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FOI TÃO FÁCIL

Flexar SQ 300 MS
Verificar. Quantificar. Simplificar.

CONSTRUÍDO PARA

ULTRAPASSAR.
CONCEBIDO PARA

SUPERAR.

Com os fluxos de trabalho dos dias de hoje cada vez mais complexos e exigentes, a qualidade dos dados é tudo. Muitas
vezes, não basta simplesmente determinar o que se encontra numa amostra; precisa de medir precisamente a quantidade
e sob que forma. E rapidamente.
Entrar no Flexar SQ 300 MS™.
Ideal para uma variedade de análises, este moderno detector de único
quadripólo traz a observação de amostras sem igual da espectrometria de
massas para as aplicações de cromatografia líquida. Uma parte integrante da
aclamada linha de produtos Flexar™ LC da PerkinElmer, o SQ 300 MS inclui
uma sonda intercambiável revolucionária e um canal de iões multietapas
único para uma sensibilidade excepcional. O seu robusto design também é
capaz de lidar com os fluxos de trabalho mais desafiantes com uma eficácia e
fiabilidade a longo prazo.
Para alguns, trata-se da derradeira ferramenta de QA/QC. Para outros, é um
solucionador de problemas de síntese informativa. E para outros trata-se
de um parceiro indispensável na busca quantitativa para saber mais sobre
qualquer amostra. Mas em todos os casos, em todas as aplicações, em cada
laboratório, o Flexar SQ 300 MS é o caminho mais simples para chegar à
informação exacta de que necessita.
O Flexar SQ 300 MS da PerkinElmer. O mais recente avanço para o ajudar a verificar, quantificar, simplificar.

O desempenho reproduzível a elevada sensibilidade permite uma quantificação
precisa. 6 injecções repetidas de 1 pg de Reserpina no modo ESI + a 400 µl/min.
Nesta imagem, num sinal/ruído de 325:1 em SIM 609,2 @ 0,6 FWHM.
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A IDENTIFICAÇÃO
PRECISA COMEÇA
COM SEPARAÇÃO

SUPERIOR.

Criar o sistema ideal com a flexibilidade e potência front-end da plataforma Flexar LC.
O detector Flexar SQ 300 MS foi concebido para uma integração sem falhas com a família Flexar das soluções de LC. Com uma
reputação global pelo desempenho robusto e capacidades de separação cromatográfica superiores, a plataforma Flexar oferece
um nível de configuração sem paralelo e flexibilidade de aplicação.
A linha Flexar oferece a solução front-end perfeita de LC de elevado desempenho para complementar a sensibilidade, a
velocidade e a observação de amostras do Flexar SQ 300 MS. Com a mais variada gama de pressões de funcionamento e um
conjunto completo de tecnologias de LC modulares e empilháveis, o Flexar facilita a criação da solução ideal que se adequa às
suas necessidades analíticas.
Cromatografia excepcional aliada a um
espectrómetro de massas de único quadripólo
inovador e robusto. Tudo se conjuga para criar o
sistema de LC mais focado na aplicação disponível.

Destaques
• Excepcionais capacidades de separação
cromatográfica front-end
• Componentes modulares e flexíveis que se
adequam a qualquer necessidade analítica de
LC/MS
• Vasta selecção de pressões de funcionamento
disponível para lidar com as suas necessidades
de produtividade
Misture e combine componentes para criar a configuração ideal adequada aos seus
requisitos de desempenho/produtividade.

www.perkinelmer.com/flexarsq300ms
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MODERNAS
INOVAÇÕESPARA

IONIZAÇÃO

SUPERIOR.

Tecnologias patenteadas proporcionam um espectro de elevada qualidade e mais dados
informativos.
O inovador design da fonte de iões do instrumento permite uma nebulização efectiva, remoção de solvente mais rápida e
ionização superior para uma sensibilidade sem igual em aplicações de LC/MS.
Com uma escolha de três opções de fonte de iões, o Flexar SQ 300 MS permite-lhe utilizar a que mais se adequa às suas
necessidades analíticas:
• Interface de Electrospray (ESI) Ultraspray™
• ESI Ultraspray2™ de dupla sonda
• Ionização Química à Pressão Atmosférica (APCI)
Independentemente da fonte que escolher, esta vem com um design único da sonda de encaixe intercambiável que
melhora a flexibilidade de funcionamento e a produtividade. Pode agora utilizar uma sonda separada para cada aplicação
para minimizar a contaminação cruzada ou dedicar a sonda a cada utilizador para um maior controlo, velocidade e
produtividade, ideal para ambientes de acesso aberto.

Fonte mais limpa. Sensibilidade superior.
Para além do design único da sonda intercambiável no Flexar SQ 300 MS, o instrumento
inclui também um cone capilar robusto e amovível. Ambos os componentes podem ser
rápida e facilmente trocados para uma aplicação em particular para minimizar a
contaminação cruzada, permitem a utilização de tampões inorgânicos e proporcionam o
ambiente de ionização mais limpo possível para uma sensibilidade superior e resultados
mais precisos. Se e quando a fonte precisar de ser limpa, toda a estrutura pode ser
removida, limpa e colocada novamente sem encerrar o vácuo, aumentando
dramaticamente o tempo útil e a produtividade em comparação com outros sistemas.

As sondas de encaixe
intercambiáveis permitem-lhe
dedicar a utilização a aplicações
específicas, minimizando
a contaminação cruzada e
melhorando a produtividade.
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Fonte de Ionização por Electrospray (ESI) Ultraspray.

Fonte de Ionização por Electrospray (ESI) Ultraspray2.

A ESI Ultraspray no Flexar SQ 300 MS oferece uma ionização
super suave e extremamente eficiente para preservar a
estrutura molecular até dos compostos mais fracos.

A opção de ESI Ultraspray2 de dupla
sonda permite uma ligação simultânea
de vários canais analíticos à sua
interface. Com este design, uma
entrada poderá ser utilizada
exclusivamente para calibração,
eliminando o tempo necessário para
nivelar linhas e evitando a contaminação
da sonda de amostragem.

O design angulado único da sonda acelera o processo de
remoção do solvente, reduz os agrupamentos de solventes
neutros e permite uma transmissão de iões superior para o
sistema do espectrómetro de massas. A posição da sonda
pode também ser ajustada rápida e facilmente para optimizar
a sensibilidade e o desempenho a qualquer taxa de fluxo.

A sonda angular única pode ser facilmente ajustada para optimizar a ionização
e a transmissão de iões para o espectrómetro de massas independentemente
da taxa de fluxo.

O controlo de qualidade farmacêutica pode requerer análises de confirmação
detalhadas.
Exemplo: Na imagem, o peso molecular e as informações de iões carregados do
antibiótico Polimixina B.

Fonte de APCI (Ionização Química à Pressão Atmosférica) com ausência de campo.
Oferecendo uma elevada sensibilidade mesmo a fluxos muito baixos — tanto no modo positivo como negativo — a fonte de iões
de APCI com ausência de campo Flexar SQ 300 MS permite-lhe alcançar óptimos resultados enquanto utiliza menos amostra e
solvente. Oferece o melhor de dois mundos numa única e eficiente fonte que é fácil de ajustar e utilizar.
Ao contrário de outros sistemas que criam um campo significativo
(e ruído químico) colocando a agulha de corona entre a sonda e a
entrada capilar, a nossa interface alberga a corona no interior da
sonda. Este design não só remove o campo, como também
elimina quaisquer requisitos de optimização associados com a
posição da agulha ou sonda para obter a mais simples
configuração e funcionamento.

Com a sua agulha de corona no interior da sonda e afastada da entrada
capilar, a fonte da APCI no Flexar SQ 300 MS elimina o campo criado por
designs convencionais, produzindo menos ruído e resultados mais fiáveis.

A interface de APCI do Flexar SQ 300 MS também difere de
outros sistemas focando toda a amostra através da região da
corona para maximizar a eficiência de ionização numa variada
gama de taxas de fluxo.

Destaques
• Gama de fontes de iões patenteadas adequada a diferentes
químicas e aplicações
• As sondas de encaixe intercambiáveis minimizam a
contaminação cruzada
• A estrutura da fonte pode ser removida sem desligar o vácuo
para uma produtividade sem igual
• O cone capilar amovível simplifica a limpeza para um tempo
útil melhorado

www.perkinelmer.com/flexarsq300ms
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TRANSMISSÃO DE
IÕES MELHORADA

DA FONTE PARA

O design único proporciona uma sensibilidade e velocidade excepcionais.

O Flexar SQ 300 MS inclui
uma tecnologia capilar
patenteada que direcciona
de forma eficiente as moléculas para o espectrómetro de
massas. A tensão aplicada à saída capilar pode ser modulada
com precisão de forma a permitir que os iões fluam livremente
ou que exista colisão e fragmentação através de Dissociação
Induzida por Colisão (CID). Ideal para obter informações
específicas sobre a massa e estruturais mais detalhadas, a CID
pode ser executada de forma mais fiável e consistente do que
em qualquer outro sistema graças à eficácia de remoção de
solvente das fontes de ionização do instrumento.

O DETECTOR.

Canal de iões multietapas eficaz e eficiente.
Concebido em torno de um hexapólo multietapas único,
o Flexar SQ 300 MS guia suavemente os iões com uma
diminuição de pressão em três fases gradual para maximizar a
transmissão para o detector e a análise de quadripólo. O feixe
de iões é ainda focado por um pré-filtro antes de entrar no
quadripólo para garantir um desempenho, consistência e
sensibilidade óptimos.

No desenvolvimento nutracêutico, a identificação e quantificação de
compostos activos é o principal objectivo. A ionização super suave e as
capacidades de CID avançadas proporcionam uma confiança absoluta nos
seus resultados.
Exemplo: Detectar a presença do composto activo P57 na Hoodia Gordonii
utilizado como um supressor do apetite à base de plantas.

Canal de iões multietapas patenteado e transmissão de iões melhorada de hexapólo ultramoderna para uma poderosa análise de quadripólo de
sensibilidade superior.

Poderosa análise de quadripólo e o melhor detector da classe.
Facilmente controlável através do software Chromera do instrumento,
a análise de quadripólo no Flexar SQ 300 MS pode ser executada em
vários modos de aquisição que podem ser misturados e combinados de
forma a corresponder aos seus requisitos de dados para uma execução
ou aplicação em particular. A Monitorização do Ião Seleccionado (SIM)
e o modo de Varrimento podem ser executados individualmente ou
em qualquer combinação, com ionização positiva ou negativa, para
proporcionar exactamente o nível de sensibilidade e velocidade de que
necessita e para optimizar a qualidade dos seus dados.
O design de quadripólo e electrónica de alta velocidade em
combinação com um detector de contador de impulsos digital
oferecem taxas de aquisição de dados excepcionalmente rápidas.
Tal garante uma resolução de pico de cromatográfica superior e
integridade espectral completa mesmo quando o instrumento está a
ser utilizado em conjunto com separações UHPLC desafiantes.
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Destaques
• A CID para informações estruturais detalhadas
proporciona análises de confirmação reproduzíveis
• O canal de iões multietapas garante uma
transmissão de iões superior
• A flexibilidade do modo de aquisição proporciona
informações mais abrangentes para uma óptima
qualidade de dados

UM SISTEMA DE DADOS
PARA CROMATOGRAFIA

DA FORMA QUE
O CONCEBERIA.

O controlo do instrumento e a aquisição de dados são mais
rápidos e fáceis do que nunca com o Chromera.

Controlo total. Design intuitivo. Navegação rápida. Gráficos nítidos. Informações
relevantes. Tudo se conjuga para criar o sistema de dados para cromatografia mais
produtivo, orientado para aplicações e fácil de utilizar.

Facilidade de utilização sem rival.
Com um fluxo de trabalho intuitivo e claro, o Sistema de Dados para Cromatografia (CDS) Chromera® simplifica cada uma e todas
as fases da sua análise quantitativa. Todas as suas ferramentas e informações nunca estão a mais de alguns cliques para que
possa controlar rápida e facilmente todos os aspectos do seu sistema Flexar SQ 300 MS, bem como criar dados ricos em
informações especialmente direccionados para a sua aplicação. O software possui uma função de ajuste automático com apenas
um clique fácil e rápida para um funcionamento e capacidade de reprodução fiáveis no dia-a-dia.

Funcionalidade avançada.
O Chromera permite-lhe combinar vários modos de aquisição numa única execução de forma a obter informações completas
sobre moléculas com diferentes comportamentos de ionização. O CDS Chromera também lhe permite combinar informações
adquiridas nestes diferentes modos — e de diferente detectores — para uma quantificação avançada e análise de confirmação
mais aprofundada.

As informações cromatográficas para diferentes detectores podem ser combinadas e analisadas para quantificação multicanal.
Através da combinação
perfis de pressão registados
e dados cromatográficos,
pode identificar facilmente
o desempenho remoto ou
analisar a degradação de uma
coluna analítica ao longo do
tempo.

Destaques
• O fluxo de trabalho intuitivo que
simplifica cada fase na sua análise de
LC/MS
• Acesso mais rápido e fácil e todas as
ferramentas e informações de qualquer
CDS
• O ajuste automático com apenas um
clique permite um funcionamento e
capacidade de reprodução fiáveis no
dia-a-dia

www.perkinelmer.com/flexarsq300ms
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FIABILIDADE

IGUAL

A PRODUTIVIDADE.

Optimize o desempenho e valide os resultados com uma completa gama de
consumíveis de qualidade.
A PerkinElmer oferece um vasto conjunto de consumíveis para melhorar o funcionamento do seu Flexar SQ 300
MS e acompanhar o sistema de LC. O ajuste do instrumento é simples com as nossas misturas de calibração
exclusivas e as soluções especialmente formuladas facilitam a verificação dos níveis de desempenho da sua ESI
em ionização positiva/negativa.
As ampolas, tampas e divisórias com grau de espectrometria de massas oferecem-lhe uma flexibilidade de
manuseamento de amostras completa e a nossa variada gama de colunas — desde analíticas até UHPLC numa
variedade de comprimentos e tamanhos de partículas — permite-lhe adaptar o seu sistema para optimizar a
qualidade da sua cromatografia em qualquer aplicação. Também oferecemos uma série de geradores de
membranas nitrogénio única capaz de fornecer vários instrumentos com nitrogénio puro e com grau de LC/MS
para reduzir os custos e melhorar o desempenho do instrumento.

Desfrute de um tempo útil superior com a rede de apoio global mais respeitada da
indústria.
Nada tem mais impacto na produtividade ou retorno sobre o investimento do que o tempo útil do instrumento.
E ninguém faz mais para garantir que o seu sistema de LC/MS funciona todos os dias do que a PerkinElmer.
Com os Serviços de Laboratório OneSource, tem ao seu dispor a maior e mais respeitada rede de apoio e
serviço global do mundo. Quer precise de solicitar ajuda ou manutenção do instrumento, a nossa equipa de
engenheiros de apoio ao cliente certificados e formados na fábrica está apenas a um telefone de distância,
24 horas por dia, sete dias por semana.
A funcionar em mais de 150 países em todo o mundo, o OneSource oferece a mais abrangente carteira de
serviços de laboratório profissionais na indústria, incluindo programas de manutenção completos para quase
todas as tecnologias e fabricantes. Permitindo-lhe consolidar todos os seus contratos de serviços sob um único
fornecedor e fornecendo conselhos e apoio a nível técnico responsivos e especializados rapidamente,
garantimos que os nossos instrumentos — e o nosso laboratório — estão sempre a funcionar a níveis óptimos.
Quer se trate de manutenção e reparação, validação e conformidade, gestão de bens e relocalização do
laboratório, actualizações de software e hardware ou educação e formação, o OneSource é… AQUELE com
quem pode contar.
PerkinElmer, Inc.
940 Winter Street
Waltham, MA 02451 EUA
T: (800) 762-4000 ou
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com
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