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SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

E se nós mostrarmos para o mundo que o Brasil tem ciência e inovação em seu 
DNA? E se nós levarmos a comunidade científica brasileira uma tecnologia de 
ponta para o diagnóstico e pesquisa molecular, aliada a um serviço mais próximo 
e humano? E se nós conseguirmos transformar vidas com o nosso trabalho? 
Estas perguntas foram as centelhas que motivaram a criação da Loccus, uma 
empresa 100% brasileira que aposta na inovação, qualidade de atendimento e 
sustentabilidade para desenvolver a ciência.

A pAixão pELA ciêNciA Está
No Nosso DNA.

JUNTOS, pElO DESENvOlviMENTO ciENTíficO DO BrASil. 
Acreditamos no potencial da ciência brasileira. por isso estamos ao lado da 
comunidade científica e contamos com essa parceria para aprimorar serviços e 
produtos, para crescermos juntos em busca do conhecimento.

ExplOrAr A TEcNOlOGiA pArA prOGrEDir NO ESTUDO DAS ciêNciAS DA viDA. 
Nossas equipes multidisciplinares utilizam a mais alta tecnologia para desenvolver 
produtos de excelência. o resultado é a eficiência e a qualidade na preparação de 
amostras, eletroforese, quantificação, análise e documentação de resultados
por imagem.

R. José de Andrade, 336 
cotia | 06714-200 

11 5514-3290

www.loccus.com.br



cAtáLogo DE pRoDutos
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produtos desenvolvidos para facilitar a rotina laboratorial e 
otimizar protocolos. Relacionados com a extração, preparação 
e incubação de amostras para as mais diversas técnicas 
laboratoriais, garantem a qualidade das amostras processadas 
e resultados reprodutíveis.



aplicação 
DNA / RNA
pRotEÍNAs
maceração de tecidos e células
extração de DNA, RNA e proteínas
extração de metabólitos vegetais
preparação de lisados celulares
extração de dna de plantas com kit de purificação – 
transferência direto para pcR
ressuspensão de células e pellets
homogeneizações da alta intensidade
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inclui

acessórios e opcionais

L-Beader, cabos de alimentação e starter Kit (3 unidades de 3 tipos de 
microtubos com beads).

microtubos com beads (microesferas)
microtubos
pacote de beads a granel

Disruptores De células por beaDs
l-BEADEr 3 / l-BEADEr 24

L-Beader 24/ L-Beader 3  

DisRuptoREs DE céLuLAs poR BEADs
Agitação de alta eficiência ideais para triturar, homogeneizar as mais diversas amostras 
animais, vegetais, de fungos, bactérias, entre outros.
Eliminam o processo de maceração manual.
Dispensam o uso de nitrogênio líquido.
Eficientes na pulverização de tecidos congelados.
promovem extração de DNA, RNA e proteínas sem interferência manual.
ideais para otimização e padronização de processos de extração.
possibilitam o uso de tampão de extração para aumentar o rendimento.
Baixo nível de ruído durante agitação (<68dB).

moDELos / EspEcificAçõEs
modelo L-Beader 3

L-Beader 3: 1 a 3 amostras L-Beader 24: 1 a 24 amostras

figado

ANtEs

ApÓs EtApA DE AgitAção 

folhas de 
espinafre

sementes
de girassol

L-Beader 24

velocidade de agitação

tempo de aceleração

capacidade de amostras

temporizador

ciclos por programa

pausa entre ciclos

alimentação

dimensões

peso

4,0m/s a 6,7m/s
2700rpm a 4000rpm

4,0m/s a 7,0m/s
2700rpm a 4200rpm

2 segundos 2 segundos

Até 3 microtubos de 2mL, 
sem saia

de 3 segundos a 3 minutos

1

controle manual

110V ou 220V

17cm x 21cm x 14cm

2,2kg

Até 24 microtubos de 2mL, com ou 
sem saia

de 1 a 90 segundos (por ciclo)

até 10

programável, de 0 a 2 minutos
(com ajustes de 1 segundo)

