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EXPERIENCE
NEWFOUND CLARITY

Unconstrained Recovery and Sensitivity
Reduces sample loss due to adsorption to metal and achieves excellent sensitivity.

Assured Reliability and Reproducibility
Reliable data for metal-adsorbing compounds with high reproducibility.

Clear Resolution without Restrictions
Improves peak shape and achieves excellent chromatographic separation.

The potential adsorption of an analyte onto wetted surfaces of UHPLC instruments poses some critical 

challenges when analyzing biomolecules. While elevated pressure tolerance is required to achieve 

optimal chromatographic separation when using small particle size columns, the inertness of the wetted 

surfaces is also of the utmost importance, as is resistance to corrosion due to the use of mobile phases 

with high salt concentrations and extreme pH values. The Nexera XS inert system offers the ideal 

solution for the separation of biomolecules by combining the elevated pressure tolerance of a UHPLC 

system with complete inertness of the sample flow path, ensured by the absence of wetted metal 

surfaces and offering ultra-high resistance to corrosion.



Recuperação e Sensibilidade Sem Limites
Reduz a perda de amostra devido à adsorção ao metal e alcança excelente sensibilidade.

Resolução Clara Sem Restrições
Melhora o formato do pico e fornece excelente separação cromatográfica.

Confiabilidade e Reprodutibilidade Asseguradas
Dados confiáveis com alta reprodutibilidade para compostos que adsorvem no metal.

EXPERIMENTE
UM NOVO CONCEITO
EM BIOSSEPARAÇÕES
A possível adsorção de um analito na linha de fluxo de instrumentos UHPLC é um desafio para os 

cientistas de separação na análise de biomoléculas. Enquanto a tolerância do equipamento a pressões 

elevadas é necessária para alcançar a separação cromatográfica ideal através do uso de colunas com 

partículas de menor diâmetro, a característica inerte da linha de fluxo também é de grande importância, 

juntamente com a resistência à corrosão devido ao uso de fases móveis com altas concentrações de sal e 

valores de pH extremos. O sistema Nexera XS inerte oferece a solução ideal para a separação de 

biomoléculas combinando o suporte a pressões elevadas de um sistema UHPLC com a superfície do 

caminho de fluxo da amostra completamente inerte, assegurado pela ausência de superfícies de metal, e 

a ultra-alta resistência à corrosão.
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O sistema Nexera XS inerte consegue detectar ácidos oligonucleicos com uma alta tendência a adsorção ao metal.

Clear Resolution without Restrictions

The Nexera XS inert system is equipped with unique technology that ensures the complete inertness of the sample 

flow path. The system provides excellent peak shape and unsurpassed chromatographic separation by effectively 

inhibiting the adsorption of target compounds to internal surfaces.

Nexera XS inert

Sharp peaks

Excellent separation

Material that inhibits 
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Stainless steel tubing

Metal-sensitive
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Recuperação e Sensibilidade Sem Limites

Para a análise quantitativa de biomoléculas, particularmente quando é necessária alta sensibilidade, a adsorção do 

composto alvo à superfície do metal pode resultar em uma diminuição da sensibilidade. O sistema Nexera XS inerte evita 

picos com cauda e a diminuição da sensibilidade eliminando a adsorção de proteínas, ácidos nucleicos ou outros 

componentes em superfícies metálicas. Como resultado, é possível uma quantificação confiável e precisa também para 

amostras de baixa concentração.

2 ng 100 ng

ATP

ADP
AMP
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The Nexera XS inert can detect oligonucleic acids with a strong tendency of metal adsorption.

Unconstrained Recovery and Sensitivity

For the quantitative analysis of biomolecules, particularly when high sensitivity is required, the adsorption of the target 

compound to a metal surface can result in a dramatic decrease in sensitivity. The Nexera XS inert system prevents peak 

tailing and sensitivity loss by eliminating adsorption of proteins, nucleic acids, and other components to metal surfaces. 

