
Fermentadores e biorreatores da pesquisa até a produção

We Know Bioprocessing
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»Heal, Fuel, and Feed the 
World.«
Stephen Sherwin

Engenheiros de bioprocesso desenvolvem e produzem vários produtos e ingredientes que estão 
disponíveis hoje em dia.As suas aplicações são diversas e os produtos podem ser nas indústrias 
farmacêutica, química e alimentícia. Como diz Stephen Sherwin, chefe da associação BIO: “Heal, 
fuel, and feed the world”.

As soluções de bioprocesso Eppendorf tem sido usadas com êxito nessas indústrias e em pesquisa 
aplicada por décadas. Explorando as fortes sinergias na tecnologia de bioreatores e produção de 
polímeros, a Eppendorf surgiu como um recurso valioso para clientes em todo o mundo. Através de 
um portfólio composto por software, instrumentos, consumíveis e serviços, nós podemos atender às 
demandas do desenvolvimento do bioprocesso até a produção. Nesse âmbito e com nossa missão 
corporativa, contribuimos para o esforço dos clientes da Eppendorf de melhoramento das 
condições de vida das pessoas.
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Atendendo aos desafios dos 
nossos clientes

Controle e análise
O monitoramento e controle são essenciais para 
garantir que o bioprocesso esteja em condições ótimas 
para o crescimento celular e produção. A utilização de 
técnicas como o Process Analytical Technology (PAT) 
permite uma avaliação em tempo real e resultando em 
melhorias na qualidade do produto.Modelos preditivos 
do desempenho de células e processo aumentam a 
compreensão de processos e otimizam o controle 
através de previsão e estimativa das condições de 
operação.Ferramentas estatísticas como análise de 
dados multivariada (MVA) ajudam os cientistas a 
extrair o máximo de seus dados.

As soluções de software da Eppendorf utilizam 
essas técnicas oferecendo mais do que apenas 
controle de bioprocesso. O gerenciamento abrangente 
de dados e informação ajuda os cientistas no 
melhoramento de seus processos.

Processo e produção
A indústria biofarmacêutica tem sido dominada 
há muito tempo pela produção de proteínas 
recombinantes e anticorpos monoclonais (mABs). Hoje 
em dia, a indústria tem mais diversidade e uma maior 
variedade de insumos farmacêuticos ativos (IFAs), 
incluíndo biosimilares.Em resposta a essas demandas, 
as empresas criam sistemas flexíveis e otimizados para 
equilibrar os custos e o tempo de comercialização.

A Eppendorf disponibiliza soluções flexíveis para 
bioprocessos, suportando processos em batelada, 
batelada alimentada, contínuos ou em perfusão. 
Desde sistemas em paralelo de pequena escala, 
para os primeiros estágios de desenvolvimento; 
biorreatores e fermentadores de bancada para escala 
de laboratório; até equipamentos para esterilização 
in situ, para transferência de tecnologia e aumento de 
escala de produção.Estes permitem aos profissionais 
de bioprocesso estabelecer processos robustos e 
reprodutíveis em todas as escalas.

Equipamento descartável, automação, cultura em perfusão 
e outras técnicas têm o potencial de aumentar a eficiência e 
mudar a forma como os cientistas e engenheiros trabalham.
Junto com a intensificação de processos vem a necessidade 
de utilizar recursos com sabedoria. Os usuários têm de lidar 
com um aumento de dados para atingirem os seus objetivos 
mais rapidamente. Eles são afetados pelas características do 

desempenho de processos como custos por ciclo e tempos 
de produção.

A Eppendorf é o parceiro ideal para responder a essas 
necessidades. Satisfazer os profissionais com soluções 
completas para suas tarefas é a ambição de nossos 
especialistas de bioprocesso todos os dias. Equipes 
experientes cuidam de nossos clientes em todo o mundo.
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Qualidade e Aspectos Regulatórios
A abordagem de Qualidade por Concepção (QbD) 
do FDA tem como objetivo introduzir o quanto antes 
conceitos de qualidade de produto e eficiência de 
processo.Isto inclui a identificação de parâmetros 
críticos de processo (CPP) e atributos críticos de 
qualidade (CQAs). Estes devem ser monitorados, 
controlados e documentados cedo no processo de 
desenvolvimento de um biofármaco. A automação 
de processo cria novas possibilidades em termos de 
controle de qualidade e validação, especificamente em 
ambientes GMP.

Os sistemas de bioreatores em paralelo de pequena 
escala da Eppendorf ajudam os clientes a implementar 
princípios de QbD na fase de desenvolvimento.O 
nosso software de controle de bioprocesso avançado 
é compatível com 21 CFR Parte 11. As soluções de 
biorreatores descartáveis da Eppendorf tornam os 
laboratórios mais eficientes e seguros.