Bivolt automático

28cm x 36cm x 39cm

25kg

preparação



acessÓrios coMpatÍVeis coM
DiSrUpTOrES l-BEADEr

aplicação 
DNA/ RNA
pRotEÍNAs
extração de ácidos nucléicos 
ou proteínas de amostras
maceração de tecidos

material diâmetro

zircônio 0,1mm

0,5mm

1,0mm

3,0mm

1,5mm

2,8mm

zircônio

zircônio

aço inoxidável

zircônio

zircônio

inclui

inclui

100 tubos contendo beads satélite de zircônio e resina de disrupção, 
tampão de extração (60mL) e solução RNase A (600μL), 100 tubos 
com coluna de sílica.

50 microtubos de 2mL (com tampa) contendo beads de zircônio ou aço inoxidável (de diâmetro 
escolhido). material ultrapuro: estéril e livre de nucleases.

Kit DE ExtRAção DE DNA - ExtRActA BEAD pLANt
com uma fórmula química inovadora que promove o rápido e efetivo isolamento de dna de uma 
grande variedade de tecidos vegetais frescos ou congelados, incluindo aqueles com altos níveis 
de polissacarídeos, polifenóis e polifenoloxidases.
método livre de solventes nocivos.
tempo de processamento de mostras: de 5 a 30 minutos.
Alto rendimento e purificação.

Esse kit precisa ser utilizado em um disruptor de células por beads (recomenda-se 
l-beader 3 ou 24).
cada kit é capaz de processar até 100 amostras.
conta com beads e tampão de extração para processamento das amostras, disrupção celular 
e liberação dos ácidos nucléicos de interesse. inclui ainda solução de RNAse para obter uma 
solução livre de RNA. o exclusivo conjunto de beads e matriz de gel promovem a retenção de 
detritos celulares e metábólicos, aumentando a pureza do DNA extraído.

pacote com microtubos estéreis contendo beads (microesferas).
microtubos de 2mL com tampa de rosca, contendo microesferas com material e diâmetro 
específicos, conforme aplicação. microesferas e tubos ultrapuros: lavados com ácido, 
esterilizados por temperatura e livres de nucleases. compatíveis com L-Beader 3 ou 24.

micRotuBos com BEADs

kit de Extração de DNA 
Extracta Bead plant

microtubos com beads



material diâmetro quantidade

tipos de amostras composição beads diâmetro beads

rendimento

zircônio

bactérias

0,5mm

zircônio

250g

0,1mm - 0,5mm

500 tubos (0,5g/tubo)

1,0mm

zircônio

250g

0,5mm - 1,0mm

500 tubos (0,5g/tubo)

1,5mm

zircônio ou aço 
inoxidável

zircônio ou aço 
inoxidável

250g

1,5mm - 3,0mm

250 tubos (1g/tubo)

3,0mm 300g 600 tubos (0,45g/tubo)

2,8mm 100g

2,8mm - 3,0mm

150 tubos (0,67g/tubo)

zircônio

fungos, leveduras,
culturas de células

aço inoxidável

tecido animal duro 
/ insetos / Vegetal 
/ sementes

zircônio

tecido animal 
mole, solo

zircônio

inclui

acessórios e opcionais

frasco contendo beads de diâmetro e material selecionados.

microtubos
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frasco de beads (microesferas) a granel para disrupção de células. As beads necessitam 
ser inseridas em microtubos apropriados para o procedimento de disrupção. 
microtubos não inclusos, vendidos separadamente.
Beads ultrapuras. Laváveis e autoclaváveis. 
compatíveis com L-Beader 3 ou 24.

pacote com microtubos de 2ml estéreis, de fundo cônico, com tampa de rosca, sem saia/
suporte. Resistente a baixas temperaturas e alto impacto. compatíveis com beads para 
disrupção com l-beader 3 ou 24.

