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FLASH CHROMATOGRAFIE

NOVÝ FLASH PREPARATIVNÍ CHROMATOGRAF  
BIOTAGE SELEKT

Švédský tradiční výrobce preparativních flash 
chromatografů, společnost BIOTAGE, přichá-
zí se zcela novým modelem Biotage SELEKT, 
společně s kompletně přepracovaným novým 
typem kartridží SFÄR. Flash chromatograf 
SELEKT tak navazuje na legendární řadu flash 
chromatografů ISOLERA, která si mezi uživa-
teli vydobyla na trhu přední místo. SELEKT 
však posouvá standardy flash chromatografie 
opět dále.

Jedná se o zbrusu nový systém, postavený 
od základu nově. Nejde tedy o žádný facelift 
stávající Isolery, ale o kompletně nový systém. 
Firma Biotage do vývoje tohoto systému 
investovala historicky největší částku, vývoj 
trval 6 let a probíhal do dne oficiálního uvedení 
na trh zcela v tajnosti. Nový chromatografický 
systém byl před uvedením na trh dlouho a peč-
livě testován. Jeho ovládání je ještě snadnější 
a intuitivnější než legendární systém Isolera. 
Mezi hlavní cíle, kromě ještě jednoduššího 
ovládání, patřilo další snížení spotřeby roz-
pouštědel a zrychlení separace. Společně  
s novým typem kartridží SFÄR se to povedlo. 
Nové kartridže SFÄR ve spojení s novým 
flash chromatografem SELEKT umožňují 
pro separaci stejného množství použít menší 
kartridž, protože je dělení výrazně účinnější. 
To v důsledku znamená, že menší kartridž stojí 
méně než větší, spotřebuje se méně rozpouště-
del a separace je rychlejší. Například kartridže 
SFÄR HC dovolují load 2–20 % hmotnosti 
stacionární fáze. 

Obr. 1: Flash chromatograf Biotage SELEKT 
s dvěma kartridžemi SFÄR

Hlavní rysy flash systému  
SELEKT
Rozměry jsou menší než kdy dříve, š x h x 
v: 335 x 393 x 545 mm (nejmenší na trhu). 
Hmotnost přístroje je 23 až 25 kg v závis-
losti na konfiguraci. Disponuje 4 vstupy pro 
rozpouštědla a 2 chromatografickými kanály 
pracujícími sekvenčně, jedna kartridž ze-
předu, druhá z boku. Zatímco na jedné běží 
separace, druhou separaci si můžete připravit  
a naprogramovat, následně poběží automa-

ticky. Také to znamená, že můžete na jed-
nom přístroji používat separace na normální  
i reverzní fázi, bez nutnosti pracně provádět 
změny spojené s přechodem mezi normální  
a reverzní fází. Jeden kanál můžete vyčlenit 
pro normální a druhý pro reverzní fázi. 

Detekce v UV i UV-VIS oblasti je o 20 %  
citlivější než u Isolera a se softwarem Spectra 
oživuje funkce DAD přes celý rozsah vlno- 
vých délek (detekce a sběr přes všechny  
vlnové délky).

Pracovní tlak je až 30 bar a průtok 1 až  
300 ml/min. Systém má duální pístové pumpy 
(válec sklo, píst PTFE; v testovacím provozu 
za tlaku 30 bar ani po 5 letech nevykazovala 
pumpa netěsnost či jiné problémy).

Číselné i grafické zadávání hodnot z TLC. 
Rf není potřeba počítat, stačí TLC přiložit  
k displeji a jednotlivé frakce zanést dotykem 
na displej.

Pokud se separace nedokončí dle nastavené 
metody a stále teče frakce, systém automaticky 
prodlouží metodu (je-li funkce aktivována).

Gradient se zadává číselně nebo graficky 
poklepem na displej a má široké možnosti 
uživatelské modifikace předdefinovaných pa-
rametrů i možnost editace za chodu separace.  

Systém akusticky a vizuálně signalizuje udá-
losti a má LED osvětlení sběru frakcí. Má extra 
rychlou ekvilibraci (jen 2 CV – patentované 
řešení s vysokotlakou regulací) a proplachy 
rozpouštědly i vzduchem. Disponuje baseline 
correction (se Spectra softwarem), QR kódy  
a RFID identifikací, 15“ dotykovým displejem, 

umožňuje tvorbu, ukládání, export, import 
reportů a různé uživatelské účty.

K dispozici je široký sortiment optimali-
zovaných kartridží SFÄR, včetně například 
speciálních pro peptidy. Jsou dva typy – pevně 
uzavřená a otevíratelná. Je ale také možnost 
použití i starších typů SNAP kartridží, ale 
dokonce i neznačkových či konkurenčních. 
Kartridže SFÄR HC však mají v tuto chvíli 
největší separační účinnost z kartridží dostup-
ných pro flash systémy.