Integração e serviços
O equipamento de bioprocesso requer serviço de 
primeira qualidade para obter resultados otimizados. A 
globalização, tecnologias digitais, aumento de custos 
e a necessidade de flexibilidade nas operações, criam 
novos desafios para as empresas de bioprocesso. Estas 
têm de adaptar os seus processos, instalações e cadeia 
de fornecimento a estas necessidades, criar redes 
globais e garantir treinamento de qualidade para todos 
os colaboradores. 

Na Eppendorf, oferecemos uma ampla experiência 
em automação e integração de equipamentos de 
terceiros, assegurando que o seu sistema funcione 
eficientemente e completamente integrado. Os clientes 
da Eppendorf podem confiar no suporte técnico de 
alta qualidade bem como no treinamento abrangente e 
na documentação técnica.

»Os nossos clientes de bioprocesso esperam um suporte específico. Não basta conhecermos 
apenas o equipamento: o conhecimento de aplicações biológicas também é importante.Afinal, 
apenas podem ajudar se compreendermos exatamente o que o nosso cliente faz e precisa. E em 
muitos casos, esse contato próximo gera novas soluções.
Dr. Karl Rix, Vice President, Head of Business Unit Bioprocess, Eppendorf
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Vacinas 
Motivados por eventos epidémicos e 
programas de vacinação governamentais, 
existe uma crescente demanda para o 
desenvolvimento de novas vacinas e essa 
indústria cresce rapidamente.O equipamento 
de bioprocesso da Eppendorf ajuda estas 
empresas a criarem processos flexíveis para 
equilibrar os custos e reduzir o tempo de 
comercialização.

Aprenda mais em www.eppendorf.com/vaccines

Anticorpos/hormônios
Técnicas de cultivo melhoradas como perfusão 
e novas possibilidades na análise de dados 
e automação melhoram a produção de 
anticorpos, proteínas terapêuticas e insumos 
ativos.

Veja como a Eppendorf pode ajudar você nessas 
iniciativas em www.eppendorf.com/antibodies

Impelidor de leito empacotado com 
Fibra-Cel

Faça o download da 
aplicação de perfusão Vero 

cell usando Fibra-Cel: 
www.eppendorf.com/

appnote359

Além de impelidores padrão, a Eppendorf oferece impelidores que facilitam os processos de 
perfusão e contínuos: filtros rotativos, impelidores tipo Cell-Lift e de leito empacotado.

Discos de Fibra-Cel® são um material sólido utilizados como suporte para o crescimento de 
células de mamíferos, animais, e de insetos 
quando proteínas secretadas forem o objetivo do processo. 

Principais vantagens:
 > Densidades celulares, em média, 10 vezes superiores a 
microcarregadores tradicionais, devido a proteção contra 
forças de cisalhamento
 > Maior transferência de massa para nutrientes e oxigênio
 > Baixa queda de pressão ao longo do leito para melhor 
eficiência durante o aumento de escala
 > Maior proporção entre superfície e volume
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Células-tronco 
Tecnologias baseadas em células-tronco são abordagens 
promissoras para terapia e descoberta de medicamentos. 
Para a comercialização, os pesquisadores avaliam a 
padronização de suas culturas e eficiência no aumento de 
escala.
Os clientes da Eppendorf confiam em nossas soluções 
para o bioprocesso para cultivo controlado de células-
tronco pluripotentes induzidas (iPSC), células-tronco 
mesenquimais (MSC) e outras.

Quer saber mais sobre o bioprocesso 
de células-tronco? Faça parte da 
comunidade e junte-se ao Dia da 
comunidade de células-tronco!

www.stemcellday.de

Faça o download do PDF de 
expansão de células-tronco 

em biorreatores:
www.eppendorf.com/

stayinformed

Os pesquisadores em Ncardia®, Holanda confiam no 
DASbox® Mini Bioreactor System para desenvolvimento 
do processo para escalonamento da sua produção de 
células cardiovasculares derivadas de iPSC. 

Encontre mais desses exemplos de pesquisa em
www.eppendorf.com/stem-cell-bioprocessing

DASbox Mini Bioreactor System, página 12



8

Indústria Alimentícia

Indústria Química

Os microorganismos são usados indústria alimentícia para processos como a fermentação 
alcoólica, a acidificação de produtos lácteos ou silagem. Além disso, bactérias e fungos 
estão ganhando popularidade na produção de aditivos alimentícios como vitaminas, 
antioxidantes ou peptídeos bioativos.
Os fermentadores Eppendorf estão disponíveis nos tamanhos de 65 mL – 1,200 L e servem 
engenheiros de processo da pesquisa e desenvolvimento até à produção:
 > Caracterização de cepas e processo
 > Redução de escala
 > Fermentação de células em alta densidade
 > Aumento de escala

Leia como nossos clientes na BIOMIN®, Evonik®, e outros se beneficiam das soluções de 
fermentação da Eppendorf: 
www.eppendorf.com/food-feed

A síntese química, com o uso de reagentes e solventes parcialmente tóxicos, bem como 
o alto consumo de energia está em conflito direto com o manuseamento sustentável de 
energia e dos recursos da matéria prima. Entretanto, é possível produzir uma ampla 
variedade de químicos através da fermentação microbiana. São usadas por exemplo para 
produção de polímeros, suplementos alimentares e ingredientes para cosméticos.Os 
biopolímeros complexos tem o potencial para substituir os plásticos de origem fóssil no 
futuro.
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»A gama de fermentadores BioFlo permite uma 
flexibilidade e desempenho sem igual para 
processos avançados de desenvolvimento e aumento 
de escala.«

Bruno Sommer Ferreira, PhD, CEO Biotrend.

Aprenda mais: 
www.eppendorf.com/chemicals

BioFlo 610, página 14

BioFlo 120, página 13

Clientes no meio 
acadêmico
Não importa qual seja a área de 
pesquisa: nós entendemos que as 
universidades e outras instituições 
públicas enfrentam desafios 
particulares, como a mudança 
frequente do pessoal e recursos 
limitados. A Eppendorf tem a solução 
correta para essas demandas.

A configuração de Auto Culture do BioFlo 120® permite o 
controle a partir de 1 toque para aplicações microbianas 
e de cultura de células e torna a estação de controle o 
aliado perfeito para principiantes.
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Escala reduzida Escala de bancada

DASbox Mini 
Bioreactor System

DASGIP® Parallel 
Bioreactor Systems 

BioFlo 120 BioFlo 320 BioFlo 510 CelliGen® 510 BioFlo 610 BioFlo Pro

Intervalo de volume de trabalho
60 - 250 mL 0.2 - 3.8 L1 0.25 - 40 L1 0.25 - 40 L1 10,75 - 32 L 10,75 - 32 L 13 - 100 L1 45 - 1,200 L1

Dornas descartáveis disponíveis • • • •
Dornas de vidro, autoclaváveis • • • •
Dornas de aço inoxidável, esterilizáveis in 
situ • • • •
Dornas intercambiáveis • • • •
Bactérias / leveduras / fungos • • • • • • •
Células de plantas/algas • • • • • • • •
Células de mamíferos/animais • • • • •
Células-tronco • • • • •
Células de insetos • • • • • • • •
Número de unidades em paralelo

Até 24 Até 16 até 8

Controlador2

DWC DWC BCS BCS RPC/PLC RPC/PLC RPC PLC

Controlador touchscreen • • • • • •
BioCommand®

• • • • • •
DASware®

• • • •
Opções de mistura de gases 4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
2 gases 
(ar, O2)

2 gases 
(ar, O2)

Controle do fluxo de gases3

TMFC R ou TMFC R ou TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC

Análise de gases • • • • • • • •
Medição de densidade ótica • • • •
Validação • • • • •
1 Realizado utilizando várias dornas
2 Controladores: DWC=DASware control, RPC=Reactor Process Controller, BCS=BioFlo Control Software, PLC=Programmable Logic Controller 
3 Controladores de fluxo de gás: R = Rotâmetro, TMFC = Controlador de fluxo de massa térmica

Uma nova dimensão em bioprocessos
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Escala produção/piloto

DASbox Mini 
Bioreactor System

DASGIP® Parallel 
Bioreactor Systems 

BioFlo 120 BioFlo 320 BioFlo 510 CelliGen® 510 BioFlo 610 BioFlo Pro

Intervalo de volume de trabalho
60 - 250 mL 0.2 - 3.8 L1 0.25 - 40 L1 0.25 - 40 L1 10,75 - 32 L 10,75 - 32 L 13 - 100 L1 45 - 1,200 L1

Dornas descartáveis disponíveis • • • •
Dornas de vidro, autoclaváveis • • • •
Dornas de aço inoxidável, esterilizáveis in 
situ • • • •
Dornas intercambiáveis • • • •
Bactérias / leveduras / fungos • • • • • • •
Células de plantas/algas • • • • • • • •
Células de mamíferos/animais • • • • •
Células-tronco • • • • •
Células de insetos • • • • • • • •
Número de unidades em paralelo

Até 24 Até 16 até 8

Controlador2

DWC DWC BCS BCS RPC/PLC RPC/PLC RPC PLC

Controlador touchscreen • • • • • •
BioCommand®

• • • • • •
DASware®

• • • •
Opções de mistura de gases 4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
4 gases 

(ar, N2, O2, CO2)
2 gases 
(ar, O2)

2 gases 
(ar, O2)

Controle do fluxo de gases3

TMFC R ou TMFC R ou TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC

Análise de gases • • • • • • • •
Medição de densidade ótica • • • •
Validação • • • • •
1 Realizado utilizando várias dornas
2 Controladores: DWC=DASware control, RPC=Reactor Process Controller, BCS=BioFlo Control Software, PLC=Programmable Logic Controller 
3 Controladores de fluxo de gás: R = Rotâmetro, TMFC = Controlador de fluxo de massa térmica