BEADs A gRANEL

micRotuBos

REcomENDAçõEs DE utiLizAção



aplicação 
DNA / RNA
pRotEÍNAs
extração e purificação de ácidos nucleicos por kits 
com beads magnéticas
amostras biológicas de origem animal, vegetal, 
microbiana, fúngica e viral.
isolamento de DNA de amostras forenses.
extração de ácidos nucleicos de géis para 
aplicações pós-eletroforese (clean up). 
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inclui

acessórios e opcionais

extrator automatizado, cabo de alimentação, consumíveis plásticos 
starter kit para 20 amostras

consumíveis plásticos

extrator e purificaDor autoMático De 
áciDos nucléicos
ExTrAcTA

Extracta

ExtRAtoR E puRificADoR Automático DE áciDos NucLéicos
permite otimizar protocolos e utilizar kits de extração por beads magnéticas.
tela touch com software de fácil utilização.
teclas de atalho para tornar fácil a criação, modificação e otimização de programas.
Lâmpada uV para evitar contaminação cruzada entre corridas.
função “pausa” para interrupções emergenciais ou ao abrir a porta.
sistema de aquecimento rápido em 3 posições, tornando possíveis extrações, incubações 
e eluições em temperatura controlada.
Alarme sonoro que indica o final da purificação.
consumíveis plásticos individuais para cada amostra, facilitando o preparo da corrida.
simplifica o fluxo de trabalho, permite que o usuário realize outras tarefas enquanto o 
sistema trabalha automaticamente.

moDELos / EspEcificAçõEs
modelo Extracta

capacidade de amostras

volume da amostra

volume de eluição

tempo total de extração de 20 amostras

eficiência de coleta das beads magnéticas

número de hastes magnéticas

etapas de extração

alarme sonoro

acuracidade de purificação

temperatura de aquecimento para lise 
celular

operação

capacidade de armazenamento

gerenciamento de protocolos

controle de contaminação

comunicação

alimentação

dimensões (c x L x A)

peso

1 a 20 amostras por corrida

de 20μL a 3000μL

até 200μL (customizável)

de 15 a 40 minutos

>95%

20

lise, ligação, lavagem e eluição

sinaliza o final do protocolo

>95% (em 100 cópias)

ambiente a 90°c

tela touch colorida, de 7 polegadas

até 100 programas (ilimitado ao exportar via usB)

permite criar, editar, deletar e usar modo protocolo padrão

esterilização por lâmpada uV

portas usB (4), ethernet

110V ou 220V

44cm x 47cm x 45cm

23kg

preparação



inclui

acessórios e opcionais

termociclador, 1 bloco de amostras (bloco 9639 ou 384), 
cabo de alimentação.

bloco de amostras adicional

terMociclaDor
Tc9639

tc9639

tERmocicLADoR
projetado para laboratórios com necessidade de rendimento médio ou alto, o termociclador 
tc9639 proporciona resultados consistentes e confiáveis. com uma ampla interface touch 
screen, o programa avançado e um exclusivo bloco multi-formato, as corridas se tornam 
extremamente fáceis.

tampa aquecida com temperatura programável. Display touch screen colorido que permite 
a utilização mesmo com luvas. gradiente automático de temperatura. sistema integrado, 
dispensa o uso de computador. Diversas opções de blocos. memória expansível (pen drive) 
para armazenamento de programas.
programa intuitivo, de fácil utilização. 

moDELos / EspEcificAçõEs
modelo tc9639

capacidade – 
opções de blocos

controle de faixa de temperatura

controle de temperatura

precisão / uniformidade

taxa de aumento de temperatura

temperatura da tampa

memória do programa

ajustes

reinício após queda de energia

comunicação

alimentação

dimensões (c x L x A)

peso

bloco 9639
96 tubos ou tiras de 0,2mL ou 77 tubos de 
0,5mL ou 1 placa de 96 tubos sem saia

bloco 384 1 placa de 384 poços

adaptador in situ 4 lâminas (encaixa-se no Bloco 9639)

0°c a 100°c

amostra simulada ou bloco

±0.2°c/±0.2°c

4°c/segundo (máximo)