As a result, reliable and accurate quantitation is possible, even for low-concentration samples.

Resolução Clara Sem Restrições

O Nexera XS inerte está equipado com uma tecnologia exclusiva que garante uma superfície completamente inerte 

para a linha de fluxo. O sistema oferece excelente formato de pico e separação cromatográfica insuperável, inibindo 

efetivamente a adsorção de compostos alvo na superfície interna.

Nexera XS inerte

Picos finos

Excelente separação 

Material que inibe 

adsorção

Tubulação de aço
inoxidável

Compostos que
adsorvem ao metal

Adsorção à superfície interna

Formato de pico
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Picos com caudas
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RSD% = 10,1 (n=10)

Nexera XS inerte
RSD% = 0,56 (n=10)

Adsorption of target compounds can be especially detrimental in the low-concentration region, and can worsen 

calibration curve linearity. The Nexera XS inert achieves a wider dynamic range by strongly increasing the quantitative 

accuracy and detection of low-concentration samples.

Improves Quantitative Analysis Performance

Confiabilidade e Reprodutibilidade Asseguradas

Reprodutibilidade Consistente de Análises

A fim de reduzir o efeito de adsorção de compostos sensíveis à adsorção a metais, geralmente o sistema é passivado 

injetando-se amostras que contêm os compostos alvo antes de iniciar a aquisição de dados. No entanto, esta 

abordagem não só desperdiça tempo e amostras valiosas, mas também pode tornar extremamente difícil adquirir 

dados confiáveis devido a alterações no estado de passivação durante a análise contínua. Os sistemas Nexera XS inertes 

eliminam a necessidade de passivação e fornecem dados altamente confiáveis desde a primeira injeção e durante toda 

a sessão analítica.
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In order to reduce the effect of adsoprtion of metal-sensitive compounds, a system is often passivated by repeatedly 

injecting samples that contain the target compounds before starting data acquisition. However, this approach not 

only wastes valuable samples and time, but can make it extremely difficult to acquire reliable data due to changes in 

the state of passivation during continuous analysis. Nexera XS inert systems eliminate the need for the preliminary 

passivation and provide highly reliable data from the first injection and throughout the analytical session.

Consistent Analysis Reproducibility Aumente a Performance da Análise Quantitativa 

A adsorção de compostos alvo afeta os desempenhos analíticos em especial na região de baixa concentração, e pode 

prejudicar a linearidade da curva de calibração. O Nexera XS inerte fornece uma faixa dinâmica mais ampla aumentando 

drasticamente a precisão quantitativa e detecção de amostras de baixa concentração.

Assured Reliability and Reproducibility
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Possibilidades para UHPLC Bio-inerte

O Nexera XS inerte elimina o risco de adsorção de amostras ou corrosão de superfícies, enquanto ainda fornece todas 

as características excepcionais da série Nexera. O Nexera XS inerte é a solução perfeita para uma ampla variedade de 

aplicações.

Controladoras

SCL-40, CBM-40/40lite
As controladoras são usadas para coordenar todas as 

ações do sistema, oferecendo operabilidade intuitiva 

que minimiza o estresse envolvido na operação do 

sistema, como inicialização, análise e desligamento do 

sistema.

O Nexera XS inerte combina a excelente resistência a 

corrosão com as superfícies inertes em contato com a 

amostra e as fases móveis. O sistema fornece excelentes 

desempenhos de separação cromatográfica para uma 

ampla gama de aplicações.

Detector

SPD-40/40V/M40
Células do tipo inerte para análise UHPLC eliminam o 

risco de adsorção no detector. A célula de baixa 

difusão, que possui 5 mm de comprimento do caminho 

óptico, também pode ser selecionada.

Bomba de Solvente 

LC-40D XSi
Projetada com materiais resistentes à corrosão (livres 

de aço inoxidável), oferece desempenho robusto e de 

baixa pulsação, recursos avançados de IA e capacidade 

de mistura de solventes (opcional).