Uma nova dimensão em bioprocessos
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 > Funcionamento paralelo de até 16 biorreatores de vidro ou 
descartáveis 

 > DASGIP Bioblock para controle de temperatura avançada 
ou controle de temperatura por mantas de aquecimento e 
dedos de refrigeração (bioreatores de bancada)

 > Apropriado para cultura de células, fermentação 
microbiana e cultivo fototrófico

 > Unidades de controle modulares permitem flexibilidade na 
configuração do sistema para responder às demandas de 
aplicações específicas

 > Controle de agitação, pH, nível e DO (incluíndo modos de 
cascata customizada) em cada biorreator

 > Bombas de velocidade variável para adição exata de 
líquidos e funcionamento em modos batelada, batelada 
alimentada, contínuo e perfusão 

 > Medição de densidade óptica para cálculo online de p. 
ex.,de OD600 ou massa seca de células

 > TMFC com mistura de gás individual de ar N2, O2 e CO2

 > Cálculo online de OTR, CTR e RQ
 > Software de controle DASware para controle avançado de 
processos

 > Compatível com DASware Software Suite para 
interconetividade e gerenciamento de informação de 
bioprocesso

DASGIP Parallel Bioreactor Systems 
Volume de trabalho 0.2 - 3.8 L 

DASbox Mini Bioreactor System
Volume de trabalho 60 - 250 mL 

 > Sistema paralelo quádruplo extensível até 24 biorreatores 
de vidro ou descartáveis em funcionamento paralelo

 > Apropriado para cultura de células e fermentação 
microbiana

 > Sistema de minibiorreatores compacto: requer apenas 7 
cm (3 in) de espaço na bancada por biorreator

 > Ótima ferramenta para DoE e abordagens de redução de 
escala

 > Controle de agitação e impelidor tipo Rushton, Marine ou 
Pitched Blade

 > Sistema de controle de temperatura sem líquido não 
precisa de agente de refrigeração e suporta o controle de 
temperatura independente para cada biorreator

 > Monitoramento e controle precisos de pH, oxigênio 
dissolvido e nível 

 > Bombas de velocidade variável para adição exata de 
líquidos e funcionamento em modos de batelada, batelada 
alimentada, contínuo e em perfusão

 > 4 controladores de fluxo de massa por biorreator permitem 
a mistura individual de ar, N2, O2 e CO2 para aeração 
superficial e/ou submersa

 > Condensador Peltier sem líquido e com fácil ativação e 
desativação

 > Software de controle DASware para controle avançado de 
processos

 > Compatível com DASware Software Suite para 
interconetividade e gerenciamento de informação de 
bioprocesso

Bioprocesso em paralelo para resultados incomparáveis:
Sistemas de pequena escala
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Extremamente versátil:
Fermentadores e biorreatores de bancada

 > Plataforma de software flexível e atualizada para 
controle universal de aplicações microbianas e de 
cultura de células

 > Novos modos de Auto Culture oferecem um controle 
de processo apenas com um toque.

 > Compatível com dornas descartáveis BioBLU® para 
fermentação e cultura de células

 > Controle de temperatura exata através de mantas de 
aquecimento intercambiáveis ou dornas com camisa 
de água

 > Controlador térmico de fluxo em massa de alta 
precisão (TMFC) para controle automático do fluxo 
de gás

 > Mistura automática de gás para quatro saídas de gás 
independentes

 > Conexão de entrada/saída analógica para integração 
direta de acessórios (p ex., balanças, bombas de 
velocidade variável, etc.)

 > Plataforma Mettler Toledo® Intelligent Sensor 
Management (ISM) integrada

 > Touchscreen de 7 polegadas para controle de 
processo local

 > Compatível com DASware Software Suite ou 
BioCommand para gerenciamento de informação de 
bioprocesso

BioFlo 120
Volume de trabalho 0,4 - 10,5 L (autoclavável)
Volume de trabalho 0,25 - 40 L (descartável)

 > Dornas autoclaváveis intercambiáveis e dornas 
BioBLU descartáveis

 > Plataforma Mettler Toledo® Intelligent Sensor 
Management (ISM) integrada

 > Controle de até oito sistemas a partir de uma única 
interface de usuário

 > Controle universal para aplicações de cultura 
microbiana e celular

 > Gavetas TMFC intercambiáveis para gases de 
aspersão e superficial

 > Pacote de software avançado com novas 
características de cascata e perfis de tempo

 > Tecnologia integrada de sensores pH ópticos para uso 
com as dornas descartáveis BioBLU

 > Comunicação Ethernet para controle de 
múltiplas unidades, software Eppendorf SCADA e 
endereçamento IP

 > Até seis bombas integradas com capacidade de 
funcionarem em modo de velocidade variável

 > Oito alimentações de gás de processo controladas 
independentemente

 > Apropriado para processos em modo batelada, 
batelada alimentada, contínuo e de perfusão

 > Disponíveis pacotes de validação para processos 
regulados por GMP

BioFlo 320 
Volume de trabalho 0.6 - 10.5 L (autoclavável)
Volume de trabalho 0,25 - 40 L (descartável)



14

Padrões industriais com flexibilidade —
Fermentadores e biorreatores esterilizáveis in situ

 > Sistema de produção piloto sem os altos custos e 
espaço requerido por sistemas tradicionais

 > O design modular permite total flexibilidade do 
sistema

 > Adicione ou retire componentes antes ou depois da 
entrega

 > Múltiplas opções de impelidores e fluxo de gás
 > Estrutura móvel integrada facilita o transporte
 > Controle de software RPC intuitivo e interface 
touchscreen

 > Célula de carga integrada para monitoramento online 
de volume

 > Sequência de esterilização in situ totalmente 
automática

 > Portas de adição/coleta sem volumes mortos para 
melhor performance

 > Pacotes de validação disponíveis
 > 7 conexões analógicas adicionais para integração 
local de outros equipamentos

 > Dornas de acordo com regulamentação ASME

BioFlo 610
Fermentador esterilizável in situ para escala piloto
Volume de trabalho 13 - 100 L

 > Reatores esterilizáveis in situ para escalas de bancada 
e piloto projetados para atender necessidades desde 
o P&D até a produção

 > O design modular permite total flexibilidade do 
sistema 

 > Adicione ou retire componentes antes ou depois da 
entrega

 > Múltiplas opções de impelidores e fluxo de gás
 > Design de skid integrado com opção de mesa móvel 
para simplificar o transporte

 > Controle de software RPC intuitivo e interface 
touchscreen

 > PLC Allen Bradley® opcional
 > Célula de carga integrada para monitoramento online 
de volume

 > Sequência de esterilização in situ totalmente 
automática

 > Portas de adição/coleta sem volumes mortos para 
melhor performance

 > Pacotes de validação disponíveis
 > 7 conexões analógicas adicionais para integração 
local de outros equipamentos

 > Dornas de acordo com regulamentação ASME

BioFlo 510 & CelliGen 510  
Fermentador e biorreator SIP de bancada e escala 
piloto
Volume de trabalho 10.75 - 32 L
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 > Sistema de grande escala para funcionamento de 
acordo com diretrizes cGMP e GAMP®

 > O design modular com mais de cem opções permite 
um elevado nível de customização antes e depois da 
entrega

 > Múltiplas opções de impelidores e fluxo de gás
 > Gabinete de controle de acordo com os padrões 
NEMA-4 (IP65) com PLC Allen Bradley de padrão 
industrial 

 > Estrutura de tubulação aberta permite fácil 
acessibilidade

 > Sequência de esterilização in situ totalmente 
automática

 > Opções Clean-in-Place (CIP) para dornas e tubulação
 > Portas de adição/coleta sem volumes mortos para 
melhor performance

 > Pacotes de validação disponíveis
 > Dornas de acordo com regulamentação ASME

BioFlo Pro 
de grande escala SIP
Volume de trabalho 45 - 1,200 L 
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BioBLU® Single-Use Vessels —      
Confiabilidade através de design comprovado

Para volumes de trabalho de 65 mL a 40 L, a Eppendorf tem uma solução descartável adequada às suas necessidades

Benefícios
 > Desempenho e escalonamento comprovados pelo design 
de tanque agitado

 > Instalação fácil para um tempo de execução rápido, 
tempos de desenvolvimento reduzidos e menores custos 
operacionais

 > Disponíveis modelos adaptados para aplicações 
microbianas

 > Configuração de leito empacotado com discos Fibra-Cel é 
ideal para processos de perfusão/contínuos

 > Materiais USP Classe VI e materiais livres de componentes 
animais, tornando as dornas apropriadas para produção 
GMP

 > Tecnologias de sensores não invasivos

Simplicidade
Com experiência de polímeros, a Eppendorf orgulha-se de oferecer o maior portfólio de dornas descartáveis de parede rígida 
– para pequena escala e de bancada, e operação com o sistema paralelo DASbox  Mini Bioreactor System, DASGIP Parallel 
Bioreactor Systems, ou sistemas de bancada BioFlo/CelliGen. 
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Kits de adaptação BioBLU Single-Use Vesselsl
As dornas BioBLU foram criadas para utilização com Eppendorf DASbox e sistemas 
DASGIP, BioFlo 120, e BioFlo 320. É disponibilizada uma gama de kits de adaptação 
para que possa usar o seu sistema de biorreatores descartáveis sem ter que substituir o 
sistema completo.
Conjuntos de dornas descartáveis BioBLU oferecem a mais alta flexibilidade. Facilitam
a troca do seu sistema de biorreatores para utilização com dornas descartáveis ou 
autoclaváveis, de acordo com sua demanda.

