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Agora você pode ligar os dados funcionais da microscopia de luz com as infor-

mações sobre o contexto ultraestrutural revelado pela microscopia eletrônica. 

Explore todo o potencial de cada sistema e aproveite o máximo de flexibilidade 

entre as duas técnicas. O Shuttle & Find é a interface correlativa que faz acon-

tecer. Totalmente integrado com software de imagens ZEN, ele controla todas 

as funções exigidas dos microscópios de luz e eletrônico, permitindo que você 

obtenha um fluxo de trabalho fácil e intuitivo, de instrumento para instrumento. 

Obtenha mais informações em menos tempo. Utilize o Shuttle & Find para  

conectar o seu microscópio confocal, como LSM 780, ou sistema de superresolução, 

como o ELYRA PS.1, em seu microscópio eletrônico de varredura. Ao combinar a 

microscopia de luz e eletrônica, você terá a capacidade total de ambos – e ainda 

mais. 

Una seus microscópios de luz e eletrônico

Alimentação de macrófagos em esferas fluorescentes
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ZEISS Shuttle & Find: Modular. Flexível. Objetivo primordial. 

Leve a aproximação modular para a sua  

flexibilidade total 

Campo amplo, microscopia confocal ou superre-

solução: agora você pode combinar suas técnicas 

de imagem avançadas com o seu microscópio ele-

trônico de varredura. Escolha no portfólio da ZEISS, 

para construir sistemas adaptados e flexíveis para 

as suas aplicações. 

Totalmente integrado com ZEN

O Shuttle & Find é um módulo integrado no  

software de imagem ZEN. Utilize esse poderoso  

e útil pacote para as suas aplicações correlativas. 

Você controla todas as funções necessárias dos 

seus microscópios de luz e eletrônico e benefici- 

se de um fluxo de trabalho suave, abrangendo  

diferentes plataformas de imagem.

Mais informações com alta resolução 

Utilize o Shuttle & Find para correlacionar imagens 

de superresolução com dados do seu microscópio 

eletrônico de varredura. Com métodos de super-

resolução, você aprimora a localização dos deta-

lhes, além do limite de difração, permitindo a  

localização dos componentes celulares com maior 

precisão. Obtenha informações adicionais ao cor-

relacionar dados ultraestruturais de microscopia 

eletrônica.

Imagem correlativa de um SIM multicor e imagem MEV de  
plaquetas humanas. (vermelho: filamentos de actina, verde: 
proteína plaquetária celular) 
Cortesia do D. Woulfe, K. Czymmek e J. Caplan, Universidade de  
Delaware
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A tecnologia por trás do equipamento

Seu fluxo de trabalho correlativo

Preparação  

de amostra

•	 Fixação

•	 Incorporação

•	 Rotulação

Montagem no suporte 

de correlação

•	 Suporte da amostra 

para grades TEM 

•	 Suporte da amostra 

para lamínula

•	 Ou utilize qualquer 

suporte com 3 mar-

cadores de  

calibração

Microscopia  

de luz

•	 Campo amplo

•	 LSM

•	 Superresolução

Transferência  

de amostra

•	 Opcional: 

Preparação de 

amostra

Microscopia  

eletrônica

•	 MEV

•	 FIB-SEM

Avaliação  

e análise

•	 Correlação

•	 Processamento de 

imagem
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Amplie as suas possibilidades

Sem compromisso

Utilize o conceito modular para combinar o 
seu microscópio de luz e eletrônico e obtenha 
o melhor de ambos os mundos.

Acelere seu fluxo de trabalho

Pergunte ao seu contato ZEISS sobre uma 
atualização de campo de seus sistemas e  
beneficie-se da reobtenção rápida das suas 
Regiões de Interesse. 

Obtenha assistência one-stop

Beneficie-se do suporte de aplicação e do 
serviço completo da ZEISS, a única fornece-
dora de microscópios de luz e eletrônico.