Amostrador Automático 

SIL-40C XSi
Este amostrador automático de alto desempenho 

possui materiais não metálicos para todas as 

superfícies que entram em contato com o fluxo. Dessa 

forma inibe a adsorção das biomoléculas com o metal.

Válvula de Comutação para UHPLC

FCV-0206H2i/FCV-0607H2i
Projetado com materiais inibidores de adsorção para todas 

superfícies em contato com o fluxo (consulte a pág. 9).

Nexera XS inert systems feature tubing connections with unique finger-tightened fittings. They can achieve joints with 

up to 105 MPa of pressure capacity by finger-tightening and without creating any dead volume.

Finger-Tightened Fittings for Simple and Secure Connections

All valves used in Nexera XS inert systems are designed to inhibit metal adsorption. That ensures worry-free switching 

between multiple columns for method development or even for trap-and-elute analysis without being concerned 

about adsorption.

Flow Channel Switching Valves for Metal-absorbing Compounds

In the case of Ion-exchange chromatography or size-exclusion chromatography used for 

the analysis of proteins or other biomolecules, the mobile phase pH can strongly affect 

chromatographic separation. The pH monitor pHM-40 continuously monitors the pH of 

mobile phases to identify any changes in mobile phase pH in real time.

Mobile Phase pH Monitor: pHM-40  (optional)

Columns

Auto Sampler

Solvent
delivery unit

Flow line switching unit
(Built into solvent delivery unit)

Flow line switching unit
(Built into solvent delivery unit)

Column oven
Solvent

delivery unit

Flow line switching valve

Detector

FCV-0206H2i
2-Position/6-Port Valve

FCV-0607H2i
6-Position/7-Port Valve

Used to switch between up to six

columns for method development.

Used to automatically switch between

columns and detectors.

Method Scouting System
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Full-range of Bio-inert UHPLC Capabilities

The Nexera XS inert system eliminates the risk of sample adsorption or surface corrosion, while still providing all the 

exceptional features of the Nexera series, making it the perfect solution for a wide variety of applications.

System Controller

SCL-40, CBM-40/40lite
Used to coordinate actions of the overall system, this 

controller offers intuitive operation that minimizes

the stress involved in operating the system, from 

startup to shutdown.

Nexera XS inert combines excellent resistance to corrosion 

with the inertness of surfaces in contact with the sample 

and mobile phases. The system provides excellent 

chromatographic separation performances for a wide

range of applications.

Detector

SPD-40/40V/M40
Inert type cells for UHPLC analysis eliminate the risk of

adsorption on the detector. Low-diffusion cell, which

has 5 mm of optical path length, can also be selected.

Solvent Delivery Unit

LC-40D XSi
Designed with corrosion-resistant non-stainless steel 

materials, it offers rugged, low-pulsation perfor-

mance, advanced AI features and solvent blending 

capabilities. (optional).

Autosampler

SIL-40C XSi
This high-performance autosampler features non-

metal materials for all surfaces that contact liquids. 

That inhibits metal-adsorption of biomolecules.

UHPLC Inert Switching Valve

FCV-0206H2i/FCV-0607H2i
Designed with adsorption-inhibiting materials for all 

wetted surfaces (refer to p. 9).

Conexões Simples e Seguras com Fechamento sem Ferramentas 

Os sistemas Nexera XS inerte apresentam tubulação com conexões exclusivas, podendo alcançar até 105 MPa de 

capacidade de pressão com o fechamento sem ferramentas e sem criar volume morto.

Monitor de pH de fase móvel: pHM-40 (opcional)

No caso da cromatografia de troca iônica ou cromatografia de exclusão de tamanho 

usada para análise de proteínas e outras biomoléculas, o pH da fase móvel pode afetar 

drasticamente a separação cromatográfica. O monitor de pH pHM-40 monitora 

continuamente o pH de fases móveis para identificar qualquer alteração em tempo real.