BioBLU c Single-Use Vessels para 
aplicações de cultura de células
Soluções descartáveis para escalas 
pequena, de bancada e piloto, com 
aplicações de cultura celular.Um 
portfólio completo de dornas abrange 
um volume de trabalho de 100 mL 
– 40 L, para uma escalabilidade 
sem igual.O modelo de polímero 
de camada única mitiga problemas 
relacionados com lixiviáveis e 
extratáveis.

BioBLU f Single-Use Vessels para 
aplicações microbianas
Soluções descartáveis para escalas 
de fermentação pequenas e de 
bancada, abrangendo um volume 
de trabalho de 65 mL – 3.75 L. 
Os processos de fermentação têm 
altos requisitos de transferência em 
massa e remoção de calor.O design 
de tanque agitado, motores de alto 
torque com impelidores tipo Rushton 
e uma refrigeração eficaz permitem 
que as dornas BioBLU f atinjam esses 
demandas.

BioBLU 5p Single-Use Vessel com 
leito empacotado
Para cultivo de células aderentes 
e processos de perfusão nós 
disponibilizamos a dorna BioBLU 
5p de leito empacotado. Esta utiliza 
o impelidor de leito empacotado da 
Eppendorf e está pré-carregado com 
discos de Fibra-Cel.Permitindo um 
ambiente sem cisalhamento, é uma 
escolha avançada para uma ampla 
gama de aplicações, incluíndo a 
produção de produtos segregados e 
cultura de células-tronco.

Você está preocupado com lixiviáveis e extratáveis?
A liberação de compostos químicos para o meio da cultura é uma preocupação grande em equipamentos 
descartáveis. Os testes padrão ajudam a investigar os efeitos de lixiviáveis e extratáveis (L&E) no 
crescimento de células.

Descarregue a nota de aplicação de estudos de lixiviáveis:
www.eppendorf.com/appnote308
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Software para bioprocessos Eppendorf —
Muito mais do que apenas o controle de bioprocessos

DASware software suite  
Gerenciamento de bioprocesso da próxima geração
Soluções inteligentes e flexíveis para acelerar o desenvolvimento de bioprocesso com controle DASware para controle 
paralelo de bioprocessos.As licenças DASware permitem a interconetividade de biorreatores com equipamentos de 
laboratório externos, gerenciamento abrangente de informações e dados, Design of Experiments (DoE) e controle remoto 
de bioprocessos.DASware pode ser usado com quaisquer biorreatores de bancada da Eppendorf.

DASware access
 > Monitoramento e controle remoto 
de bioprocessos através de PC, 
notebook ou através do iPhone®, 
iPod touch® e iPad® com o DASGIP 
iApp

DASware analyze
 > Conexão entre equipamentos 
externos do laboratório permitindo 
automação total do processo 
e integração entre os loops de 
controle

DASware connect
 > Integração entre sistemas de 
controle de processos e histórico 
corporativo facilitando o acesso de 
toda a empresa a todos os dados 
relevantes de bioprocessos

DASware design
 > Aplica o conceito de Planejamento 
Experimental (DoE) através de um 
desenvolvedor completo de DoE 
fatorial ou importando projetos 
de DoE de ferramentas de outras 
marcas

DASware discover 
 > Uma solução de gerenciamento 
abrangente para bioprocesso

DASware Control
 > Monitoramento avançado, controle 
e registro de dados para cultivo 
paralelo com controle individual de 
cada biorreator

Eppendorf disponibiliza os softwares BioCommand® e DASware® para aquisição de dados e controle supervisório (SCADA) 
avançados para bioprocessos.O conjunto de softwares DASware oferece uma nova geração de opções para gerenciamento de 
bioprocessos.
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Spectra

Historical data

Response factors

Design factors

Online results

Online data

Sample

Design-Expert
DoE design and

 statistics

Sensor technology 
(e.g. Raman, LC, HPLC)

Bioprocess 
monitoring 
and control

Multivariate 
analysis

Model execution 
and prediction

DoE study MVA o�ine

MVA online

Models

BioCommand Software 
O software BioCommand aumenta a 
capacidade de monitoramento, controle e 
verificação de dados dos seus processos 
de fermentação e cultura de células.
Três pacotes diferentes providenciam as 
ferramentas necessárias para pesquisa, 
otimização e, se necessário, a segurança 
e rastreabilidade para suportar os seus 

requisitos regulatórios.

