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MAIOR CONFIANÇA

Imagine conseguir quantificar com o poder da massa exata. O que isso significaria para
maiores informações sobre os compostos presentes em sua amostra? Como isso afetaria
a segurança dos seus resultados? Como isso afetaria a sua produtividade e a receita do
seu laboratório?
Agora você pode alcançar tudo isso com o AxION® 2 TOF MS da PerkinElmer.
Cada fluxo de trabalho é diferente. Cada laboratório tem demandas exclusivas sobre
seus instrumentos. Apenas o AxION 2 TOF MS fornece a combinação ideal de precisão
de massa, range dinâmico, velocidade e sensibilidade para otimizar o desempenho,
independentemente da sua aplicação ou matriz.
Descubra a flexibilidade e a funcionalidade do AxION 2 TOF MS e veja como é quantificar
com total confiança todo o range da massa.

Tudo o que você precisa em um espectrômetro de massas Time-of-Flight
Sensibilidade

Velocidade

Espectro total (Full Scan)

Fontes exclusivas de ionização e a
tecnologia TrapPulse™ garantem uma
sensibilidade diferenciada.

Excepcionalmente, as rápidas taxas de
aquisição permitem a integração com as
mais rápidas separações de LC para um
rendimento superior.

A medição e a gravação de cada massa exata, em cada análise permite
reprocessar os dados sem a necessidade de processar novamente uma
amostra.

Três injeções repetidas de1 pg de
reserpina.

Análise Rápida de reserpina por LC.

Infusão direta de iodeto de sódio.

Precisão de massa

Faixa dinâmica

Recursos de massa exata e medições confiáveis da relação isotópica fornecem
especificidade total para informações de amostras não ambíguas.

A faixa dinâmica linear de 5 (cinco) ordens, intra e inter-espectro, proporcionam
confiança absoluta nos resultados e e maior capacidade de quantificação com
menor necessidade de diluição de suas amostras.

Isótopo m/z calculado m/z observado % calculado % observado Erro de ppm
1

609,28066

609,2816

100,00

100,00

1,54

2

610,28393

610,2843

37,23

38,67

0,61

3

611,28671

611,2878

8,59

8,51

1,78

4

612,28941

612,2895

1,48

1,38

0,15

Injeção de 40 pg de reserpina na coluna.

Software:
Soluções robustas, intuitivas, projetadas especificamente para agilizar e simplificar fluxos
de trabalho individuais.
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Curva de calibração de três injeções repetidas de reserpina.

Fluxos de trabalho diferentes. Requisitos diferentes. Mesmo instrumento.
O AxION 2 TOF MS oferece uma ampla gama de recursos projetados para simplificar e agilizar virtualmente todo e qualquer fluxo de
trabalho analítico. Para a sua aplicação que tenha ênfase na precisão de massa do instrumento, no recurso de espectro total, na
velocidade, na sensibilidade, no range dinâmico ou em todos esses aspectos, o AxION 2 TOF MS fornece exatamente o que você
precisa para obter resultados precisos e confiáveis.

IMPORTÂNCIA ANALÍTICA RELATIVA
0%

									 100%

Sensibilidade

Velocidade e confiança para quantificação

Velocidade

• Cinco pedidos de range dinâmico e recursos exatos de massa permitem que você
quantifique realmente os compostos em uma ampla variedade de tipos de massa.

Espectro total (Full Scan)
Precisão de massa
Faixa dinâmica
Software: Sistema de Dados AxION

• O range dinâmico intra-espectro permite o uso de relações isotópicas para uma
confirmação confiável dos composto.
• O sistema de dados AxION é intuitivo e robusto fornecendo acesso instantâneo a
todas as informações e ferramentas, desde curvas de quantificação e calibração a
visualizações em tempo real de cromatogramas de íons extraídos e calibrados (EICs)
da massa bloqueada.

Sensibilidade

Simplicidade e certeza na análise de compostos alvos

Velocidade

• A medição do espectro total em toda análise oferece informações completas para
a verificação de metas únicas ou vários compostos.

Espectro total (Full Scan)
Precisão de massa
Faixa dinâmica
Software: AxION Solo

• Uma exatidão de massa incomparável e relação de isótopos precisa facilita a
identificação da sua meta.
• Os 5 (cinco) ordens de faixa linear dinâmica intra-espectro permitem a
correspondência do padrão de relação isotópica para que você saiba que está
analisando o composto corretamente.
• O AxION Solo™ simplifica a análise de metas mais complexa com uma interface
gráfica flexível, configurável pelo usuário e fácil de interpretar para analisar todas
as suas metas e amostras ao mesmo tempo.