Colunas

Amostrador
automático

Bomba de 
solvente

Unidade de comutação de fluxo
(Montado na bomba de solvente)

Unidade de comutação de fluxo
(Montado na bomba de solvente)

Forno de colunas
Bomba de 
solvente

Válvula de comutação de fluxo

Detector

Válvulas de Comutação de Fluxo para Compostos Adsorventes em Metal

Todas as válvulas usadas nos sistemas inertes Nexera XS são projetadas para inibir a adsorção ao metal. Isso garante 

uma comutação entre várias colunas sem preocupações para desenvolvimento de métodos ou mesmo para análise do 

tipo trap-and-elute sem se preocupar com adsorção.

FCV-0206H2i
Válvula de 2 posições/ 6 portas

FCV-0607H2i
Válvula de 7 posições/ 6 portas

Utilizado para alternar entre até 

seis colunas para desenvolvimento 

de métodos.

Utilizado para alternar automaticamente entre

colunas e detectores.

Sistema Method Scouting 
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Soluções Completas para Maior   

Eficiência na Biosseparação 

A adsorção de biomoléculas pode ocorrer não só no instrumento, mas também em vials, colunas analíticas e outros 

equipamentos utilizados durante o preparo da amostra. A Shimadzu oferece suporte para resolver esses problemas 

com produtos que possuem tecnologias únicas para inibir a adsorção.  

Tecnologia de Última Geração para Inibir Adsorção e Aumentar as Taxas 
de Recuperação

TORAST-H Bio Vials

Biomoléculas tendem a adsorver mais com o tempo de contato. Os vials TORAST-H Bio oferecem resistência 

excepcional na adsorção de biomoléculas, auxiliando na maximização das taxas de  recuperação de amostras escassas 

e aumentando a sensibilidade para análises de compostos traço. 

Reversed phase
Shim-pack Scepter

Ion exchange
Shim-pack Bio IEX

Size exclusion
Shim-pack Bio Diol

Analyzing biomolecules, such as proteins and nucleic acids, requires using columns intended for a variety of separation 

modes. In particular, samples sensitive to metal ions require a column that is optimized to reduce adsorption. 

Shimadzu offers columns optimized for a wide variety of molecules.

Selecting Analytical Columns Based on Target Components and Objectives

Shim-pack™ Series Columns

Nucleic Acids

Oligonucleotides

Peptide digests

Aggregates and Fragments

Charge variants

Conjugates

Shim-pack Arata
Shim-pack Velox

Shim-pack Bio Diol

Shim-pack Bio IEX

Shim-pack Bio HIC

Antibodies,

Antibody Drug Conjugates

2.52.01.51.0 min

2.5 3.02.01.5 min

: Vial TORAST-H Bio 
 (100%)

: Vial Concorrente A
 (85%)

: Vial Concorrente B 
 (36%)
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Composto Básico A

logP : 4.9

pKa : 9.4

: Vial TORAST-H Bio 
 (100%)

: Vial concorrente A
 (80%)

: Vial Concorrente B
 (38%)

Composto Básico C

logP : 4.8

pKa : 9.4

: Vial TORAST-H Bio 
 (100%)

: Vial Concorrente A
 (77%)

: Vial Concorrente B 
 (18%)

Composto Básico B

logP : 0.16

pKa : 9.6

: Vial TORAST-H Bio 
 (100%)

: Vial Concorrente A
 (86%)

: Vial Concorrente B 
 (69%)

Composto Básico D

logP : 3.4

pKa : 9.1
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Comprehensive Solution for Increasing

Bioseparation Efficiency

Adsorption of biomolecules can occur not only within instruments, but also in vials, columns, and other equipment 

used during sample preparation. Shimadzu offers support for resolving such issues with products that feature unique 

technologies for inhibiting adsorption.