30°c a 112°c, definida pelo usuário

ilimitada com pen drive

tempo e temperatura

sim

usB, LAN e Rs232

Bivolt automático

36cm x 26cm x 25cm

7,5kg

aplicação 
DNA / RNA
pcR

te
rm

oc
ic

la
do

r

preparação



moDELos / EspEcificAçõEs
modelo LWs-01

iluminação

dimensões (c x L x A)

esterilização

peso

alimentação

luz branca

58cm x 80cm x 67cm

luz uV-c

25kg

bivolt automático

Esterilização por luz uV-c (germicida). Dispositivo de segurança que desliga a iluminação 
uV quando a porta frontal é aberta, evita a exposição do usuário à luz uV. Estrutura em 
alumínio de alta resistência. tampa produzida com material de alto impacto (250 vezes mais 
resistente do que o vidro), livre de rachaduras e amarelamento. Barra de tomadas interna, 
permite o uso de equipamentos no interior da câmara. Apoiadores especiais que permitem 
a adaptação em bancadas com desuniformidades ou problemas de nível. iluminação de luz 
branca para facilitar o trabalho dentro da cabine.

EstAção AssépticA DE tRABALho DNA WoRKstAtioN

LWs-01

estação asséptica De trabalho 
DNA WOrkSTATiON lWS-01

aplicação 
DNA / RNA
preparação de ensaios de
biologia molecular

es
ta

çã
o 

as
sé

pt
ic

a 
de

 tr
ab

al
ho

13preparação

inclui
cabine DNA Workstation, cabo de alimentação.

acessórios e opcionais
lâmpadas de reposição (uV ou branca).



inclui

acessórios e opcionais

BLocos pARA DBh-s E DBhc-s

BLocos pARA DB-hc
banho seco, 1 bloco de amostras, cabo de alimentação.

Blocos de amostras adicionais

banhos secos

BANhos sEcos
controle de temperatura microprocessado: rápido e preciso.
Diversas opções de blocos intercambiáveis.
modelos com ou sem agitação.
Aquecimento até 100°c.
programação simples e intuitiva.
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aplicação 
DNA / RNA 
pRotEÍNAs
incubação
ensaios enzimáticos
desnaturação

moDELos / EspEcificAçõEs
modelo DBhc DBh-s DBhc-s

temperatura

opções de blocos
de amostras

capacidade

agitação

precisão de
temperatura

temporizador

tempo de 
aquecimento 
(25 a 100°c)

alimentação

Dimensões 
(c x L x A)

peso

0°c a 100°c ambiente a 100°c 
(não possui refrigeração)

0°c a 100°c

- 96 tubos de 0,2mL (1 
placa pcR)
- 50 tubos de 0,5mL
- 40 tubos de 1,5mL-2,0mL
- 12 lâminas (hibridização 
in situ)
- customizado conforme 
necessidade

- A: 96 tubos de 0,2mL (1 
placa pcR)
- B: 54 tubos de 0,5mL
- c: 35 tubos de 1,5mL
- D: 35 tubos de 2,0mL
- E: 15 tubos de 0,5mL e 20 
tubos de 1,5mL
- f: 24 tubos de 12mm
- g: 12 tubos de 15mL
- h: 6 tubos de 50mL
- i: para banho-maria (10 x 
7 x 3cm)
- J: placas de ensaio com 
fundo chato
- K: 24 tubos de 5mL
- L: placas de ensaio com 96 
poços fundos (deepwell)

1 bloco de amostras

não possui

±0,1°c

1min a 99h59min

≤12min

bivolt automático

35cm x 22cm x 19cm

5kg

1 bloco de amostras

200rpm a 1500rpm 
(órbita de 2mm)

±0,5°c

1min a 99h59min

≤12min

110V ou 220V

18cm x 30cm x 22cm

7kg

1 bloco de amostras

200rpm a 1500rpm 
(órbita de 2mm)

±0,5°c

1min a 99h59min

≤15min

110V ou 220V

18cm x 30cm x 22cm

8,5kg

DBhc

DBh-sDBhc-s

A- 96 tubos de 0,2mL 
(1 placa pcR)