Nový Dry Load Vessel (DLV) lze použít 
jednak jako nástroj pro nanesení vzorku do 
kartridže, jako předfiltr, ale také jej lze použít 
opakovaně pro použití jako kartridž s vlastní 

Obr. 4: Nápověda (manuál) je u systému SELEKT zpracován formou videí, mobilním zaří-
zením se sejme QR kód, pod kterým se skrývá video tutoriál – pro ukázku můžete zkusit 
sejmout QR kódy z tohoto obrázku

Obr. 2: Nový Dry Load Vessel (DLV)

Obr. 3: Kartridže SFÄR
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stacionární fází. Biotage SELEKT má nejširší 
možnosti nanášení vzorků, kromě DLV existují 
další Biotage pomůcky, které umožňují použít 
dalších technik aplikace vzorku, například 
samplety, a jiné.

Se systémem je dodávána nápověda (manuál) 
formou videí. Mobilním zařízením se sejme 
QR kód, pod kterým se skrývá video tutoriál 
a řada dalších (obr. 4).

Nanášení vzorků při Flash  
chromatografii 
Mějte na paměti, že volba rozpouštědla, ve 
kterém rozpouštíte vzorek pro nástřik, má 
vliv na samotný proces dělení. Vzorek pro 
nanesení by měl být rozpuštěn v co nejvyšší 
koncentraci v nejslabším rozpouštědle. Použití 

silného, polárního rozpouštědla bude ovlivňo-
vat purifikaci ve smyslu snížení maximálního 
zatížení kolony a také výsledné čistoty frakcí. 

1. Nanesení kapalného vzorku přes 
Luer Port pomocí stříkačky 
Připojením stříkačky k Luer portu, po aktivaci 
nanášení vzorku pozvolna vstřikujte vzorek do 
kartridže, jak jej bude chromatograf vpouštět  
v módu „Load sample“. Nebo aplikujte pomocí 
stříkačky s jehlou.  

2. Nanesení kapalného vzorku přímo 
na fritu
Sejměte víčko kartridže Biotage® Sfär „Duo‟. 
Vyjměte vložku mezi fritou a víčkem. Naneste 
vzorek přímo na fritu. Vraťte vložku do pozice 
a kartridž uzavřete. 

3. Dry Loading – vložení pevného 
vzorku do kartridže
Každá kartridž Biotage® Sfär „Duo‟ je dodá-
vána s vložkou která umožňuje nástřik pomocí 
stříkačky. Pokud je vzorek nanášen jako pevný 
pomocí Sampletu, tuto vložku odstraňte před 
vložením sampletu. Předplněné Samplet®  
vložky umožňují nanesení rozpuštěného 
vzorku do Sampletu, odpaření rozpouštědla 
a vložení do flash kartridže. Tím se zcela 
eliminuje rušivý vliv rozpouštědla, ve kterém 
byl vzorek rozpuštěn. Samplety jsou dostupné 
s různou sorbční náplní. 

4. Bulk Loading 
Vzorek lze také rozpuštěný smísit s pevným 
nosičem, odpařit do sucha a takto nanesený 
vzorek na nosiči nasypat přímo do kartridže 
Sfär „Duo‟ po vyjmutí vložky pro nástřik 
injekční stříkačkou. Správné množství vzorku 
rovnoměrně rozprostřete a kartridž uzavřete.  
I v tomto případě nanesení vzorku je zcela eli-
minován efekt ovlivnění dělení rozpouštědlem 
použitým k rozpuštění vzorku.  

5. External Loading 
Suchý, předadsorbovaný vzorek na nosiči mů-
žete také nanést do kartridže pomocí Biotage® 
Sfär DLV (dry load vessel) modulu. Existují 
3 velikosti DLV: 
– DVL-010 – lze použít až do 10 g silikagelu,
– DLV-025 – lze použít až do 25 g silikagelu,
– DLV-050 – lze použít až do 100 g silikagelu.

DLV modul se připojuje na kartridž přímo 
pomocí Luer-Lok. DLV moduly jsou k dispo-
zici prázdné a také předplněné nosičem.

Obr. 5: Nový flash chromatograf Biotage SE-
LEKT a kartridže SFÄR

Nový flash chromatograf Biotage SELEKT 
a kartridže SFÄR jsou připraveny k objed-
nání a rychlému dodání. V případě zájmu o 
testování či zapůjčení přístroje se obracejte na 
níže uvedený kontakt. Možné jsou jednodenní 
demonstrační ukázky i komerční zápůjčky. 

Zákazníkům vlastnícím ještě velmi staré 
modely Biotage SP1, případně konkurenční 
přístroje, v případě jejich likvidace a náhrady 
novým flash SELEKT poskytneme speciální 
výhodný balíček. 
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