
Linha 
Litesizer™

Análise de partículas 
com o simples toque 
de um botão



O tamanho e a estabilidade das nanopartículas e micropartí-
culas são cruciais para sua função, bem como ao seu proces-
samento e às propriedades de transporte. 

A Anton Paar, uma das principais desenvolvedoras e fabricantes 
de instrumentos analíticos de alto desempenho, combinou sua 
experiência em física e engenharia à criatividade dos softwares 
modernos para criar analisadores de partículas intuitivos que 
são muito prazerosos de se usar: 

Os analisadores de partículas Litesizer™ medem o tamanho 
de partícula, potencial zeta e massa molecular através da 
tecnologia de dispersão de luz, tais como transmitância 
e índice de refração, com um software engenhosamente 
simples.

Litesizer™ 100

Com o Litesizer™  100, é possível determinar o tamanho 
de partícula e a transmitância em uma ampla variedade de 
amostras. Ele lhe oferece uma análise rápida e precisa de seus 
sistemas de partículas, além de fornecer as ferramentas para 
otimizá-los ao mostrar como eles mudam com o tempo, pH, 
temperatura e concentração.

Litesizer™ 500

O Litesizer™ 500 faz tudo isso e também mede o potencial zeta, 
a massa molecular e o índice de refração. O crisol exclusivo 
em formato de ômega para potencial zeta, combinado à 
patenteada tecnologia cmPALS (Patente Europeia 2 735 870) 
garante medições rápidas, estáveis e reprodutíveis do potencial 
zeta, mesmo em amostras sensíveis e turvas. Além disso, o 
Litesizer™  500 oferece vários ângulos de dispersão, que lhe 
dão as condições de medição ideais, quer a amostra seja 
concentrada ou diluída.

Os sistemas de partículas  
podem ser complexos …

… mas a medição deles  
não precisa ser

Faça 
uma 

brilhante 
escolha

Litesizer™

Os analisadores de partículas Litesizer™  lhe deixarão com mais tempo livre para se 
concentrar em suas partículas, ao invés de tentar descobrir como usar o instrumento.

Veja o que as partículas estão fazendo

Uma série de medições lhe permitem ver como suas 
partículas mudam com o tempo, temperatura, pH ou 
concentração. Os resultados são exibidos de forma clara, 
com diferentes cores que ajudam a identificar tendências, 
enquanto todos os valores e parâmetros importantes são 
tabulados de forma lógica logo abaixo.

Veja tudo em uma página 
Todos os parâmetros de entrada, medições e análise  
são apresentados em uma única página.
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Economia de tempo

Tempos de inicialização menores, fluxo de trabalho em 
uma única página, série de medições inteligentes, modos 
automáticos de medição e as mais rápidas medições de 
potencial zeta: O Litesizer™ poupa o seu tempo.

Acompanhe as suas amostras

O software do Litesizer™ oferece relatórios customizáveis, 
que podem ser gerados em alguns segundos e 
repassados para ser assinados eletronicamente ou à 
mão. Além disso, vem inclusa uma opção para a indústria 
farmacêutica, com funções de segurança de dados, 
gerenciamento de usuários e acompanhamento de 
auditoria, o que o traz conformidade total com a 21 CFR 
Parte 11 do FDA dos EUA.



Destaques técnicos

Bancada óptica
A bancada óptica é a alma da linha 
Litesizer™. Os componentes ópticos de medição altamente 
sensíveis permitem a detecção precisa até mesmo de sinais de 
baixa intensidade, enquanto o estojo robusto reduz os efeitos 
das vibrações, além de assegurar que as medições não sejam 
afetadas por poeira ou flutuações de temperatura.

Tecnologia ELS patenteada:  
cmPALS
O Litesizer™ 500 usa a cmPALS, uma nova tecnologia 
patenteada da PALS (Patente Europeia 2 735 870) que define 
uma nova era para os componentes ópticos ELS. O resultado: 
medições de potencial zeta com a mais alta precisão e o 
menor tempo de medição.

