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A divisão de Life Science da Merck opera como 
MilliporeSigma nos Estados Unidos e no Canadá.



M Lab™
Collaboration Center
O M Lab™ Collaboration Center 
oferece um espaço vibrante de 
colaboração para nossos clientes 
poderem explorar ideias, 
aprenderem sobre técnicas 
inovadoras e trabalhar ao lado de 
nossos especialistas para solucionar 
os problemas mais complexos da 
nossa comunidade científica. Esses 
laboratórios foram desenhados para 
atender de forma personalizada 
nossos clientes e compartilhar 
conhecimento, promovendo a 
ciência em nosso país.

Por que visitar o M Lab™ 
Collaboration Center?

No M Lab™ Collaboration Center, 
nenhum desafio é grande demais. 
Nosso time técnico está preparado 
para, em parceria com você, 
aprimorar todas as aplicações 
científicas. 
As áreas que oferecemos suporte 
incluem, mas não se resumem a:

• Bio4You: 
Laboratório de demonstração e 
treinamentos teóricos relacionados a 
metodologias microbiológicas, proteômicas, 
genômicas e de cultura celular. 

• Sci4You: 
o Preparo de amostra: com segurança e 
consistência para seus resultados;
o Conheça as principais soluções para 
análise de alimentos e água;
o Nosso laboratório está apto para receber 
os profissionais da ciência e da indústria a 
fim que possam usufruir de nossa estrutura 
para testes analíticos;
o Possuímos equipamentos de 
espectroscopia de última geração para 
atendermos a sua necessidade. 

• LET’S (Lab Essentials Technology Solutions): 
Laboratório com estrutura completa e mais de 50 anos 
de experiência em cromatografia com serviços de alta 
qualidade para atender aos mais exigentes para:
o Desenvolver as melhores práticas e técnicas com 
equipamentos de nova geração em cromatografia;
o Compartilhar o conhecimento técnico necessário para 
novas aplicações e otimização de processos;
o Adquirir novas habilidades e expertises na área de 
cromatografia;
o Desenvolver e testar novas metodologias e 
procedimentos com produtos inovadores.

Traga seus desafios e vamos juntos 
colaborar para encontrar a melhor solução 
para você!

Ferramentas Digitais e 
Curiosity Hub 

O conceito do M Lab™ Collaboration Center 
foi criado para informar e encantar os 
usuários de todas as áreas da ciência. Para 
enriquecer sua experiência, a nossa central 
Curiosity Hub inclui um hall de ferramentas 
de interações digitais que possibilitam uma 
maneira divertida e diferente de explorar um 
pouco mais o conteúdo informativo dos 
nossos produtos. Aqui você pode encontrar 
informações sobre técnicas inovadoras, 
aplicações clássicas, produtos e aprender 
sobre nossas estratégias científicas. 
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LET'S Develop:

Serviços de desenvolvimento de métodos

• Traga seu desafio analítico para que possamos 

apresentar uma solução customizada ao seu problema. 

Desenvolvemos seu método e entregamos o relatório 

completo para teor, estabilidade, substâncias 

relacionadas, métodos indicativos de estabilidade, 

impurezas entre outros. Podemos realizar a 

implementação do método em seu laboratório.

LET'S Accelerate: 

Serviços de otimização de métodos

• Contamos com novas tecnologias e produtos para 

otimizar as metodologias analíticas para redução de 

tempo e aumento de produtividade do laboratório. 

Fazemos a transferência de tecnologias tradicionais para 

métodos tipo “Narrow-Bore” e Ultra Cromatografia. 

