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Limpeza e esterilização automáticas ao toque de um botão
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«

Com o Labfors 5 equipado com o LabCIP, pudemos dobrar a produtividade, passando de 8 a 16
expressões proteicas por semana. O resultado é o aumento da nossa contribuição para o sucesso de
projetos de descoberta de medicamentos.

»

Dr. Alvar Gossert, pesquisador II, Novartis AG, Basileia, Suíça

www.infors-ht.com
Sujeito a alterações técnicas
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É ciência pura! Sem limpeza.
	Limpeza automática (CIP)
	A limpeza reprodutível e segura de base e/ou ácido é feita automaticamente com ciclos variáveis. Este método de limpeza é usado como padrão em
processos de limpeza GMP e pode ser validado.

	Esterilização automática (SIP)
	A esterilização do Labfors 5 com, por exemplo, solução de hidróxido de
sódio quente e o enxágue final com água estéril (filtro estéril integrado)
são automáticos. Todos os componentes que entram em contato com o
produto, inclusive o sistema de entrada e de saída de ar do biorreator, são
submetidos à limpeza. As condições do processo (temperatura, duração,
pH) podem ser configuradas de maneira flexível. As condições típicas de
esterilização são 60 °C, valor pH de 12.8, por uma duração de 2 h.

	Alta produtividade
	O CIP/SIP poupa tempo enorme para o cliente. A limpeza e a esterilização
do Labfors 5 podem ser efetuadas de forma automática como, por exemplo, durante a noite, fazendo com que o equipamento esteja pronto para
operação na manhã seguinte. Com isso, você ganha tempo para se dedicar
à pesquisa e pode até dobrar a sua produtividade.

	Operação simples
	Não é necessário desmontar e montar novamente o biorreator para fazer a
limpeza ou transportar o recipiente para autoclavagem. Isso elimina fontes
de erro e perigos de manuseio incorreto provenientes destas etapas.

	Tecnologia robusta e comprovada
	Não há tecnologia de uso único aplicada no biorreator. Sua durabilidade e
robustez são argumentos fortes em favor do uso do Labfors 5 em conjunto
com o LabCIP. Os sensores de alta precisão e o agitador potente do Labfors 5
garantem altas densidades celulares e titulações de proteína.

2x CIP (base): por exemplo, NaOH, 60 °C, 30 min
Neutralização, esvaziamento e enxágue
CIP (ácido): por exemplo, H3PO4, 40 °C, 30 min
Neutralização, esvaziamento e enxágue
Esterilização no local (SIP): por exemplo NaOH, 60 °C, 2 h
Neutralização, esvaziamento
Lavagem estéril: H2O deion. através de filtro estéril integrado
Possível diagrama de fluxo do processo automático
de limpeza e esterilização
Os parâmetros (pH, temperatura, duração, número de ciclos)
podem ser configurados individualmente. As fases individuais podem ser repetidas quantas vezes forem necessárias.
Aplicações
• Bioprocessos de alta
produtividade
• Fermentação
• Expressão proteica
de alta produtividade
como, por exemplo,
anticorpos

• Bioprocessos microbianos
(E. coli, P. pastoris etc.)
• Desenvolvimento do
processo / otimização
do processo
• Scale-down / scale-up

Principais dados técnicos
Dimensões (l x p x a): 210 x 295 x 600 mm
Compatibilidade do Labfors 5: Todos os biorreatores
Labfors 5 (configuração microbiana) são compatíveis
com o LabCIP: volume total de 2; 3,6; 7,5; 10; 13 L

Superfície de apoio pequena
	O LabCIP ocupa menos espaço na bancada do que uma folha de papel
ofício A4 e pode ser posicionado atrás do Labfors 5.
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Poupa custos
	Esta unidade poupa valioso tempo de trabalho, já que a preparação do biorreator leva menos de 5 minutos. Com isso, o tempo de parada do Labfors 5
é minimizado. Quase não há custos operacionais relacionados à preparação.
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Para obter mais informações e os dados
do seu representante de vendas, visite:

www.infors-ht.com

May be subject to technical amendments YP 792005e