B- 54 tubos de 0,5mL c- 35 tubos de 1,5mL D- 35 tubos de 2,0mL E- 15 tubos de 0,5mL 
e 20 tubos de 1,5mL

f- 24 tubos de 12mm

g- 12 tubos de 15mL h- 6 tubos de 50mL i- para banho-maria 
(10 x 7 x 3cm)

J: placas de ensaio 
com fundo chato

K- 24 tubos de 5mL L- placas de ensaio 
com 96 poços fundos 
(deepwell)

96 tubos de 0,2mL 
(1 placa pcR)

50 tubos de 0,5mL 40 tubos de 1,5mL-2,0mL 12 lâminas 
(hibridização in situ)

customizado conforme 
necessidade



inclui
Nanospin 8: minicentrífuga, 1 rotor para microtubos de 1,5-2,0mL, 1 
rotor para microtubos de 0,2mL, chave para troca de rotor, cabo de 
alimentação.
Nanospin 12: minicentrífuga com rotor fixo e cabo de alimentação.

centrÍfugas para spin De
Microtubos
NANOSpiN 8 / NANOSpiN 12

Nanospin 12

cENtRÍfugAs pARA spiN DE micRotuBos
Rotor para microtubos e tiras de pcr.
Atingem velocidade máxima e frenagem completa em segundos.
operação silenciosa.

aplicação 
DNA / RNA
pRotEÍNAs
centrifugação rápida (spin)

moDELos / EspEcificAçõEs
modelo Nanospin 8 Nanospin 12

velocidade fixa

alimentação

capacidade

dimensões (c x L x A)

peso

rotores

6200rpm / 2.000 xg 5500rpm / 2.000 xg

110V ou 220V 110V ou 220V

8 tubos de 1,5 - 2,0mL 16 tubos 
de 0,2mL (2 tiras para pcR)

12 tubos de 1,5 - 2,0mL 32 tubos 
de 0,2mL (4 tiras para pcR)

15cm x 12cm x 12cm

1kg

21cm x 24cm x 13cm

1kg

2 (intercambiáveis) 1 (fixo)
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Nanospin 8 



moDELos / EspEcificAçõEs
modelo Nanospin plus

Velocidade máxima (ajustável)

temporizador

capacidade

tempo de aceleração até 
a velocidade máxima

tempo de parada

densidade máxima de 
amostra permitida

alimentação

dimensões (c x L x A)

peso

rotores

15000rpm / 14.000 xg

20 segundos a 99 minutos

12 tubos de 1,5 - 2,0mL 12 tubos de 0,5mL / 0,2mL 
(adaptador incluso)

17 segundos

15 segundos

1,2g/mL

110V ou 220V

23cm x 27cm x 16cm

4,8kg

1

operação silenciosa.
Display de fácil utilização.
Baixo aquecimento de amostras (apenas 12ºc após 30 minutos à velocidade máxima).
Ajuste de velocidade por rpm ou rcf.
Rotor de alumínio anodizado autoclavável (121ºc, 20 minutos).
tamanho compacto, apropriado para uso em bancada, câmara ou ambientes refrigerados.

cENtRÍfugA DE micRotuBos DE ALtA VELociDADE

Nanospin plus

centrÍfuga De Microtubos De alta
VelociDaDe
NANOSpiN plUS

aplicação 
DNA / RNA
pRotEÍNAs
centrifugação de microtubos
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inclui
minicentrífuga, rotor para microtubos de 1,5-2,0mL, 12 adaptadores para tubos de 
0,5mL / 0,2mL, tampa do rotor e cabo de alimentação.



inclui
minicentrífuga, 2 adaptadores para microplacas de 48 poços e cabo de alimentação.

centrÍfuga De Microplacas
plATESpiN

platespin

cENtRÍfugA DE micRopLAcAs
compatível com qualquer placa de dimensões iguais às placas padrão de pcr (com ou sem 
saia). Rápida centrifugação e condensação de amostras.
indicada para antes e depois da etapa de pcR.