 > Track and Trend: Permite controlar os setpoints de 
parâmetros, criar definições de alarme e produzir registros 
de bateladas, é ideal para gerenciamento de processos 
básicos

 > Batch Control: Funções adicionais incluíndo um módulo 
de programação sofisticado, janela sinóptica customizada e 
função de bloqueio de equipamento

 > Batch Control Plus: Inclui três níveis de segurança, 
registros de eventos e capacidade de rastreamento 
compatíveis com a regulamentação FDA 21 CFR Parte 11

Características 

Track & 
Trend 

Batch 
Control 

Batch 
Control 

Plus

DASware 
control

Informação de lote • • • •
Event log definido pelo 
usuário 

• • • •

Resumo • • • •
Informação de loops de 
controle 

• • • •

Alarmes • • • •
Gráficos de tendências • • • •
Arquivo de log • • • •
Relatórios • • • •
Programação gráfica • •
Programação Script • • •
Tela sinóptica • • •
Bloqueio de equipamento • • •
Rastreabilidade/
segurança 

• •

21 CFR Parte 11 •   (•)*
Conformidade OPC • • • •
Calibração paralela •
Compatibilidade 
DASware

•

* 21 CFR Parte 11 compatibilidade disponível para DASware control como pacote 
opcional. Contate-nos para obter mais informações.Unlock the Box — 

Soluções de software Integradas para DoE e MVA
Juntando o Eppendorf DASware control 5 
software e os pacotes CAMO Software 
como Unscrambler® X com Design-
Expert® e Unscrambler X Process Pulse II, 
apresentamos uma solução de software 
integrada para controle de bioprocesso, 
DoE, e várias análises (MVA).

Casos:
 > Estudos DoE: Desde design 
experimental à análise de dados

 > Offline MVA: Analise dados históricos e 
crie modelos de trajetória de batelada

 > Online MVA: Implemente modelos com 
controle preditivo em tempo real

Leia mais em www.eppendorf.com/MVA
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Serviços e treinamento
Assegure o desempenho do seu sistema de bioprocesso

Estamos empenhados em oferecer serviços e ferramentas 
confiáveis para ajudar você a obter um desempenho 
premium e máxima segurança de seus instrumentos 
Eppendorf.Isso inclui uma gama abrangente de soluções 
de serviços elaboradas pela nossa equipe de serviços de 
bioprocessos em todo o mundo.

Planos de desempenho de bioprocessos
Equipamento altamente tecnológicos requerem um 
serviço de excelência para assegurar resultados ótimos.
Os clientes podem confiar nos serviços da Eppendorf para 
uma assistência de qualidade para os seus equipamentos 
de bioprocessos, começando pela instalação do sistema.
Os serviços abrangem o suporte técnico e resolução de 
problemas bem como a substituição rápida de peças e 
programas de manutenção específicos para os clientes.

Suporte técnico e de aplicação
Você pode esperar os mais altos padrões de assistência 
para seus equipamentos e aplicativos da Eppendorf.A 
nossa equipe de especialistas ajudará você com conselhos 
e assistência para todo o tipo de perguntas relativas aos 
equipamentos de bioprocesso e suas aplicações.

Manutenção preventiva
Como em todos os sistemas complexos, o equipamento 
de bioprocessos da Eppendorf deve ser inspecionado 
regularmente para manter o seu bom funcionamento.Essa 
manutenção evita paradas dispendiosas e contribui para 
a preservação do valor.Recomendamos uma manutenção 
preventiva uma vez por ano.Adicionalmente, nós sugerimos 
que os usuários efetuem determinadas ações de manutenção 
antes de cada funcionamento ou em ciclos frequentes (p. ex., 
todos os meses).Estamos gratos por ajudar.

Com nossos serviços completamos o nosso portfólio de suporte técnico e de aplicação, treinamento e serviços de manutenção.
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Suporte de aplicação Seminários e treinamento Suporte técnico Manutenção e  
Certificação

Eppendorf Training Center
Adicionalmente ao suporte durante a instalação, nós recomendamos um treinamento para todos os clientes de bioprocessos.
Para além desse treinamento inicial, a Eppendorf também disponibiliza treinamento individual adaptado aos requisitos do 
usuário, como treinamento para novos colaboradores ou treinamento avançado para colaboradores com experiência em 
sistemas de bioprocesso.A estrutura e métodos do treinamento podem ser ajustados aos requisitos do cliente, desde uma 
visão geral até a sessões detalhadas para determinados equipamentos ou problemas.O treinamento em grupos pequenos 
permite uma aprendizagem individual.

Em busca da peça de reposição correta?
Veja o Eppendorf App!

No Eppendorf App, você encontra informações detalhadas 
sobre seu equipamento otimizadas para visualização em 
dispositivos móveis bem como ferramentas úteis para seu 
trabalho diário em laboratórios.Agora nós aumentamos a 
funcionalidade de catálogo da App, disponibilizando uma 
melhor visão geral dos componentes do seu bioprocesso.
Desse modo, você pode encontrar mais facilmente suas 
peças de reposição e acessórios.Vários produtos já podem 
ser encontrados dessa forma - e iremos aumentar o App com 
ainda mais!

www.eppendorf.com/app

Eppendorf App



Liquid Handling Cell Handling

Em 1961, Eppendorf lançou a 
primeira pipeta de curso de pistão. 
Atualmente, nossa ampla oferta 
de produtos de manipulação de 
líquidos abrange desde pipetas 
manuais a pipetas eletrônicas, 
dispensadores e buretas a sistemas 
de pipetagem automática.