Sensibilidade

Eficiência e precisão na identificação de compostos

Velocidade

• Um amplo range dinâmico e recursos de massa exata facilitam a identificação exata
de compostos desconhecidos.

Espectro total (Full Scan)
Precisão de massa
Faixa dinâmica
Software: AxION EC ID

• A medição do espectro total captura a composição completa de cada amostra e
permite que você verifique qualquer componente a qualquer momento.
• Correspondência da relação isotópica, Dissociação por Colisão Induzida na saída do
capilar e a calibração de massa em tempo real oferece informações estruturais
detalhadas, permitindo extração de dados sem processar novamente sua amostra.
• O software AxION EC ID fácil de usar fornecendo um resumo classificado de
correspondências de fórmula, permitindo que o usuário encontre fórmulas corretas
para seu composto de forma rápida e eficiente.

www.perkinelmer.com/TOFMS
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ESTADO DA ARTE
TECNOLOGIA EXCLUSIVA

SENSIBILIDADE
INCOMPARÁVEL

Criado com uma variedade de tecnologias patenteadas e
proprietárias, o AxION 2 TOF MS oferece sensibilidade
excepcional sem comprometer a resolução ou a precisão
da massa. Capaz de taxas de aquisição espetacularmente
rápidas, o instrumento integra-se perfeitamente com as
separações de LC mais rápidas para fornecer melhores
relações sinais para ruído e maior rentabilidade para uma
maior variedade de compostos.

Projeto ortogonal
Maximiza a resolução e a sensibilidade enquanto minimiza
ruído químico de fundo.

Dissociação por Colisão Induzida (CID)
De saída no capilarPermite modular a fragmentação de
íons sob vácuo em um ambiente controlado e limpo para
elucidação estrutural detalhada.

Fontes de Íons Patenteadas
Garantem sensibilidade máxima fornecendo uma
nebulização e dessolvatação mais eficiente para
proporcionar a ionização mais eficaz possível.

Guia de Íons em Múltiplos Estágios Patenteado
Maximiza a transmissão de íons através de vários estágios
do vácuo para obter uma sensibilidade superior.

Trajeto de Vôo em Formato V (V-Shape)
Fornece a resolução necessária para solucionar os mais
difíceis desafios analíticos, mantendo níveis superiores de
sensibilidade.

Detector multiplicador de elétrons
Fornece excepcional integridade espectral e resolução
de pico superior através da taxa rápida de aquisição e
um amplo range dinâmico.

Probe de Separação AxION
A inovadora Probe de Separação AxION facilita a cromatografia diretamente na fonte de ionização. Isso
minimiza os efeitos de volume morto no sistema para relações superiores de sinal-ruído, maior sensibilidade e
picos mais estreitos.
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Inovação proprietária para um desempenho superior
A PerkinElmer projetou o AxION 2 TOF MS com uma série de inovações tecnológicas avançadas e exclusivas para otimizar seu
desempenho e garantir que ele ofereça níveis incomparáveis de sensibilidade e produtividade.
Fontes de Ionização Líderes de mercado.
Permitem que você escolha a solução ideal para uma determinada aplicação ou classe de compostos para otimizar o desempenho do
sistema em todas as condições analíticas. Ambos os tipos de fonte apresentam exclusivamente sondas encaixáveis, intercambiáveis e
exclusivas que podem ser dedicadas a aplicações específicas, minimizando a contaminação cruzada e aumentando a produtividade.
Ionização Electrospray (ESI) Ultraspray™ 2 de sonda dupla
• Dedique uma entrada para sua amostra e a outra para o padrão
interno para uma calibração de massa com maior precisão
"Lock-Mass" em tempo real permitindo:
-Maior precisão de massa.
-Método de implantação mais simples.
-Tempos de análise mais rápidos.
• A sonda é aterrada e exclusiva fornecendo a
ionização mais suave disponível no mercado
para preservar a estrutura molecular dos
compostos mais instáveis.

Ionização Química de Pressão Atmosférica (APCI)
"Field-Free"
• Excelente desempenho em taxas de fluxo altas
e abaixo de para 50 uL/min sem comprometer a
sensibilidade.
• Projeto ”Field-Free” livre de campo residual,
produz menos ruído e resultados mais confiáveis
do que as fontes convencionais.
• Configuração e operação mais simples sem
necessidade da otimização da posição da agulha
ou sonda.

Sistema “Capillary Shutter” patenteado
Permite que o capilar e todo o compartimento da fonte sejam removidos para manutenção sem quebra do vácuo. Esse recurso
elimina a necessidade de parar o sistema e o tempo de espera necessário para fazer o vácuo novamente, garantindo maior
disponibilidade e maior produtividade do instrumento. O “Capillary Shutter” é uma exclusividade da PerkinElmer, ele também
evita que o ar entre no instrumento quando o capilar é removido, eliminando qualquer possibilidade de contaminação.

Tecnologia proprietária TrapPulse
aumenta em média dez vezes a sensibilidade, coletando pacotes
maiores de íons antes de acelerá-los no tubo de flight. O ciclo
ativo do pulsador é sincronizado com a chegada de pacotes de
íon para garantir transporte máximo de íons no detector
avançado. Inovadora e altamente eficiente, a tecnologia
TrapPulse fornece uma maior amplitude de sinal e uma redução
no ruído de base e, ao mesmo tempo, mantém uma resolução e
precisão de medição de massa excepcionais durante a aquisição
do Time-of-Flight MS.

Gerador de nitrogênio
Nosso gerador de nitrogênio LC/MS é sofisticado e livre de Fitalatos com operação automática contínua
24 horas x7 dias por semana. O gerador também possui a tecnologia de Adsorção por Variação de Pressão
(PSA) comprovada em campo e aprovada por CE, UL & CSA

www.perkinelmer.com/TOFMS
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SOLUÇÕES DE

SOFTWARE
PROJETADAS PARA

A SUA FORMA DE TRABALHAR

Para complementar as muitas inovações de hardware
presentes no the AxION 2 TOF MS, a PerkinElmer
oferece uma variedade de soluções de software
especificamente projetadas para otimizar e simplificar
os fluxos de trabalho do seu laboratório. Simplesmente
escolha o pacote mais adequado à sua aplicação
específica e você descobrirá uma interface intuitiva e
robusta, oferecendo tudo o que precisa para converter
amostras complexas em resultados confiáveis.

Sistema de dados AxION para fluxos de dados de
quantitação
O sistema de dados AxION simplifica tudo desde o controle do
seu LC/TOF MS ao acesso, gerenciamento, processamento e
geração de relatório de dados. O software permite que você
comece rapidamente a usar o mais avançado Time-of-Flight
AutoTune em um único clique.
O único sistema de dados capaz de fornecer sinais de íons
extraídos e calibrados de massa em tempo real (”Lock Mass”),
isso simplifica e otimiza o desenvolvimento de método para
fornecer resultados mais rápidos e mais confiáveis para análises
quantitativas acionadas por qualquer composto.

Com o sistema de
dados AxION, todas as
ferramentas e informações
necessárias para análise
quantitativa confiável são
de fácil alcance.

• Os cromatogramas de íon extraídos e calibrados por ”lock mass”
são exibidos em tempo real para confirmação instantânea de
compostos e desenvolvimento de otimização de método.
• Os dados de MS, PDA e outros detectores analíticos podem ser
combinados e exibidos na tela.
• Os EICs podem ser graficamente extraídos do espectro de
massa em tempo real.
• Todos os espetros são capturados para cada análise de
quantitação de pós-processamento e massas adicionais.
• Dicionário decompostos incorporado permite armazenamento
de nomes de compostos especificados pelo próprio usuário.
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AxION Solo para workflow de Análises de Compostos
Conhecidos

AxION EC ID para fluxos de trabalho de identificação
de compostos desconhecidos

Quanto mais rápido o seu processamento, mais rápidos os seus
resultados e menos tempo você precisa para tomar decisões.
Esse é o poder de aumento de produtividade do AxION Solo.

Uma identificação de compostos rápida e precisa requer a
capacidade de identificar a fórmula certa com rapidez e
eficiência. E nada restringe a sua pesquisa com maior rapidez,
simplicidade e clareza do que o AxION EC ID (Identificação de
Compostos de Elementos).