Zoom de micro para nano

Visualize a sua amostra de campo amplo, 
confocal ou superresolução com os melhores 
detalhes ultraestruturais.

Shuttle & Find para as ciências da vida
Habilitando a produtividade na microscopia correlativa

Obtenha mais informações 

de maneira simples

Correlacione as informações funcionais e  
ultraestruturais da sua amostra. 

1 µm1 µm

1 µm1 µm
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A tecnologia por trás do equipamento

Calibração rápida 

Escolha qualquer suporte de preferência, ou sim-

plesmente monte a sua amostra no suporte  

Shuttle & Find, utilizando o ZEN para realizar uma 

calibração de 3 pontos. Agora você está pronto 

para investigar suas amostras e capturar dados de 

imagem. Depois, transfira a sua amostra junto 

com o suporte para o microscópio eletrônico de 

varredura.

Fácil relocação 

Realize a mesma calibração rápida em seu micros-

cópio eletrônico. Abra as imagens do seu micros-

cópio de luz. Depois, com o clique de um botão, 

reloque as posições correspondentes: você não 

perde tempo com as buscas tediosas.

Correlação precisa 

Gere imagens de sobreposição correlativa com a 

ajuda das funções embutidas do Shuttle & Find 

para dados de superimposição de seus microscó-

pios de luz e eletrônico. Você pode combinar in-

formações funcionais e estruturais ao correlacio-

nar imagens de fluorescência de microscópio de 

luz convencionais, confocal ou superresolução 

com dados do seu microscópio eletrônico.

a)  Visão geral do microscópio de luz com uma região de inte-
resse marcada, imagem de sobreposição da imagem DIC e 
imagem fluorescente com 3 canais

b) Imagem MEV da região de interesse marcada na Fig. a c)  Sobreposição de imagens da região de interesse a partir de 
microscópio de fluorescência e eletrônico
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Feito sob medida para as suas aplicações

Correlação das características óticas  

e estruturais de uma asa de borboleta

Quais as informações estruturais para as diferentes 

propriedades óticas das escalas da borboleta? 

Uma pergunta difícil - sem a microscopia correlativa. 

Utilize um microscópio confocal para detectar  

diferentes áreas fluorescentes e reflectivas das  

escalas. Colete um conjunto de Seções óticas e 

calcule uma reconstrução tridimensional. Depois, 

utilize o seu microscópio eletrônico para comple-

mentar essa informação, ao solucionar a estrutura 

fina das escalas. Após correlacionar os conjuntos 

de informações, você será capaz de atribuir corre-

tamente as propriedades das escalas (estruturas  

refletivas [verde] e autofluorescência [vermelho]) 

para as características ultraestruturais.

Cortesia de Kathleen L. Prudic, Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade de Yale, Kirk J. Czymmek e Jeffrey L. Caplan, 
Instituto de Biotecnologia de Delaware, Universidade de Delaware

Reconstrução 3D de conjunto Z LSM, mostrando a reflexão  
(verde) e a autofluorescência (vermelho)

Projeção de intensidade máxima do conjunto Z

Imagem MEV ampliada da seção marcada na projeção de  
intensidade máxima

Imagem de sobreposição. Somente partes nas escalas mostram 
a autofluorescência. As imagens foram obtidas com LSM 780 e 
AURIGA 60 

Asa de Borboleta da Bicyclus anynana.
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Feito sob medida para as suas aplicações

Exame de processos celulares utilizando a iluminação estruturada e a microscopia eletrônica de 

varredura

Somente as técnicas de microscopia de fluorescência podem detectar os componentes celulares que foram 

marcados com os marcadores de fluorescência. A microscopia de iluminação estruturada de superresolução 

(SR-SIM) irá melhorar a resolução, enquanto a microscopia eletrônica de varredura (MEV) é usada para  

registrar a topografia da sua amostra. Combinar SR-SIM com MEV lhe possibilita atribuir sinais fluorescentes 

precisos às estruturas sub-celulares. 

Visualização de endocitose. 

Os macrófagos foram incubados em um meio de cultura contendo Bodipy-488, rotulado dextrano, por 5 minutos 

(verde). As células foram fixadas e os filamentos de actina foram marcados com Bodipy-561-Phalloidin (vermelho). 

DAPI (azul) foi usado para marcar o núcleo. A rede de actina com endossomos se tornou visível ao extrair a 

membrana celular. A sobreposição correlativa das imagens mostra o dextrano nas vesículas endossomais,  

que se movem pelos filamentos de actina, confirmando a participação dos filamentos de actina na endocitose. 

As imagens foram obtidas com ELYRA PS.1 e AURIGA 60
Cortesia de Kirk J. Czymmek e Jeffrey L. Caplan, Instituto de Biotecnologia de Delaware, Universidade de Delaware

Investigação de endocitose

Sobreposição de um campo amplo e imagem SIM (vermelho:  
actina, verde: endossomos, azul: núcleo) 

Imagem MEV Imagem de sobreposição correlativa

2 μm 2 μm

2 μm
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Imagem SIM (a) e imagem dSTORM (b) mostrando um receptor acoplado de proteína G (vermelho); c) Imagem SIM de paredes de células  
de levedura (Calcofluor); d) Imagem MEV; e) Imagem de sobreposição da imagem SIM, exibida na c) imagem dSTORM e na imagem MEV.  
O receptor acoplado de proteína G é localizado principalmente para os compartimentos cisternais densos de elétron. Cortesia de Kirk J. 
Czymmek e Jeffrey L. Caplan, Instituto de Biotecnologia de Delaware, Universidade de Delaware

Feito sob medida para as suas aplicações

Localização de proteínas em células de levedura com microscopia correlativa

Os métodos de superresolução, como PALM ou dSTORM, obtém resoluções abaixo de 20 nm. Isso possibilita 

a localização precisa de proteínas em seus ambientes celulares, especialmente quando combinadas com  

informações ultraestruturais capturadas pelos microscópios eletrônicos de varredura. O exemplo mostra  

seções ultrafinas de células de levedura, que expressam um receptor acoplado de proteína G recombinante 

(vermelho). As paredes celulares foram marcadas com Calcofluor (azul). As imagens MEV foram obtidas com 

detector ESB  Uma inversão preto-e-branco gera sua aparência TEM. Após a superimposição de todas as 

imagens obtidas, a proteína pode ser atribuída para os compartimentos celulares específicos do caminho  

endocitótico, nas células de levedura. Devido ao tamanho pequeno das células de levedura, você somente 

irá obter resultados desse tipo ao combinar métodos de superresolução com o poder de resolução da  

microscopia eletrônica.

Seções ultrafinas de células de levedura

a) b)

c) d) e)
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1 Microscópios 

Microscópios de luz

•	 Stemi 2000

•	 SteREO Discovery

•	 Axio Zoom.V16

•	 Axio Scope.A1

•	 Axio Imager

•	 Axio Examiner

•	 Axio Observer

•	 Série LSM 7

•	 Série ELYRA

3 Acessórios

•	 Ciências da vida Corrmic suporte da amostra  

para lamínula

•	 Ciências da vida Corrmic suporte da amostra  

para grades TEM

•	 Adaptador MEV para Suporte da amostra  

CorrMic  

Ciências da Vida

•	 Adaptador MEV/STEM para Suporte da  

amostra  

CorrMic Ciências da Vida

A sua escolha flexível de componentes

2 Software 

•	 Software de imagens ZEN (ZEN 2012)

•	 Módulo Shuttle & Find

•	 ZEN MEV 2012

•	 SmartSEM (V05.04) 

1

2 3

3

1

Microscópios eletrônicos

•	 EVO

•	 ULTRA

•	 SUPRA

•	 SIGMA

•	 MERLIN Compact 

•	 MERLIN

•	 AURIGA Compact 

•	 AURIGA
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Visão global do sistema
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Especificações técnicas

Característica

Suporte de amostra correlativa •	 Para lamínulas (22 mm x 22 mm)
•	 Para grades TEM (3 mm), até 4grades por suporte correlativo

Precisão de reposicionamento •	 < 25 μm (precisão inicial, dependendo da especificação do estágio)
•	 < 5 μm (utilizando opção de software para calibração fina)

Calibração •	 Calibração manual ou semiautomática, baseada em três marcadores de referência no suporte de amostra correlativa
•	 Definição de suportes de amostra pelo usuário

Relocação •	 Definição de múltiplas regiões de interesse por imagem, somente ZEN (edição azul)
•	 O campo de visão no MEV é automaticamente ajustado, ZEN (edição azul): para a região de interesse escolhida, ZEN (edição preta): para o campo de visão

Correlação •	 Função de correlação de imagem com correção de escala, tradução e rotação
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Porque o sistema de microscópio da ZEISS é uma das suas ferramentas mais importantes, certificamo-nos de 

que está sempre pronto para funcionar. Além disso, garantimos que você estará utilizando todas as opções 

para tirar o máximo proveito do seu microscópio. Você pode escolher entre uma gama de produtos de assis-

tência, cada um dos quais fornecido por especialistas da ZEISS altamente qualificados que o irão apoiar após 

a aquisição do sistema. O nosso objetivo consiste em possibilitar a experiência daqueles momentos especiais 

que inspiram o seu trabalho.

Reparar. Assistir. Otimizar. 

Tirar o máximo proveito do tempo de atividade do seu microscópio. O contrato de manutenção da ZEISS 

permite-lhe prever um orçamento para custos de funcionamento, evitando parar atividades dispendiosas 

e permitindo a obtenção dos melhores resultados através de um desempenho melhorado do seu sistema. 

Escolha entre os contratos de assistência concebidos para lhe proporcionar uma gama de níveis de controle 

e opções. Trabalharemos com você para selecionar o programa de assistência mais adaptado às necessida-

des do seu sistema e requisitos de utilização, de acordo com as práticas padrão da sua organização.

Os nossos contratos padrão de reparo e manutenção preventiva sob pedido também lhe proporcionam van-

tagens distintas. O pessoal de assistência da ZEISS irá analisar qualquer problema que surja e resolvê-lo – 

quer via software de manutenção remota ou in loco.

Melhore o seu sistema de microscópio

O seu sistema de microscópio da ZEISS é concebido para uma variedade de atualizações: as interfaces aber-

tas permitem a você manter sempre um elevado nível tecnológico. Como resultado, você irá trabalhar agora 

de forma mais eficiente, alargando simultaneamente a longevidade produtiva do seu microscópio à medida 

que vão surgindo novas possibilidades de atualização. 

Salientamos que os nossos produtos de assistência são constantemente ajustados de forma a atender as 

necessidades de mercado e podem ser sujeitos a alteração.
Aproveche el rendimiento optimizado de su sistema de
microscopio con un contrato de servicio ZEISS: ahora
y para los años venideros.

Conte com uma assistência no verdadeiro sentido da palavra

>> www.zeiss.com/microservice
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http://www.zeiss.com.br/microscopy/pt_br/assistencia-suporte


The moment your data change scientific minds.
This is the moment we work for.

// RECOGNITION
    MADE BY ZEISS
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Carl Zeiss Microscopy GmbH 
07745 Jena, Alemanha  
BioSciences
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/shuttle-find
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www.facebook.com/zeissmicroscopy
www.flickr.com/zeissmicro
www.twitter.com/zeiss_micro
www.youtube.com/zeissmicroscopy
http://www.zeiss.com.br/microscopy/pt_br/produtos/microscopia-correlativa

