
Soluções Industriais 

A Pensabio foi criada para atender as mais exigentes demandas 
em Life Sciences no Brasil, adentrando também os mercados 
diagnóstico e industrial com o compromisso de oferecer soluções 
high-end, suportadas por atendimento e serviços de alto nível.

Seguindo a tradição do Grupo Pensalab, a Pensabio tem como 
prioridade a satisfação do cliente, seja na consultoria, venda, 
suporte ou prestação de serviços.

O grupo, que é constituído pelas empresas Pensalab, Pensabio e 
Pensacom possui mais de 25 anos de experiência em uma vasta 
operação que se estende por todo território nacional e parte da América 
Latina, sendo constituída por mais de 200 colaboradores, 4 escritórios 
no Brasil e 1 nos EUA.

Nossas linhas

Repositório celular:

•  Microrganismos
•  Celulas de eucariotos 
    inferior e superior Kit de controle externo 

para SARS-CoV-2 ATCC®



Reagentes e equipamentos para 
caracterização e identificação de:

•  Fungos filamentosos
•  Leveduras
•  Bactérias
•  Células de mamíferos
•  Atividade mitocondrial

Equipamentos para :

•  Caracterização de nanopartículas (NTA e DLS)
•  Microcalorimetria (ITC, DSC)
•  Cromatografia por exclusão molecular (GPC/SEC)

Soluções para:

•  Citometria de Massas (Cytof Helios/Hyperion)
•  Preparo de Bibliotecas de NGS (Juno)
•  Genotipagem em larga escala (Biomark)
•  Cultura celular de longa duração (Polaris)
   

Equipamentos para :

•  Sistema automatizado de Western Blotting 
   (WES e JESS)
•  Sistema automatizado de ELISA
•  Focalizadores isoelétricos (iCE3, MAURICE) 
•  Caracterização de agregados e partículas 
   (MFI - Micro-flow imaging)
•  Fotodocumentadores
•  WB de single cell

Mitoplate Biolog

Nanosight NS300
Malvern 

CyTOF Helios Fluidigm

Jess Protein Simple

Pipetas e equipamentos de bancada:

•  Micropipetadores
•  Ponteiras
•  Equipamentos de bancada

PIPETMAN M P12X20M 
BT Connected Gilson



Insumos e testes para:

•  ELISA
•  Meios de cultura bacteriana
•  Testes rápidos
•  Testes para COVID-19

Equipamentos e reagentes:

•  ELISA (sistemas de desenvolvimento e 
   kits prontos para uso)
•  Anticorpos para Imunoensaios 
   (WB, IP, IHC, FC)
•  Proteínas Recombinantes
•  Small Molecules
•  Reagentes para ensaios celulares

Soluções de:

•  Equipamentos e reagentes para identificação 
   de DNA e RNA por qPCR
•  Conceito PoC para análise de patógenos 
   e ID de alimentos
•  Teste de superfícies para coronavirus

Equipamentos e reagentes
para Sequenciamento de Nova 
Geração (NGS)

•  G50, G400, T7
•  Insumos para WGS, WES, WTS

Meio de cultura Advagen

bCUBE Hyris

MGISP-NE384 MGI

Kit ELISA Enzo

Equipamentos e reagentes:

•  ELISA ( DuoSet , Quantikine , QuicKit,   
   Kit QuantiGlo da BTN ) 
•  Anticorpos para Imunoensaios 
   (WB, IP, IHC, FC, CyTOF)
•  Luminex
•  Proteínas recombinantes

Kit Elisa Quantikine
R & D Systems



Reagentes para:

•  Small molecules
•  Enzimas
•  Peptídeos

Small Molecules Tocris

Soluções para:

•  Filtração e microfiltração
•  Microbiologia
•  Monitoramento do ar

SEPARA GVS

industria@pensabio.com.br Rua Pinto Gonçalves, 84
Perdizes / SP - CEP: 05005-010

wwww.pensabio.com.br+55 (11) 3868-6500