Permitindo que você organize e visualize as janelas para
reproduzir seu fluxo de trabalho — seja para investigações
simples ou múltiplos compostos, seja para análise de
compostos conhecidos, o software facilita a maximização de
rentabilidade analítica com a redução dos custos.
Um software altamente intuitivo e centrado em compostos, o
AxION Solo ajuda rapidamente a localizar o que se está
buscando, de forma gráfica, clara e precisa.

O AxION Solo exibe várias
amostras diretamente na
bandeja ou frasco para
identificação rápida e fácil
de compostos conhecidos.

• Relatórios completos e opções de publicação de resultados
• Ampla matriz de parâmetros de avaliação de dados, incluindo:
-Encontrado e puro/não encontrado.
-Encontrado contendo fragmentos.
-Encontrado e confirmado com relações isotópicas e tempo
de retenção.
• Capacidade de visualizar várias amostras em uma placa ou
frasco e identificando rapidamente seus compostos alvos nas
amostras.
AxION Xpo™

Altamente flexível e intuitivo, este software proprietários
obtém esses dados de massa exata e perfil isotópico do AxION
2 TOF MS e os utiliza para pesquisar fórmulas conhecidas em
diversos bancos de dados. As fórmulas combinadas são
mostradas em um resumo simples e marcadas de acordo com
seus parâmetros correspondentes para que você possa
rapidamente selecionar o correto.

O AxION EC ID converte
dados de massa exata dos
compostos desconhecidos
para fórmulas conhecidas.

• As fórmulas correspondentes são mostradas em um resumo
classificado (baseado em precisão teórica e relações
isotópicas) para ajudar você a escolher a fórmula correta.
• A tolerância de erro de massa e os critérios de correspondência
das relações isotópicas são definidas pelo usuário.
• Simples e intuitiva, a interface permite a geração de
resultados precisos e confiáveis sem conhecimento profundo
elementar ou de química.
• Cada correspondência de parâmetro entre os dados
observados e experimentais pode ser visualizadas
selecionando a caixa “Details” (Detalhes).

Para aqueles que precisam da funcionalidade de análise e
relatório do AxION Solo, mas não de seus recursos de
processamento, o AxION Xpo oferece um ambiente de
visualização de dados baseado nos compostos para acessar
seus resultados e personalizar seus relatórios.
www.perkinelmer.com/TOFMS
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O NÚMERO

UM PARA
SERVIÇO
E SUPORTE

Nada tem um impacto maior na produtividade ou no
retorno de investimento do que o tempo de operação do
instrumento. E ninguém faz mais para garantir que seus
sistemas de cromatografia e espectrometria de massa se
mantenham em operação contínua do que a PerkinElmer.
Com o OneSource® Laboratory Services, você tem à sua
disposição o serviço global mais abrangente e mais
respeitado do mundo. Nós vamos além da simples
manutenção e reparo de instrumentos. Nós incorporamos
o gerenciamento ativo de laboratórios como parte da
equação corporativa de nossos clientes, um parceiro com
resultados comprovados em aprimorar as eficiências,
otimizando operações e fornecendo custos previsíveis em
todo do globo. Não importa qual seja a sua necessidade,
a nossa equipe de Engenheiros de Suporte certificados e
treinados está disponível 24 horas por dia, sete dias por
semana, por telefone.
Operando em mais de 150 países com mais de 400.000
instalações atualmente sob seus cuidados, a OneSource
possui o portfólio mais abrangente do mercado em
serviços profissionais de laboratório, incluindo programas
completos de atendimento para praticamente qualquer
tecnologia e fabricante. Ao permitirmos que você consolide
nossos contratos de serviço em um único fornecedor e
fornecermos uma consultoria técnica responsável e
especializada com suporte a qualquer momento, nós
garantimos que a sua instrumentação e o seu laboratório, operem permanentemente em níveis ótimos.
Seja para manutenção e reparo, validação e conformidade, gerenciamento de ativos e realocação de laboratórios,
atualizações de software e hardware ou treinamentos, você sempre pode contar com a OneSource.

PerkinElmer do Brasil
Rua Cardoso de Almeida, 1460
CEP 05013-001 São Paulo - SP
Tel.: +55 (11) 3868 9072
www.perkinelmer.com

Para obter uma lista completa de nossos escritórios internacionais, visite www.perkinelmer.com/ContactUs
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