Os produtos Eppendorf estão 
associados a tecnologia estado da 
arte, ergonomia extraordinária e 
design premiado. Isto se aplica 
aos dispositivos e aos consumíveis 
necessários, tal como ponteiras de 
pipeta e Combitips®.

Descubra nossa ampla gama de 
instrumentos e consumíveis para 
manipulação, cultivo e análise de 
células. Para manipulação de células,  
adicionalmente estão disponíveis 

Encontre dicas em

www.eppendorf.com/cellexperts

Preocupado com bactérias 

na cultura de células?

  Eppendorf Easypet® 3

Experiencie uma nova dimensão de 
pipetagem eletrônica com controle completo 
de velocidade e a maior precisão.

 >  Ajuste de velocidade intuitivo e conveniente 
simples com as pontas dos dedos

 >  Design leve, equilibrado e ergonômico que 
permite uma pipetagem sem cansaço

  Eppendorf Serological Pipets

Qualidade e conveniência para trabalhar em 
perfeita harmonia com Easypet 3. 

 >  Regulação clara e precisa para fácil 
determinação de volumes

 >  Poliestireno ultra-puro virgem para a 
demanda de USP IV 

  Innova® S44i

Um agitador incubador de grande capacidade 
com pegada pequena.

 >  Capacidade máxima de 6 L em plataforma 
universal 
 >  Banco de luz fotossintético com LED 
homogénea

  epMotion® 5075m

O mais flexível membro da nossa família de 
sistemas de manuseio automático de líquidos.

 >  Capacidade de mistura, controle de 
temperatura e separação magnética de  
gota
 >  O sensor ótico verifica o material de 
laboratório, pontas e volumes antes do ciclo

  Multipette® E3/E3x

O sistema de dispensação com motor, utili-
zando o princípio de deslocamento positivo, 
permite uma pipetagem e manuseio de 
líquidos exata.
 >  Elimina cálculos de volume demorados 
através do reconhecimento Combitip

 >  Ejetor de uma só mão para ejeção avançada 
e sem contato  

Liquid Handling
Cell Handling 

 Sample Handling



Sample Handling

Para facilitar seu trabalho no laboratório – com essa objetivo  
desenvolvemos produtos e soluções na área do manuseio de líquidos,  
células e amostras. Visite as Soluções de Manuseio Eppendorf online e mergulhe 
na área da sua preferência, aprenda coisas novas e divirta-se:  
www.eppendorf.com/handling-solutions

manipuladores e injetores, 
incubadoras e consumíveis para 
cultivo bem como sistemas de 
bioreatores completos para 
aplicações de cultivo de células.

Os produtos Eppendorf definem 
padrões em uma ampla gama 
de áreas de laboratório  desde o 
início padrões  que servem como 
marcadores para outros no futuro. 
A manipulação de amostras inclui 
processos variados: centrifugação, 
aquecimento, refrigeração, mistura, 

amplificação e análise de amostras. 
A Eppendorf oferece os dispositivos 
e consumíveis necessários para cada 
um destes passos e permite que os 
usuários se sintam confiantes que o 
trabalho que realizam é da máxima 
qualidade.

  Eppendorf BioSpectrometer® fluorescência

Medições de fluorescência e micro-volume 
UV-Vis (OD) em um equipamento individual.

 >  Métodos pré-programados para uma ampla 
gama de kits, incluíndo Qubit
 > Vários parâmetros permitem o 

monitoramento da produção de proteínas

  Centrífuga 5920 R

Experiencie uma alta capacidade em um 
equipamento muito compacto e ergonômico. 

 >  Rotores basculantes e adaptadores 
acomodam tubos e garrafas de 0.2 mL a 
1,000 mL
 >  Opção de rotores de ângulo fixo e rotores 
de placa

Preocupado com bactérias 

na cultura de células?

  Eppendorf Conical Tubes 15 and 50 mL

Sem concessões! Os Tubos Cônicos  
Eppendorf correspondem à mais alta deman-
da dos vários aplicativos no laboratório.
 >  A nova tampa de rosca permite uma 
vedação otimizada
 >  Alta estabilidade de centrifugação g-Safe® 
permite protocolos rápidos para ciclos mais 
curtos

  Eppendorf Tubes® 5.0 mL

A ligação que falta! Este produto representa a 
opção perfeita para o trabalho com amostras 
de volume médio. 

 >  Tampa de encaixe ou tampa de rosca
 >  Compatível com acessórios para tubos 
cônicos de 15 mL – podem ser usados com 
muitos adaptadores e racks existentes

  CryoCube® F740 series

Eppendorf ULT Freezers de grande 
capacidade minizam os custos e permitem 
uma proteção máxima para as suas amostras 
críticas.
 >  Isolamento superior para uniformidade de 
temperatura otimizada
 >  Monitore o seu freezer com VisioNize® 
para uma segurança permanente



www.eppendorf.com/bioprocess

O seu distribuidor local: www.eppendorf.com/contact 
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