LET'S Learn: 

Serviços de treinamentos customizados

• Introdução à Cromatografia Líquida: Curso para a 

apresentação da técnica à novos usuários ou para 

uniformização do conhecimento da equipe de analistas;

• Resolução de Problemas Químicos em HPLC: Curso 

focado nos principais problemas do dia a dia no 

laboratório de cromatografia e os principais caminhos 

para saná-los;

• Análise espectral em HPLC: Aborda os principais 

conceitos envolvidos na análise espectral em detectores 

DAD;

•Desenvolvimento de Métodos Cromatográficos: Curso 

abordando o processo de desenvolvimento de métodos 

em HPLC, desde a coleta de informações até a 

verificação final do método;

• Operação do Software: Treinamento sobre a operação 

dos softwares de cromatografia EzChrom, OpenLab

EzChrom Edition, Clarity, Hitachi HSM, Hitachi CSM,

Hitachi PSM, Validation Manager, NeoLiCy e 

ChromSword Auto;

• Detector ELSD – Detector por espalhamento de luz 

evaporativo: Treinamento sobre a teoria, operação e 

cuidados no uso do detector ELSD.

  

Serviços oferecidos
  
A maioria de nossos serviços oferecidos no M Lab™ Collaboration Center são feitos 
localmente, porém, podemos também estudar a possibilidade de levar nossos serviços 
até você.

LET'S Collaborate: 

Treinamentos e Eventos personalizados construídos em 

conjunto

• Estamos abertos para compartilhar nossa estrutura 

para desenvolvermos parcerias para treinamentos, 

cursos e eventos, em prol da ciência do país. 

Aumente sua experiência 
com o treinamento prático

As indústrias procuram estar por 
dentro de todas as tendências e 
novidades que aumentam a 
produtividade e acelerem a entrega 
de resultados. Escolher um parceiro 
que possua conhecimento é uma das 
chaves para o sucesso. 
Nossos especialistas treinaram mais 
de 10.000 profissionais da indústria 
e um dos objetivos principais é prover 
soluções e expertise para que você possa 
resolver grandes desafios, hoje e no futuro.



North America
400 Summit Drive
Burlington, Massachusetts 01803
Tel: +1-781-533-6000

Brazil
Alameda Xingu, 350 - 6° floor
Barueri 
São Paulo 
CEP: 06455-030
Brazil
Tel: +55-11-0800-7277292

France
2 rue des Vanneaux
67124 Dachstein
France
Tel: +33-3-9046-87-46

India
50A, 2nd Phase, Ring Road
Bangalore
Peenya 560 058
Tel: +91-80-39224000

India
D-176, MIDC, Thane
Belapur Road
Shirwane, Nerul,
Vavi Mumbai 400706
Tel: +91-22-67863154

South Korea
24th fl., Bldg. M,
Songdo Techno Park IT Center
32, Songdogwahak-ro,
Yeonsu-gu, Incheon,
21984, Korea
Tel: +82-2-2185-4576

China
1F, Tower 2, No.88 Chenhui Road
Zhangjiang Hi–Tech Park
Pudong, Shanghai, China
Shanghai
Tel: +86-21-20338288

Japan
Divercity Tokyo office tower
15F 
Aomi, 1-1-20
Koto-ku
Tokyo
Tel:+81-3-6759-8560

Singapore
2 Science Park Drive, #04-01/12
Tower A, Ascent Building,
Singapore 118222
Tel.: +65-6403-5300
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Nossos laboratórios 
M Lab™

Com sites ao redor do 
mundo, nós podemos 
acomodar suas necessidades 
em algum laboratório M Lab™ 
Collaboration Center.
Temos o suporte de nosso network 
global com mais de 200 cientistas, 
engenheiros e técnicos para 
auxiliá-lo em qualquer técnica ou 
desafio que esteja enfrentando.

Junte-se à nossa rede de solucionadores de problemas 
enquanto ajudamos a indústria farmacêutica a acelerar o 
acesso a terapias que melhoram a vida em todo o mundo.

Visite um M Lab™ Collaboration Center hoje.
MerckMillipore.com/MLabs #MLabCollaboration
MerckMillipore.com/Training

O negócio de Life Science da Merck opera como 

MilliporeSigma nos EUA e no Canadá.
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