O crisol Omega
A célula de potencial zeta, que pode ser usada com o 
Litesizer™ 500, possui um tubo capilar com o formato de 
Ω. Isso facilita um campo elétrico homogêneo no canal de 
medição, garantindo resultados estáveis e reprodutíveis.

Medições contínuas da 
transmitância

A medição contínua da transmitância da amostra 
permite que a linha Litesizer™ ajuste automaticamente 

parâmetros como a posição de foco, o ângulo de 
medição e a duração de medição.

Uma resolução de tamanho  
jamais vista com DLS

Os analisadores de partículas Litesizer™ são  
capazes de desvendar com precisão misturas de 

partículas bimodais e até mesmo trimodais.

Um instrumento –  
três ângulos de detecção

Escolha a dispersão traseira, lateral e para frente,  
ou deixe que o Litesizer™ 500 selecione o melhor 

ângulo para a sua amostra

Índice de refração
Com o Litesizer™ 500, o índice de refração  

de solventes agora pode ser determinado de  
acordo com o comprimento de onda e temperatura 

exatos de sua medição. Isso assegura a  
máxima precisão dos resultados de tamanho  
de partícula e de potencial zeta sob todas as 

condições experimentais.

Faixa de controle de 
temperatura

de 0 °C a 90 °C

Fonte de luz Laser semicondutor / 40 mW, 658 nm

Temp. de operação de 10 °C a 35 °C

Umidade 35 % a 80 % sem condensação

Dimensões (LxPxA) 460 mm x 485 mm x 135 mm

Peso aprox. 18 kg (40 lbs)

Especificações gerais:



Transmitância

A transmitância é medida ao detectar a fração de luz que 
passa pela amostra. Os analisadores de partículas Litesizer™ 
medem continuamente a transmitância de cada amostra. 
O valor é comunicado em tempo real e exibido durante a 
operação.

O seu benefício: 

Você obtém informações instantâneas sobre a adequabilidade 
da amostra para medições de dispersão de luz. Além disso, 
esta medição permite ao Litesizer™ selecionar os melhores 
parâmetros para a sua amostra (posição de foco, ângulo de 
medição, duração da medição).

Especificações do potencial zeta

Analisador de 
partículas 

Litesizer™ 500

Faixa de medição > ±1000 mV

Faixa de tamanhos 3.8 nm a 100 µm

Sensibilidade 0,1 mg/ml (lisozima)

Repetibilidade ± 10 %

Concentração 
máxima da amostra

50 % p/v (dependente da 
amostra)

Volume da amostra 50 µL*

Condutividade 
máxima da amostra 

200 mS/cm

Ângulo de medição 15°

Faixa de pH 2 a 12

* dependente da viscosidade da amostra

Especificações da transmitância

Analisadores de 
partículas 

Litesizer™ 500, Litesizer™ 100

Tempo de medição 10 s

Mín. volume de 
amostra

15 µL

Princípios de medição

Tamanho de partícula medido por DLS

As partículas suspensas em líquido estão constantemente 
submetidas a movimentos aleatórios, e o tamanho das partículas 
afeta diretamente a sua velocidade. Partículas menores movem-se 
mais rápido do que as maiores. Em dispersão de luz dinâmica 
(DLS), a luz passa pela amostra e a luz dispersa é detectada 
e registrada em um certo ângulo. A dependência de tempo da 
intensidade dispersada revela a velocidade de movimentação das 
partículas. A partir desta informação, é possível calcular o tamanho 
médio das partículas, bem como a distribuição de tamanho.

O seu benefício:

Os analisadores de partículas Litesizer™ lhe fornecem medições 
de tamanho precisas e exatas. Também é possível medir 
facilmente o efeito do tempo, pH, temperatura e concentração 
sobre o tamanho da partícula. O Litesizer™ possui algoritmos de 
medição altamente desenvolvidos, que lhe permitem determinar 
vários tamanhos de partícula diferentes em uma única suspensão.

Especificações do tamanho da partícula

Analisadores de 
partículas 

Litesizer™ 500, Litesizer™ 100

Faixa de medição 0,3 nm a 10 µm*

Sensibilidade 0,1 mg/mL (lisozima)

Concentração 
máxima da amostra

40 % p/v (dependente da 
amostra)

Precisão
Melhor que ±2 % em  
normas NIST rastreáveis

Repetibilidade
Melhor que ±2 % em  
normas NIST rastreáveis

Mín. volume de 
amostra

12 µL

Ângulos de medição
175° (Litesizer™ 100)
15°, 90°, 175° (Litesizer™ 500)

* em condições laboratoriais

Massa molecular medida por SLS
A intensidade da luz dispersa está diretamente relacionada à 
massa molecular. Se a intensidade da dispersão for medida em 
várias concentrações diferentes, é possível geral um gráfico Debye, 
cuja intersecção fornece o peso molecular.

O seu benefício: 

As medições da dispersão de luz estática (SLS) com o 
LitesizerTM 500 são simples, rápidas e não invasivas. Elas também 
lhe fornecem o segundo coeficiente virial, que reflete a solubilidade 
das proteínas.

Especificações de massa molecular

Analisador de 
partículas 

Litesizer™ 500

Faixa de medição 980 Da a 20 MDa

Sensibilidade 0,1 mg/ml (lisozima)

Repetibilidade ±5 %

Ângulo de medição 90°

Potencial zeta medido por ELS

Em dispersão de luz eletroforética (ELS), a velocidade das 
partículas é medida na presença de um campo elétrico. Quanto 
mais rápido as partículas se movem, maior é o potencial zeta 
das partículas. No geral, um potencial zeta de maior magnitude 
significa que as partículas se repelirão com mais intensidade, o 
que resultará em uma suspensão mais estável.

O seu benefício:

O Litesizer™ 500 usa uma tecnologia patenteada (Patente 
Europeia 2 735 870) chamada cmPALS. Trata-se de um 
importante avanço na tecnologia PALS já existente, pois permite 
que o modulador faça movimentos mais amplos. Isso quer dizer 
que é possível usar medições mais curtas e aplicar campos 
elétricos menores, reduzindo os efeitos dos danos e deterioração 
de eletrodos.



Acessórios

Índice de refração 

A realização de DLS e ELS em partículas em solução requer o 
conhecimento prévio do índice de refração do solvente. Com 
o Litesizer™ 500, você não precisa mais obter tais índices 
de fontes externas: Os analisadores de partículas da Anton 
Paar agora podem medir o índice de refração do solvente, de 
acordo com o comprimento de onda e temperatura exatos de 
seu experimento. 

O Litesizer™ 500 é o único instrumento que emprega DLS 
do mercado e que permite ao usuário realizar uma medição 
simples e direta do índice de refração do solvente. Isso 
assegura a máxima precisão dos resultados de tamanho 
de partícula e de potencial zeta sob todas as condições 
experimentais. Os resultados são dados diretamente pelo 
software e não requerem nenhum tipo de processamento 
complexo dos dados.

O seu benefício:

O Litesizer™ 500 é capaz de determinar o índice de 
refração de solventes em ±0,5%, conforme definido pela 
ISO22412:2017 quanto à precisão do índice de refração 
necessário para DLS. Todas as configurações podem ser 
acessadas facilmente através do exclusivo software Kalliope™ 
do Litesizer™. Isso garante uma operação fácil e  
resultados altamente confiáveis.

Especificações do índice de refração

Analisador de 
partículas 

Litesizer™ 500

Faixa de medição 1,28 a 1,50

Precisão ±0,5 %

Faixa de temperatura de 0 °C a 90 °C

Comprimento de 
onda

658 nm

Mín. volume de 
amostra

1 mL

Sistema de Dosagem

O Sistema de Dosagem é um acessório opcional 
para o Litesizer™500, que automatiza o ajuste do 
pH da amostra e permite a determinação do ponto 
isoelétrico diretamente no crisol de medição. Agora 
é possível realizar a caracterização rápida e precisa 
das mudanças no potencial zeta e no tamanho de 
partículas em resposta ao pH.

O entediante processo de ajustar manualmente 
o pH entre cada medição agora não é mais 
necessário. Além disso, a automatização deste 
processo não só economiza tempo e trabalho como 
também, principalmente, reduz consideravelmente a 
possibilidade de erro humano.

São alguns dos principais benefícios do Sistema 
de Dosagem: 

 - Melhor precisão e reprodutibilidade
 - Melhor rastreabilidade 
 - Minimização de erros em cálculos e 

documentação 
 - Configuração fácil e totalmente programável

Índice de refração
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Módulo de fluxo FM-10
O módulo de fluxo permite medições automáticas de 
tamanho e de potencial zeta de amostras dispersas 
sob diferentes condições de pH. Ele pode ser 
instalado no Litesizer™ 500 ao invés do módulo 
geral de lotes BM-10, que acomoda crisois para 
medições simples. Além disso, o módulo de fluxo 
FM-10 também pode ser usado para medições 
simples em crisois tradicionais, o que representa uma 
solução bastante versátil para uma ampla variedade 
de aplicações.

Redução de pH



Os analisadores Litesizer™ são compatíveis com vários tipos diferentes 
de crisol para a medição do tamanho, potencial zeta, massa molecular, 
transmitância e índice de refração de partículas dispersas em líquidos.  
A tabela abaixo lista todos os crisois disponíveis e suas principais  
aplicações em medição. 

Crisol descartável Crisol de quartzo Crisol de vidro Crisol de quartzo de baixo 
volume

Crisol Uvette® de baixo 
volume Crisol Omega Univette

APLICAÇÃO (parâmetro de medição) O Univette é um crisol reutilizável de alta qualidade, projetado 

para realizar medições de potencial zeta e tamanho de partícula 

com o Litesizer™500. Ele permite a medição de partículas 

suspensas em solventes aquosos e orgânicos. A versátil Univette 

também é exclusiva em termos de robustez e medição sob 

condições críticas: 

é resistente a produtos químicos agressivos, totalmente funcional 

sob altas temperaturas e/ou alta condutividade, além de também 

ser capaz de medir amostras altamente concentradas ou de 

baixo volume. 

São alguns dos principais recursos do Univette: 

 - Possibilidade de medições de ELS e DLS em solventes 

orgânicos ou aquosos

 - Resistente a substâncias químicas agressivas

 - Funcional mesmo em temperaturas críticas

 - Excelente robustez em alta condutividade 

 - Capaz de medir amostras de baixo volume (50 μL) 

 - Ideal para amostras altamente concentradas

 - Reutilizável

O Univette é o crisol mais versátil existente no mercado.

 - tamanho de partícula
 - transmitância

 - tamanho de partícula
 - massa molecular
 - transmitância
 - índice de refração

 - tamanho de partícula
 - massa molecular
 - transmitância

 - tamanho de partícula
 - massa molecular
 - transmitância

 - tamanho de partícula
 - transmitância

 - potencial zeta
 - tamanho de partícula
 - transmitância

DETALHES

 - para solventes aquosos
 - volume ideal da amostra: 

1 mL (mínimo de 0,85 mL)

 - para solventes aquosos e 
orgânicos

 - volume ideal da amostra:  
1 mL (mínimo de 0,85 mL)

 - para solventes aquosos e 
orgânicos

 - volume ideal da amostra: 
1 mL (mínimo de 0,85 mL)

 - para solventes aquosos e  
orgânicos

 - volume máximo:  
45 µL

 - volume mínimo da amostra:  
12 µL (ao inserir uma placa 
de suporte no módulo)

 - para soluções aquosas e 
solventes orgânicos*

 - volume mínimo da amostra:  
50 µL

 - volume máximo da amostra:  
2 mL

 - célula descartável
 - somente para soluções 

aquosas
 - volume mínimo da amostra:  

350 µL

Compatibilidade de crisol com o Litesizer™ 500

Compatibilidade de crisol com o Litesizer™ 100

Legenda:     compatível     não compatível 
* Consulte a ficha técnica de material do fornecedor para obter uma lista de solventes compatíveis.

 

Crisois
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