
Com mais de 40 anos de experiência no fornecimento de colunas excelentes para nossos 
clientes, observe como as colunas Hypersil GOLD completam seu fluxo de trabalho.

Colunas Hypersil GOLD: 
o ponto de partida certo

Procurando separações descomplicadas? 
 Colunas Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD

Compostos polares pequenos que eluem muito rápido?
 Colunas Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD HILIC

Separando compostos básicos?
 Colunas Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD aQ 
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Colunas de fase reversa tradicionais para 
interação hidrofóbica; C8 e C4 são melhores 
quando é necessário menos hidrofobicidade.

Boas para separações de compostos 
básicos por fase reversa usando fase 
móvel aquosa.

As colunas de troca iônica são 
preferíveis para compostos iônicos.

Os compostos polares são retidos e 
bem separados com essas  
colunas hidrofílicas.

Colunas de HPLC 
e UHPLC Hypersil 

GOLD

Hypersil GOLD 
Hypersil GOLD C8
Hypersil GOLD C4

Hypersil GOLD aQ

Os compostos aromáticos são separados 
melhor com essas colunas.

Hypersil Phenyl
Hypersil PFP

Hypersil AX
Hypersil SAX
Hypersil Amino

Hypersil HILIC
Hypersil Silica
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Saiba mais em thermofisher.com/hypersilgold

• As colunas Hypersil GOLD são um excelente ponto de partida para o desenvolvimento de métodos, pois fornecem uma 
excelente forma de pico para todos os tipos de analitos.

• As colunas Hypersil HILIC melhoram a retenção de analitos polares e hidrofílicos que não possuem um bom 
desempenho com as colunas de fase reversa.

• As colunas Hypersil GOLD aQ são uma boa escolha ao separar compostos básicos, pois os picos terão menos 
interferênca, resultando em uma melhor resolução. Além disso, essas colunas podem ser usadas com fases móveis 
100% aquosas para melhorar a reprodutibilidade.

Informações para pedidos     
Tamanho da 

partícula 
(μm)

Formato DI (mm) Comprimento 
(mm)

Hypersil
GOLD

Hypersil
GOLD HILIC

Hypersil
GOLD aQ

1,9 µm Coluna de HPLC 2,1
50 25002-052130 26502-052130 25302-052130
100 25002-102130 26502-102130 25302-102130
150 25002-152130 26502-152130 25302-152130

3 µm

Drop-in Guard, 
4/pct

2,1

10 25003-012101 26503-012101 25303-012101

Coluna de HPLC
50 25003-052130 26503-052130 25303-052130
100 25003-102130 26503-102130 25303-102130
150 25003-152130 26503-152130 25203-152130

Drop-in Guard, 
4/pct

3,0

10 25003-013001 26503-013001 25303-013001

Coluna de HPLC
50 25003-053030 - 25303-053030
100 25003-103030 - 25303-103030
150 25003-153030 26503-153030 25303-153030

Drop-in Guard, 
4/pct

4,6

10 25003-014001 - 25303-014001

Coluna de HPLC
100 25003-104630 26503-104630 25303-104630
150 25003-154630 26503-154630 25303-154630
250 25003-254630 - 25303-254630

Suportes de cartuchos UNIGUARD Guard

10
2,1 852-00
3,0 852-00
4,6 850-00

Há mais dimensões de colunas e tamanhos de partículas 
disponíveis; consulte o site para obter mais informações.

http://thermofisher.com/hypersilgold

