
Encapsulator B-395 Pro (เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง)
ส�ำหรับกำรผลิตไมโครบีดและไมโครแคปซูลในสภำวะปลอดเชื้อ

ใช้งำนง่ำย 
ควบคุมกำรท�ำงำนและ
บ�ำรุงรักษำได้ง่ำย

ผลิตภัณฑ์คุณภำพส�ำหรับกำรห่อหุ้มเซลล์ สำรชีวภำพ และสำรออกฤทธ์ิท่ีส�ำคัญส�ำหรับงำนวิจัย
และพัฒนำระดับห้องปฏิบัติกำร ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท�ำให้สำมำรถผลิตอนุภำคในกระบวนกำร
ทำงกำรแพทย์และเทคโนโลยีชีวภำพด้ำนต่ำงๆ รวมถึงศำสตร์แขนงอ่ืนๆ ท่ีจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำร
ในสภำวะปลอดเชื้อได้

ปลอดเชื้อ 
กำรห่อหุ้มเซลล์ จุลินทรีย์ และสำรออก
ฤทธ์ิท่ีส�ำคัญในสภำวะท่ีปลอดเชื้อ

เชื่อถือได้ 
กระบวนกำรท�ำเอนแคปซูเลชั่นท่ี
มีประสิทธิภำพและสำมำรถ 
ท�ำซ�้ำได้



Encapsulator B-395 (เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง)
เครื่องมือเพื่อกำรผลิตไมโครบีดและไมโครแคปซูล

อุปกรณ์สร้ำงแรงสั่นสะเทือนเป็นจงัหวะ
สร้ำงแรงสั่นสะเทือนทำงกลได้อย่ำงแม่นย�ำ 
(40 – 6000 เฮิรตซ์)

ตัวกรองอำกำศ HEPA
ป้องกนักำรปนเปื้อน

แผงควบคุม
ควบคุมค่ำพำรำมิเตอร์  
ในกระบวนกำรผลิตได้ง่ำย

วำล์วควบคุมแรงดนั
ควบคุมแรงดนัได้
อย่ำงแม่นย�ำถึงระดับ 
1500 mbar

หัวฉีดตัวอย่ำงที่แม่นย�ำ 
8 ขนำด
80, 120, 150, 200, 300, 
450, 750 และ 1000 µm

ขวดท�ำปฏิกิริยำ*
ส�ำหรับกำรท�ำงำนภำยใต้สภำวะ
ปลอดเชื้อที่ควำมจุ 2 ลิตร  
* มีเอกสำรรบัรอง

ปั๊มแบบหลอดฉีด  
ส�ำหรับประยุกต์ใช้งำนกบั  
ตัวอย่ำงปริมำณน้อย

ตัวกรองปลอดเชื้อ
เพื่อกำรถ่ำยเทของเหลว
ในระบบปลอดเชื้อ

ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้งำน

เม็ดบีด PLGA ท่ีมีไอบู Ibuprofen กำรห่อหุ้มเซลล์ท่ีผลิต
อินซูลิน

แคปซูลแอลจิเนตท่ีมีแกนกลำง
เป็นน�้ำมันและมีสีแดง



เอกสำรรบัรอง 
ขวดท�ำปฏิกิริยำของ Encapsulator B-395 Pro มำพร้อม 
ใบรับรองมำตรฐำนตำมเอกสำร GMP

ป๊ัมแบบหลอดฉดี
ปั๊มแบบหลอดฉีดที่ปรับเทยีบได้ง่ำยส�ำหรบักำรป้อน (ระดบั
กำรสูญเสียต�่ำ) ตัวอย่ำงในปริมำณที่ไม่มำกนักโดยใช้หลอด
ฉีดปลอดเชื้อที่มีปริมำตรแตกต่ำงกัน

วิธีกำรท�ำงำน  

หัวฉีดท�ำหน้ำที่ฉีดพ่นตัวอย่ำงด้วยควำมสม�่ำเสมอ
ท�ำให้ตัวอย่ำงแยกออกเป็นชั้นและท�ำงำนตำมแรง
สั่นสะเทือนทำงกล ส่งผลให้เกิดกำรแยกของเหลว
ออกเป็นหยดที่มีขนำดสม�่ำเสมอ จำกนั้นจะท�ำให้
เกิดกำรแข็งตัวโดยใช้กระบวนกำรทำงเคมหีรือทำง
กำยภำพ ทั้งหมดนี้สำมำรถท�ำได้ง่ำยเมื่อใช้เครื่อง 
Encapsulator B-395 จำก BUCHI! 