State-of-the-Art Technology for Inhibiting Adsorption and Increasing 
Recovery Rates

TORAST-H Bio Vials

Biomolecules are most likely to adsorb to vials they contact the longest. TORAST-H Bio vials offer exceptional resis-

tance to adsorption by biomolecules, which helps maximize recovery rates from valuable samples and increase 

sensitivity for analyzing trace components.

Fase Reversa
Shim-pack Scepter

Troca iônica
Shim-pack Bio IEX

Exclusão por tamanho
Shim-pack Bio Diol

Seleção de Colunas Analíticas Baseada no Componentes Alvo e nos Objetivos 

Colunas da Série Shim-pack™ 

A análise de biomoléculas, como proteínas, peptídeos e ácidos nucleicos, requer o uso de colunas de uma variedade de 

modos de separação. Em particular, amostras sensíveis a íons metálicos requerem uma coluna otimizada para reduzir a 

adsorção. A Shimadzu oferece colunas otimizadas para uma ampla variedade de moléculas.

Ácidos Nucleicos

Oligonucleotideos

Análise de peptídeos

Agregados e fragmentos 

Variantes de carga

Conjugados

Shim-pack Arata
Shim-pack Velox

Shim-pack Bio Diol

Shim-pack Bio IEX

Shim-pack Bio HIC

Anticorpos,

Fármacos baseados em 

Peptídeos  Conjugados de 

Anticorpos

2.52.01.51.0 min

2.5 3.02.01.5 min

: TORAST-H Bio Vial
(100%)

: Other vender's vial A
(85%)

: Other vender's vial B
(36%)
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Basic compound A

logP : 4.9

pKa : 9.4

: TORAST-H Bio Vial
(100%)

: Other vender's vial A
(80%)

: Other vender's vial B
(38%)

Basic compound C

logP : 4.8

pKa : 9.4

: TORAST-H Bio Vial
(100%)

: Other vender's vial A
(77%)

: Other vender's vial B
(18%)

Basic compound B

logP : 0.16

pKa : 9.6

: TORAST-H Bio Vial
(100%)

: Other vender's vial A
(86%)

: Other vender's vial B
(69%)

Basic compound D

logP : 3.4

pKa : 9.1
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Recursos da Série Nexera  

Auxiliando nas Operações Analíticas

O mesmo desempenho excepcional encontrado na série Nexera também pode ser encontrado no sistema Nexera 

XS inerte. Para análises avançadas, o Nexera XS inerte pode ser utilizado com a tecnologia de Inteligência Analítica 

para análise automática.

Linha Base Estável

Estrutura Única para Garantir Refrigeração das Amostras

Os amostradores automáticos da série SIL-40 incluem uma função de acesso direto que ajuda a melhorar a eficiência 

operacional analítica, pois permite a inserção de vials de amostra ou placas MTP mesmo durante a aquisição de dados. O 

sistema de controle de fluxo de ar seco garante resfriamento de amostra confiável e evita a inconveniência de lidar com  

condensação de água.

O rack de amostras é parte do 

mecanismo de controle do fluxo de 

ar resfriado no autoamostrador. 

Mesmo se o rack for retirado,  

a entrada de ar externo é impedida 

para inibir a condensação de água

no autoamostrador ou mudanças 

bruscas de temperatura das 

amostras.

Controle de Fluxo de Ar Seco (patenteado)

Advanced TC-Optics (SPD-M40) (patenteado)

Com o SPD-M40, além do controle tradicional da temperatura da 

cela, a lâmpada e o espectrômetro, que são responsáveis por 

efeitos térmicos na absorbância, também têm sua temperatura 

controlada, reduzindo ainda mais as flutuações de linha base 

causadas pela fonte de luz. 

0.62%

Área %RSD
(n=20)

Área %RSD
(n=20)

1.87%
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Detector de PDA
concorrente

Temperatura ambiente vs Linha de Base do PDA
(Comparação com modelo de mesma classe da concorrência)

Minimiza mudanças na temperatura das amostras 

Fluxo de ar seco
refrigerado

Ar e
temperatura
mbiente

Altera direção da circulação de ar

Cela

Monocromador

Fluxo de calor

Lâmpada
fonte
de luz 

Mecanismo de
remoção de calor

Controle de
temperatura triplo 

In rare cases, air bubbles can form in the mobile phase and cause problems if inhaled into the pump. Nexera has the 

ability to monitor baseline changes and pressure fluctuations to check for abnormalities. When it detects an unusual 

fluctuation, it can automatically pause the analysis, purge the flow path, and restart analysis once it has confirmed 

recovery to normal pressure.

Auto-Diagnostics and Recovery

If an air bubble becomes trapped in the pump 

head, it causes an abrupt drop in pressure, after 

which periodic pressure changes (pulsations) will 

occur. This can be detected using Shimadzu's 

proprietary bubble detection algorithm which

assesses these distinctive pressure fluctuations

caused by trapped bubbles to distinguish them 

from any expected changes in pressure.

Auto-Diagnostics for 
Trapped Bubbles (patented)

Reservoir tray weight sensors (optional) can be used to monitor the volume of the mobile phase or autosampler rinse 

solution in up to twelve* containers. The containers can also be checked remotely from a smart device. You will no 

longer need to worry about running out of mobile phase mid-analysis, because the device will notify you before 

starting the run if the volume remaining is too low.

*Up to 12 solutions can be monitored using 1-liter containers or up to 4 solutions using larger containers (2-liter or up to 5-liter containers).

Mobile Phase Levels Measured in Real Time

The required mobile phase volume is predicted at the start of analysis from the weight sensor's measurement data, the 

instrument configuration information (the mobile phase used and the rinsing liquid configuration), and the analysis 

method. If a shortage is expected, the user will be notified.

Comparing Solvent Volume Measurements with Predicted Consumption (patented)

Pressure

Fluctuation detected

Normal analysis
Auto-purge

Resume analysis
once stable

Sample 1 Sample 2
(Failure)

Sample 2
(Retry)

Monitoring Levels Even from Outside the Laboratory

• Automated support functions utilizing digital technologies, such as M2M, IoT, and Artificial Intelligence (AI), 

that enable higher productivity and maximum reliability.

• Allows a system to monitor and diagnose itself, handle any issues during data acquisition without user input, 

and automatically behave as if it were operated by an expert.

• Supports the acquisition of high quality, reproducible data regardless of an operator's skill level for both 

routine and demanding applications.

As flutuações da linha de base podem 

afetar o cálculo da área de pico,

reduzindo a precisão dos resultados 

quantitativos. A função "Advanced TC-

Optics" do detector arranjo de 

fotodiodos SPD-M40 ajusta a

temperatura da célula de fluxo, 

lâmpada e sistema óptico para diminuir 

o impacto de mudanças de temperatura 

externa. O ruído e o drift também 

foram reduzidos 40% em relação ao 

modelo anterior.
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Nexera Series Features for 

Assisting Analytical Operations

The same outstanding instrument performance capabilities offered by Nexera series systems are also available in 

Nexera XS inert systems. For a more advanced analysis, Nexera XS inert can be used with Analytical Intelligence 

technology for automatic analysis.

Stable Baseline

SIL-40 series autosamplers include a direct-access function that helps improve analytical operating efficiency by allowing 

additional sample vials or MTP plates to be inserted even during data acquisition. A dry air flow control system ensures 

reliable sample cooling and relieves operators from the inconvenience of dealing with condensation water.

Proprietary Structure for Ensuring Sample Cooling

The sample rack serves the role of 

controlling the flow of cooling air 

inside the autosampler. Even if the 

sample rack is pulled out, ingress of 

external air is prevented to inhibit

the formation of condensation 

inside the autosampler or any sharp 

increases in sample temperature.

Dry Air Flow Control (patented)

With the SPD-M40, in addition to conventional cell temperature 

regulation, the lamp and spectrometer, which are responsible for 

thermal effects on absorbance, are also thermally regulated, 

further reducing baseline fluctuations caused by the light source.

Advanced TC-Optics (SPD-M40) (patented)

0.62%

Area %RSD
(n=20)

Area %RSD
(n=20)

1.87%
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Monochromator

Heat discharged

Light
source
lamp

Heat removal
mechanism

Triple
temperature-control

Autodiagnóstico e Recuperação 

Em casos raros, bolhas de ar podem se formar na fase móvel e causar problemas se levados à bomba. A série Nexera 

tem a capacidade de monitorar mudanças de linha de base e flutuações de pressão para checar comportamentos 

anormais. Quando uma flutuação incomum é detectada, o sistema automaticamente pausa a análise, purga a linha 

do fluxo e reinicia a análise assim que é confirmada a normalização da pressão.

Autodiagnostico para 
Bolhas no Sistema (patenteado)

Se uma bolha de ar entra no sistema ela causa 

uma queda abrupta de pressão, seguida de 

mudanças periódicas de pressão (pulsações). Esse 

comportamento pode ser detectado pelo 

algoritmo único da Shimadzu para detecção de 

bolhas, diferenciando entre essas flutuações de 

pressão específicas de bolhas presas no sistema e 

mudanças esperadas na pressão. 

Níveis de Fase Móvel Medidos Em Tempo Real

Sensores de peso na bandeja de reservatórios (opcional) podem ser utilizados para monitorar o volume de fase móvel e 

da solução de lavagem do injetor para até 12 frascos*. Os frascos podem também ser monitorados de forma remota 

por um dispositivo inteligente, como smartphone ou tablet. Isso elimina a preocupação de ficar sem fase móvel 

durante a análise, já que o dispositivo notifica que volume restante é insuficiente antes de iniciar as análises.

*Até 12 soluções podem ser monitoradas utilizando frascos de 1 litro e até 4 soluções com frascos maiores (de 2 a 5 litros).

Comparando Medições de Volume de Solvente com Predições de Consumo (patenteado)

O volume de fase móvel exigido é predito ao começo da análise pelos dados do sensor de peso, a informação da configuração 

do instrumento (fase móvel utilizada e solvente de lavagem), e o método analítico. Se houver falta de solvente, o usuário é 

notificado.

Pressão

Flutuação detectada

Análise normal 
Auto-purga

Continua sua
análise após
 estabilizar 

Amostra 1 Amostra 2
(falha)

Amostra 2 
(Repetição)

Monitorando os níveis mesmo fora do laboratório

• Funções de suporte automático utilizando tecnologias digitais, como M2M, IoT, e Inteligência Artificial (IA),

que permitem maior produtividade e máxima confiança.

• Possibilita ao sistema automonitoramento e diagnostico, solucionar problemas durante a aquisição de dados, 

mesmo sem operação do usuário e funcionamento automático como sendo operado por um analista experiente.

• Permite a aquisição de dados reprodutíveis e de alta qualidade independentemente do nível de habilidade 

do operador, tanto para aplicações de rotina, quanto para aplicações mais exigentes.

Baseline fluctuations can affect peak 

area calculations, reducing the accuracy

of quantitative results. The SPD-M40 

photodiode array detector's "Advanced 

TC-Optics" function adjusts the 

temperature of the flow cell, lamp, and 

optical system to lessen the impact of 

external temperature changes. Noise 

and drift have also been reduced by 

40% compared to the previous model.
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Unique Functionality Reduces Data Analysis Work

i-PeakFinder™

The process of identifying peaks obscured by baseline undulations or noise, identifying shoulder peaks with inade-

quate separation, and so on, can be very tedious and produce results that vary depending on skill level. Shimadzu's 

unique i-PeakFinder peak integration algorithm is perfect for accurately detecting peaks in troublesome chromatograms.
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Carefully Selected Functionality for Supporting Data Analysis

LabSolutions Insight™ Software for LC/MS Data Analysis

This dedicated LC/MS analysis software features functionality that provides powerful support for multiple-component

and multi-sample data analysis, such as functionality for flagging, filtering, and peak comparison.