aplicação 
DNA / RNA
pRotEÍNAs
centrifugação rápida (spin) de 
microplacas

moDELos / EspEcificAçõEs
modelo platespin

velocidade fixa

posicionamento do rotor

capacidade

alimentação

dimensões (c x L x A)

peso

2500rpm / 500 xg

verticalmente fixado

1 a 2 microplacas de pcR (96 poços) 
ou microplacas (48 poços)

110V ou 220V

19cm x 22cm x 19cm

2,1kg
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moDELos / EspEcificAçõEs
modelo Rocker 2D Rocker 3D

tipo de movimentação

dimensões da plataforma

velocidade ajustável

capacidade de 
sustentação

alimentação

dimensões (c x L x A)

peso

ângulo de inclinação

gangorra 3D (não orbital)

35cm x 30cm 30cm x 30cm

2 a 30rpm 2 a 30rpm

2,3kg 2,3kg

110V ou 220V 110V ou 220V

36cm x 30cm x 17cm 30cm x 30cm x 20cm

3,4kg 3,4kg

0° a 30° 0° a 30°

movimentação constante com efeito de ondas suaves, sem formação de espuma.
podem ser utilizados em câmaras frias ou incubadoras.
ângulo de inclinação e velocidade ajustáveis.

AgitADoREs

Rocker 2D e Rocker 3D

agitaDores
rOckEr 2D / rOckEr 3D

aplicação 
DNA / RNA
pRotEÍNAs
incubação de blots/ coloração de géis /
agitação de soluções homogeneizações

ag
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inclui
agitador, esteira de borracha para plataforma, cabo de alimentação.



agitaDores tipo Vortex
MiNi vOrTEx /
MiNi flExvOrTEx / flExvOrTEx

mini Vortex / mini flexVortex / flexVortex

AgitADoREs tipo VoRtEx
motor potente para vortex instantâneo.
controle eletrônico à prova de vazamentos e de derramamento de líquidos.
podem ser utilizados em câmaras frias ou incubadoras.
homogeneização suave, com mínimo ruído e vibração.
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moDELos / EspEcificAçõEs
modelo mini Vortex mini flexVortex flexVortex

velocidade

alimentação

órbita

dimensões (c x L x A)

peso

modo de operação

2.800rpm (fixa) 800 a 2500rpm (ajustável) 200 a 3800rpm (ajustável)

bivolt automático 110V ou 220V 110V ou 220V

4mm 3mm 3mm

9cm x 10cm x 7cm 7cm x 8cm x 9cm 13cm x 16cm x 17cm

0,4kg 0,45kg 3,8kg

por pressão por pressão ou contínuo por pressão ou contínuo

inclui

acessórios e opcionais

miniVortex e mini flexVortex: Agitador e cabo de alimentação.
flexVortex: Agitador, plataforma para 8 microtubos e tubos cônicos e 
cabo de alimentação.

plataformas intercambiáveis adicionais (apenas para modelo flexVortex).

aplicação 
DNA / RNA
pRotEÍNAs
homogeneizações
agitação de tubos e 
microtubos
ressuspensão de pellets

plataformas intercambiáveis opcionais.
compatíveis com flexvortex.

pLAtAfoRmAs pARA fLExVoRtEx

plataforMas para
flExvOrTEx

plataforma de espuma
com superfície plana

plataforma com suporte 
para microplaca e 
microtubos

plataforma com 
suporte para 8 
microtubos

plataforma com 
suporte para 4 tubos de 
15mL

plataforma com 
suporte para 2 tubos de 
50mL
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agarose le eM tabletes
AGArOSE TABS

Agarose tabs

AgARosE LE Em tABLEtEs
Dispensa pesagem.
Rápida dissolução dos tabletes, apenas 2 minutos.
Baixa eletroendosmose (<0,13).
Resistência do gel: 1200g/cm² (1%) e 2500g/cm² (1,5%).
temperatura de fusão (1,5%): 88°c
temperatura de gelificação (1,5%): 36°c

inclui
pacote 100g: caixa com 200 tabletes de 0,5g de agarose
pacote 500g: caixa com 1000 tabletes de 0,5g de agarose

aplicação 
DNA / RNA
preparo de géis de 
eletroforese
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