Liquid Injection System (LIS) – Perguntas frequentes
Controlador LIS
1. O que é o controlador?
El controlador é uma bomba programável em miniatura que controla o momento e a quantitade de líquido que é distribuído do cartucho ao frasco. Você pode programar o perfil de
alimentação no controlador manualmente, usando o botão localizado na parte superior da		
unidade, ou por rede sem fio, usando o LIS software.
2. Preciso limpar o el controlador?
Não, o controlador nunca entra em contato com o líquido presente, mas é separado dele por
um filtro estéril. Assim, o controlador pode simplesmente ser reutilizado após cada experimento. Como o controlafor possui componentes eletrônicos sensíveis, ele não pode ser
autoclavado.
3. Quais são os volumes de alimentação mínimo e máximo?
O volume de alimentação mínimo é de uma gota. Dependendo do tipo de líquido, da
concentração e da temperatura, esse volume pode variar, mas normalmente é de 40 – 50 µL.
O volume de alimentação máximo é limitado pela vazão máxima do LIS Drive, que é de
1000 µL por minuto.
4. Em que condições de agitação eu posso utilizar o LIS?
A matriz a seguir fornece uma visão geral das velocidades de agitação máximas que podem
ser usadas, juntamente com o LIS, com um volume de preenchimento de 10 % do frasco.
Observe que estas velocidades são válidas apenas para material adesivo e braçadeiras relati-		
vamente novos. Realize testes individuais para a determinação da velocidade em que seus
Diâmetro de
agitação

Frasco fixo na
bandeja com

Instalação

Tamanho do frasco de agitação (volume total, ml
100 250 500 1000

25 mm

50 mm

Braçadeiras

Somente frasco de agitação

250 300 250

250

250

Frasco de agitação + sensor do CGQ (novo)

250 300 300

300

250

Frasco de agitação + sensor do CGQ (antigo)

300 300

300

250

200 200 200
250 250 225
200 250 250
250 225
200 200 200

250
225
225
225
250

250
200
200
200
250

«Sticky Stuff»

Sem sensor do CGQ
Somente frasco de agitação

Braçadeiras

Frasco de agitação + sensor do CGQ (novo)
Frasco de agitação + sensor do CGQ (antigo)

«Sticky Stuff»

2000

Sem sensor do CGQ

Foram realizados testes com um volume de preenchimento de 10 % do frasco e volume de preenchimento de 20 ml do cartucho LIS. Todos os dados são
exibidos em rotações por minuto (min-1). Foram realizados testes relativos às braçadeiras de mola da INFORS HT e ao material adesivo «Sticky Stuff». Os
dados mostrados podem não ser aplicáveis a braçadeiras e material adesivo de outros fabricantes.

frascos podem ser agitados com segurança juntamente com o LIS. Se você pretende usar o LIS
em velocidades de agitação superiores às listadas, entre em contato diretamente conosco.
5. Quais perfis de alimentação estão disponíveis?
Atualmente, estão disponíveis os perfis a seguir: Perfis de alimentação adicionais e um gerador
de perfil de alimentação estão disponíveis no nosso software.
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Cartucho LIS
1. O que é o cartucho ?
O cartucho é um recipiente descartável com o formato de uma tampa para frascos de agi-		
tação. Ele ajusta-se a todos os frascos de agitação normalmente selados com uma cobertura
de metal (frascos de agitação com gargalo reto de 38 mm e sem borda frisada). O cartucho é
fornecido em embalagem estéril e destina-se a uso apenas uma vez. Ele pode ser preenchido
com até 25 ml de qualquer tipo de líquido e atua como reservatório durante um experimento
com alimentação.
2. Que volume de líquido pode ser preenchido no cartucho?
Atualmente, os cartuchos podem ser preenchidos com até 25 ml de qualquer líquido. Se
você deseja realização uma alimentação de mais de 25 ml, basta trocar os cartuchos durante o
experimento e substituir o vazio por um preparado recentemente.
3. Posso reutilizar os cartuchos?
Não, o cartucho é um produto descartável que é fornecido estéril. A esterilidade deixa de
existir após o uso experimental. Além disso, o cartucho deve estar hermeticamente vedado
após o preenchimento com líquido, para uma alimentação precisa em combinação com o controlador. A aquila biolabs apenas pode garantir esse ajuste apropriado (encaixe rápido para
hermeticidade entre o cartucho e a tampa) na primeira utilização.
4. O cartucho influencia a taxa de transferência de oxigênio?
O cartucho LIS possui um design similar a uma tampa metálica padrão para frascos de agitação. Ele não fecha totalmente o frasco de agitação, mas possui espaçadores que permitem
que o ar flua para o frasco por convecção. Portanto, o cartucho e um lacre metálico padrão
produzem taxas de transferência de oxigênio comparáveis em seu frasco de agitação.
5. Quais líquidos podem ser usados dentro do cartucho?
A tabela abaixo fornece uma visão geral das substâncias testadas com êxito. Se você está interessado em um líquido e uma concentração específicos que não estão listados aqui, entre em
contato conosco diretamente e lhe informaremos ou testaremos para você a possibilidade de
uso do seu líquido pretendido.
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