Os modelos são gerados
após serem preenchidos
automaticamente com 
os resultados analíticos 

Impressão
de relatório
em uma página
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C
o

lu
n

a 6

C
o

lu
n

a 5

O
vern

ig
h

t

C
o

lu
n

a 4

C
o

lu
n

a 3

O
vern

ig
h

t

C
o

lu
n

a 1

C
o

lu
n

a2

Analisar dadosCriar método

O método precisa ser criado para cada combinação de 
fase móvel e coluna e criar essa grande quantidade 
de métodos é demorado. 
.

A operação é complexa por conta da 
dificuldade em compilar a grande 
quantidade de dados em um só relatório.
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Configurar
condições 

Métodos são criados automaticamente 
com diferentes combinações de colunas, 
fases móveis, etc. 

Sequência criada
automaticamente

Sistema Method Scouting + LabSolutions MD

O Caminho Mais Rápido Para os Resultados

Automatiza o Desenvolvimento das Condições Analíticas 

Method Scouting

A determinação das condições analíticas específicas para separação no LC requer a avaliação de um alto número de 

combinações possíveis de colunas, fases móveis, temperatura de colunas e outros fatores que sobrecarregam o usuário. O 

sistema de Method Scouting Nexera fornece a funcionalidade de alternar automaticamente entre múltiplas condições de fase 

móvel e colunas para análise. Consequentemente, esse sistema pode ser utilizado para desenvolver métodos de forma mais 

eficiente ao automatizar o processo de otimização de pH de fase móvel, concentração de sais, ou outras condições analíticas.

Método Anterior
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Funcionalidade Única Reduz o Trabalho de Análise de Dados

i-PeakFinder™

O processo de identificar picos escondidos por ondulações de linha de base ou ruído, identificar ombros nos picos com 

separação inadequada, e muitos outros, pode ser trabalhoso e produzir resultados que variam dependendo do operador. 

O algoritmo de integração de pico i-PeakFinder único da Shimadzu é perfeito para integrar picos nesses cromatogramas 

problemáticos.
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Funções Selecionadas Cuidadosamente para Auxiliar na Análise de Dados

Software LabSolutions Insight™ para Análise de Dados de LC-MS

Este software de análise dedicado para LC-MS possui características cuidadosamente selecionadas para proporcionar um 

poderoso suporte para análises múltiplos compostos e amostras, como as funções de flags, filtros e comparação de picos.

Templates are output
after being auto-

matically filled with
analytical results.

Print out
as a 1-page

report.
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Analyze dataCreate method

A method must be created for each combination of 
column and mobile phase. Creating this large number 
of methods is labor-intensive.

The operation is complicated because a large 
amount of data is manually combined into
one report.

Create schedule

Quickest Way to Results
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Set conditions

Methods are automatically created 
with different combinations of 
columns, mobile phases, etc.

Create schedule
automatically

Method Scouting System + LabSolutions MD

The process of considering which analytical conditions to specify for LC separation requires evaluating a huge number of 

possible combinations of columns, mobile phases, column temperatures, and other factors, which can be taxing on 

analytical personnel. The Nexera method scouting system offers functionality for automatically switching between multiple 

mobile phase conditions and columns for analysis. Consequently, it can be used to develop methods more efficiently by 

automating the process of optimizing mobile phase pH, salt concentration, or other analytical condition settings.

Automates Development of Analytical Conditions

Method Scouting
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