro ano que inclui instalação com qualifi-
cação e familiarização, manutenção preventiva e um tempo de resposta de 3 dias. 

Número de peça: SER-EX-FYMP-Q

Qualificação (IQ/OQ)
Este é um pacote de conformidade adicional para o sistema que é altamente 
desejável para as indústrias CRO e Farmacêutica. 

Número de peça: SER-EX-IQOQ

Qualificação para GLP (IQ/OQ)
Este é um pacote de conformidade adicional para o Software que é altamente 
desejável para as indústrias CRO e farmacêutica e é específico para sistema com a 
licença GLP ativada. Não é igual à SER-EX-IQOQ. 

Número de peça: SER-EX-GLP-IQOQ

biotage.com/service
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 EUROPA
Escritório principal: +46 18 565900
Fax: +46 18 591922
Tel. encomendas: +46 18 565710
Fax encomendas: +46 18 565705
order@biotage.com
Tel. suporte: +46 18 56 59 11
Fax suporte: + 46 18 56 57 11
eu-1-pointsupport@biotage.com

JAPÃO
Tel.: +81 3 5627 3123
Fax: +81 3 5627 3121
jp_order@biotage.com
jp-1-pointsupport@biotage.com

CHINA
Tel.: +86 21 68162810
Fax: +86 21 68162829
cn_order@biotage.com
cn-1-pointsupport@biotage.com

COREIA
Tel.: +82 31 706 8500
Fax: +82 31 706 8510
korea_info@biotage.com
kr-1-pointsupport@biotage.com

ÍNDIA
Tel.: +91 11 45653772
india@biotage.com

Distribuidores noutras regiões

estão listados em www.biotage.com

AMÉRICA DO NORTE E AMÉRICA LATINA
Escritório principal: +1 704 654 4900
Chamada gratuita: +1 800 446 4752
Fax: +1 704 654 4917
Tel. encomendas: +1 800 446 4752
Fax encomendas: +1 704 654 4917
ordermailbox@biotage.com
Tel. suporte: +1 800 446 4752
us-1-pointsupport@biotage.com

O seu parceiro 
completo para 
química eficaz
 
A Biotage é um fornecedor global de instrumentos 
e acessórios projetados para facilitar o trabalho 
de químicos de laboratório e de processo. Com 
o nosso profundo conhecimento da indústria, 
contatos académicos e equipas internas de P&D, 
podemos fornecer as melhores soluções para os 
seus desafios. Temos muito orgulho da nossa 
flexibilidade e capacidade de dar resposta às 
necessidades individuais dos nossos clientes. Com 
bases sólidas em química analítica, orgânica e de 
processo, podemos oferecer a mais ampla gama de 
soluções disponível no mercado. 