หัวฉีดแบบหยดด้วยอำกำศ (Air dripping nozzle) 
ระบบหัวฉีดที่ท�ำให้ตัวอย่ำงเกิดกำรกระจำยด้วยกำรพ่นฝอย
และใช้ปริมำตรสูญเปล่ำให้น้อยที่สุด ระบบหวัฉีดนี้ได้รับกำร
ผลิตขึ้นมำเฉพำะส�ำหรับกำรห่อหุ้มที่มีแรงกระแทกต�่ำของ
กลุ่มเซลล์ที่เกำะตัวกันอย่ำงหลวมๆ

ระบบหัวฉีดส�ำหรับผลิตเม็ดห่อหุ้มตัวอย่ำงแบบสองชั้น 
ระบบหัวฉีดส�ำหรับผลิตเม็ดห่อหุ้มตวัอย่ำงแบบสองชั้น 
(Concentric nozzle) เพื่อกำรผลิตแคปซลูแบบแกน-เปลือก 
(เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 200 – 2000 µm)

กำรสร้ำงกำรฉีดของเหลวท่ีมี
เสถียรภำพ

กำรสร้ำงแนวกำรหยดใน
แนวต้ังอย่ำงมีเสถียรภำพ

กำรกระจำยไฟฟ้ำสถิต
ของแนวกำรหยด

คุณลักษณะท่ีส�ำคัญ



Quality in your handswww.buchi.com/spray-drying

ปลอดเชื้อ

 ∙ กำรห่อหุ้มเซลล์ จุลินทรีย์ และสำรออกฤทธ์ิท่ีส�ำคัญในสภำวะท่ีปลอดเชื้อ
 ∙ กำรน�ำของเหลวและผลิตภัณฑ์เข้ำและออกจำกขวดท�ำปฏิกิริยำ
 ∙ กำรผสำนรวมกำรท�ำงำนในกระบวนกำรผลิตท่ีสอดคล้องตำมมำตรฐำน GMP

เชื่อถือได้

 ∙ กระบวนกำรท�ำเอนแคปซูเลชั่นท่ีมีประสิทธิภำพ ท�ำซ�้ำได้ ภำยใต้สภำวะกำรท�ำงำนท่ีมีแรง
กระแทกต�่ำ

 ∙ กำรจ�ำแนกขนำดอนุภำคท่ีมีควำมละเอียดสูง
 ∙ กำรท�ำเอนแคปซูเลชั่นท่ีมีประสิทธิภำพและให้ผลผลิตสูง

ใช้งำนง่ำย

 ∙ ควบคุมกำรท�ำงำนและบ�ำรุงรักษำได้ง่ำย
 ∙ มองเห็นกระบวนกำรฟอร์มตัวของหยดตัวอย่ำง ท�ำให้สำมำรถปรับกระบวนกำรผลิตได้ง่ำย
และรวดเร็ว

 ∙ ฐำนข้อมูลกำรประยุกต์ใช้งำนของ BUCHI และทีมสนับสนุนของ BUCHI พร้อมช่วยคุณให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจำกเครื่อง Encapsulator B-395 Pro

B-395 Pro: ประโยชน์ท่ีคุณจะได้รับ
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ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

“เครื่อง BUCHI Encapsulator B-395 Pro ของ BUCHI เป็นเครื่องมือท่ีเหมำะส�ำหรับกำรห่อหุ้มเซลล์ในสภำวะ
ปลอดเชื้อในรูปของเม็ดบีดและแคปซูลแบบโพลีเมอร์ และเป็นส่วนประกอบส�ำคัญในกระบวนกำร GMP”
ศำสตรำจำรย์ Bice Conti จำก Université de Pavia, Lab. Pharmaceutical Technology and Law (PT&L) ฝ่ำย
วิทยำศำสตร์ยำ ประเทศอิตำลี

Mini Spray Dryer 
B-290
เครื่องทำ�แห้งแบบพ่น
ฝอยสำ�หรับห้องปฏิบัติ
ก�รชั้นนำ�ของโลก

Nano Spray Dryer 
B-90
เครื่องทำ�แห้งแบบพ่น
ฝอยสำ�หรับตัวอย่�ง
ขน�ดเล็กและอนุภ�ค

Encapsulator 
B-395 Pro
การผลิตเม็ด Bead 
ปลอดเชื้อและแคปซูลที่
อ่อนโยน

Rotavapor® 
R-300
การระเหยสารแบบ
หมุนที่สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ


