
NexION 300 ICP-MS
Três modos de operação. Duas técnicas de remoção de 
interferência. Um instrumento revolucionário.

FAÇA AS  
COISAS DO 
SEU JEITO
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REVOLUÇÃO

Criado para proporcionar um nível jamais visto de 
estabilidade, flexibilidade e desempenho em um 
instrumento, o premiado NexION® 300 representa o 
primeiro progresso realmente significativo e revolucionário 
da indústria.

Pela primeira vez, um único instrumento de ICP-MS oferece 
a simplicidade e a conveniência de uma célula de colisão 
e os limites excepcionais de detecção de uma célula de 
reação verdadeira. 

Com esta Universal Cell Technology™ (UCT) patenteada, 
os analistas podem agora escolher a técnica mais apropriada para uma amostra ou aplicação específica. 
Sem restrições sobre que gases você pode usar. Sem limites na variação de massa. Sem compromissos na 
forma como você opta por trabalhar. E sem complicações para alternar de um modo para outro. Apenas 
a promessa de precisão e limites de detecção superiores, tempos mais curtos de análise e uma experiência 
para o operador mais fácil e customizável do que qualquer outro instrumento no mercado.

As respostas de sinais são mantidas estáveis hora após hora por uma exclusiva Interface de Cone 
Tripla e pelo Quadrupolo Defletor de Íons. Criada para remover um nível sem precedentes de material 
não ionizado (e evitando a sua entrada na Célula Universal), essa rota inovadora de íons mantém o 
instrumento limpo, minimizando a flutuação de sinal e eliminando por completo a necessidade de 
limpezas da célula.

O NexION 300. Bem-vindo à próxima geração de ICP-MS.

BEM-VInDO  
AO FUTURO DA 
T E C n O L O g I A  
I C P - M S 
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Modo de reação — com um 
quadrupolo de varredura:

Universalmente reconhecido como a 
técnica que proporciona limites de 
detecção mais baixos (mesmo para os 
elementos e matrizes mais difíceis), o 
modo de Reação do NexION 300 remove 
toda e qualquer interferência com pouca 
ou nenhuma perda de sensibilidade 
analítica. Ao contrário de outros 
instrumentos que declaram ter um modo 
de Reação, o NexION possui um 
quadrupolo de varredura que remove as 
interferências alvo e os produtos de reação 
na Célula Universal, permitindo que o gás 
reagente seja usado no sistema, e que 
apenas o elemento de interesse passe para 
o quadrupolo analítico.

Modo padrão:

Ao contrário de outros sistemas, a célula 
do NexION 300 tem vazão ativa para 
remover gases residuais. Isso permite 
que o instrumento trabalhe realmente 
em modo Padrão, com a célula 
desativada, para que você não sofra a 
diminuição de sensibilidade normalmente 
encontrada em sistemas com vazão 
passiva. Sem conseguir dar vazão 
rapidamente às suas células, os 
instrumentos de outros fabricantes são 
forçados a usar a KED, mesmo no modo 
Padrão devido ao potencial de 
interferências e estão limitados ao uso 
de apenas um único gás. Para elementos 
que não exigem correção de 
interferência, o modo Padrão pode 
fornecer sensibilidade igual à do modo 
Colisão ou Reação quando operados 
corretamente.

Apenas a PerkinElmer oferece uma célula de 
colisão (com Discriminação por Energia Cinética) 
e uma célula de reação verdadeira (com um 
quadrupolo capaz de realizar varreduras), reunindo 
pela primeira vez as técnicas mais poderosas de 
remoção de interferência poliatômica no mesmo 
instrumento.

Junto com a configuração Padrão do instrumento, 
esta Tecnologia de Célula Universal (UCT) 
patenteada permite que o instrumento opere em 

três modos diferentes, dependendo do nível de remoção de interferência e limites de detecção 
necessários. 

Modo de Colisão — com 
Discriminação por Energia Cinética 
(KED):

Ideal para análises semi-quantitativas, 
monitoramento ambiental e teste de 
amostras desconhecidas, o modo de 
Colisão do NexION 300 oferece a 
combinação perfeita entre desempenho 
e simplicidade. Ao usar um gás simples 
não reativo, o modo de Colisão remove 
muitas interferências para fornecer 
limites de detecção superiores aos do 
modo Padrão para alguns elementos.

No modo de Reação, o NexION 300 oferece os limites de detecção 
mais baixos para elementos difíceis, incluindo: 

•  Ferro  •  Cálcio  •  Potássio • Magnésio
•  Arsênico •  Selênio •  Cromo  •  Vanádio

ELIMInAnDO
InTERFERênCIAS 
COM A  
TECnOLOgIA 
DE CéLULA UnIVERSAL

InOVAÇÃO
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BACKGROUND 
EQUIVALENT 
CONCENTRATIONS (BEC)/
LIMITES DE DETECÇÃO

Baixo Muito baixo O menor

COMO FUNCIONAM  

O gás de célula é desligado de 
forma que não haja prejuízo na 

sensibilidade da análise. O desenho 
da célula com vazão ativa garante 

que nenhum gás residual seja 
acumulado, eliminando possíveis 
interferências e permitindo uma 

rápida alternância entre os modos.

O gás não reativo é introduzido 
na célula para colidir com os 

íons interferentes com diâmetros 
maiores, reduzindo sua energia 

cinética para que eles possam ser 
removidos através da Discriminação 

por Energia Cinética.

Um gás (ou gases) altamente 
reativo é introduzido na célula para 
criar reações químicas previsíveis. 

Todas as reações colaterais e novas 
interferências resultantes são 

instantaneamente removidas por  
um quadrupolo de varredura.

APLICAÇÕES IDEAIS
Aplicações de rotina que requerem 
alta frequência analítica e possuem 

poucas interferências.

Aplicações susceptíveis a 
interferências ou análises das  

quais seja desejável remover todas 
as interferências desconhecidas.

Aplicações que exigem o melhor 
desempenho e níveis sem 

precedentes de remoção de 
interferência.

TÉCNICA DE REMOÇÃO 
DE INTERFERÊNCIA

Equações de correção Discriminação por Energia Cinética
Célula de Reação Dinâmica/
Quadrupolo de Varredura

GÁS(ES) DE CÉLULA 
USADO(S)

Nenhum Não reativo Reativo puro

modo PADRÃO modo COLISÃO MODO REAÇÃO
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FAÇA AS COISAS DO JEITO QUE VOCÊ QUER COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO.



Antes mesmo que o feixe de íon entre na 
Célula Universal, ele é colimado e focalizado 
de forma mais completa e eficaz do que 
qualquer outro instrumento por uma 
revolucionária Interface de Cone Tripla (com 
patente pendente) e um Quadrupolo Defletor 
de Íons. Ao remover remover espécies 
neutras e fótons, essa combinação inovadora 
elimina a flutuação e fornece estabilidade 
excepcional de sinal hora após hora, mesmo 

ao analisar as matrizes mais complexas.

Um sinal reprodutível só pode ser obtido com uma célula limpa. E nenhum outro instrumento faz mais 
para evitar a deposição de amostras do que o NexION 300. Na verdade, o instrumento foi criado para 
remover o material não ionizado de forma tão eficaz que a sua célula dispensa a limpeza de rotina.

O resultado final é um sistema que raramente precisa ser recalibrado, proporcionando uma produtividade 
superior e tempo máximo de operação.

6

Detector Quadrupolo Filtro de Massa Célula Universal

Def letor Quadrupolo Def letor 
de Íons

Interface de 
Cone Tripla

O DESEnhO InOVADOR PRODUz

O  I C P - M S
M A I S  E S TáV E L

DO MUnDO

ESTABILIzAÇÃO 
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Quadrupolo Defletor de Íons

Projetado com base em um quadrupolo miniaturizado e 
patenteado, esse recurso de filtro revolucionário vira os feixes 
de íons a 90 graus, focalizando uma massa específica para  a 
Célula Universal e descartando as espécies neutras.

A trajetória que atravessa o Quadrupolo Defletor de Íons é 
alinhada ao feixe de íons que sai da Interface de Cone Tripla. 
Isso garante que os íons e espécies neutras nunca afetem as 
superfícies dos componentes, mantendo-as limpas para 
proporcionar uma estabilidade superior e eliminar a 
necessidade de limpeza.

Interface de Cone Tripla

Além do cone de amostragem e do cone skimmer 
normalmente encontrados nos sistemas ICP-MS, o NexION 
300 também possui um cone exclusivo hiper skimmer para 
tornar o feixe de íon mais colimado. 

No desenho de duas câmaras, a pressão é reduzida em 
passos menores do que nos outros instrumentos, reduzindo 
a dispersão de íons e evitando a deposição das amostra 
nas superfícies internas. As voltagens das lentes nunca 
precisam de ajuste e todos os três cones estão fora da área 
de vácuo, de forma que eles podem ser removidos, limpos e 
trocados com rapidez e facilidade para minimizar o tempo de 
indisponibilidade do instrumento.

7

Íons de 
carga positiva

Material 
não ionizado
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Área grande e aberta para introdução de amostras — 
Acomoda uma grande variedade de sistemas de introdução de 
amostras e é facilmente acessível para usuários destros e canhotos.

Nebulizador de baixa aspiração de líquido — Economiza ao 
reduzir o consumo de amostra e minimizar o desperdício no 
laboratório. Todo NexION 300 é fornecido com um nebulizador 
concêntrico e câmara de nebulização ciclônica e pode ser 
configurado pelo usuário para aplicações específicas.

Gerador de RF free running — Ao contrário de outros 
sistemas, o gerador de RF do NexION 300 não possui peças 
móveis para um desempenho robusto, confiável e capaz de 
executar modificações instantâneas para acomodar qualquer 
tipo de amostra, ideal para aplicações petroquímicas e solventes 
de HPLC para especiação.

Detector de modo duplo simultâneo 
(analógico/digital) — Fornece mais de 
nove ordens de faixa dinâmica e mede 
simultaneamente sinais em alto e baixo 
níveis de concentração. Também oferece as 
taxas mais rápidas de aquisição de dados 
que qualquer instrumento de ICP-MS no 

mercado, tornando o NexION 300 uma ferramenta ideal para o 
campo de nanomateriais.

Desenho de bancada sem conexões 
traseiras — Economiza um espaço valioso no 
laboratório e permite operação e instalação 
encostado na parede.

RECURSOS 
E BEnEFíCIOS DO 
nExIOn 300 ICP-MS

COnFIgURAÇÃO



9
www.perkinelmer.com/nexion300

Quadrupolo com a varredura mais rápida do mercado 
(>5000 uma/seg) — Oferece o menor peak hopping time 
e a maior faixa de massas disponíveis (atingindo até  
285 uma).

Interface de Cone Tripla — Produz o feixe de íons mais fino e 
focalizado do mercado, reduzindo o acúmulo de material em 
componentes internos (particularmente do Quadrupolo Defletor 
de Íons) para que a manutenção e a limpeza sejam minimizadas.

Quadrupolo Defletor de Íons — Permite que apenas íons de 
uma massa especifica cheguem à Célula Universal, aumentando 
a sensibilidade e mantendo a célula limpa — o que faz dele o 
único ICP-MS do mercado com uma célula que nunca precisa de 
limpeza ou troca.

Janela colorida de plasma —
Permite a inspeção visual de cones, tochas 
e bobina sem abrir o instrumento. Permite 
fácil otimização da profundidade do plasma 
e simplifica a análise de orgânicos.

Tecnologia de Célula Universal — Oferece três modos de 
operação (Padrão, Colisão ou Reação), dependendo do nível de 
desempenho necessário. A alternância entre modos é rápida e 
fácil para que os usuários possam selecionar o melhor modo 
para uma determinada análise sem comprometer a velocidade.

Posicionamento de tocha X, Y, Z totalmente automatizado —
Controlado por computador para transmissão máxima de íon. 
Oferece otimização automática em um toque, que, quando 
combinado com a tecnologia patenteada PerkinElmer PlasmaLok® 
(para evitar descargas secundárias), elimina completamente a 
necessidade de peças consumíveis de alto custo (como blindagens) 
necessárias para outros instrumentos.

Sistema a vácuo personalizável em quatro estágios — 
Apresenta a bomba turbo de maior capacidade e bombas 
mecânicas que permitem o uso de qualquer gás de colisão ou 
reação na Célula Universal. O vácuo apropriado pode ser 
atingido em uma fração do tempo de outros sistemas, 
permitindo que os usuários voltem a executar as amostras de  
2 a 3 vezes mais rápido do que com outros instrumentos.
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A janela de status de instrumento fornece monitoramento do sistema 
em tempo real. Neste exemplo, o software avisa que a porta da tampa de 
exaustão está aberta e o f luxo é interrompido.

Para um instrumento criado para executar 
análises complexas, o NexION 300 é 
incrivelmente fácil de usar. Cada etapa, do 
início até o final da geração de relatórios, 
pode ser controlada e personalizada através de 
uma interface simples de "arrastar e soltar".

O software sofisticado NexION é tão 
abrangente e intuitivo que mesmo os 
operadores inexperientes podem obter 
resultados confiáveis e precisos em uma fração 

do tempo de outros sistemas. Independentemente do tipo de análise que você esteja 
executando, qualitativa, semi-quantitativa, quantitativa ou especializada (relação isotópica, 
diluição isotópica), todas as ferramentas e todos os 
recursos necessários estão ao seu alcance.  Os métodos 
pré-definidos e os modelos específicos de aplicação 
podem ser usados para simplificar e acelerar muitas 
das análises mais comumente executadas de hoje, 
enquanto os campos selecionáveis pelo usuário 
oferecem total liberdade de programação para adaptar 
o instrumento a uma necessidade específica ou matriz 
de amostra.

O SOFTwARE MAIS 
AVAnÇADO E

InTUITIVO 
DO MERCADO

OTIMIzAÇÃO
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Alertas de manutenção de rotina

Para manter o instrumento em execução com desempenho 
máximo, os alarmes podem ser definidos para lembrar a você 
quando é hora de executar tarefas simples de manutenção 
preventiva como trocas de óleo e troca de tubulação. O 
sistema exibirá até mesmo o número de horas de uso até a 
data de vários componentes e quando eles podem precisar de 
atenção. Um alerta que você nunca verá é para limpeza de 
rotina da célula - algo totalmente desnecessário no desenho 
avançado do NexION 300. 

Desenvolvimento de método simples

Desenvolvimento de método nunca foi mais fácil do que com 
o NexION 300. Basta selecionar os elementos que você precisa 
medir e o software ajudará você a selecionar a massa 
apropriada com base na abundância e nas possíveis 
interferências. Os métodos predefinidos eliminarão a 
necessidade de desenvolvimento de método em muitas 
aplicações ambientais e de biomonitoramento.

O software NexION 300 também tem o TotalQuant™, uma 
ferramenta útil para determinar rapidamente o que é uma 
amostra desconhecida. Com apenas um único padrão, você 
pode obter instantaneamente concentrações estimadas 
simultaneamente para todos os elementos.

Verificações flexíveis de controle de qualidade

Monitoramento da calibração, verificação de respostas de padrões 
e execução de ação para corrigir problemas com uma análise 
podem todos ser feitos usando o recurso de verificação de controle 
de qualidade automatizado do software. Flexível e customizável, 
ele garante dados de boa qualidade, mesmo quando o 
instrumento estiver sendo executado de forma autônoma.

Análise de especiação

Também oferecemos um pacote de software opcional 
(Chromera®) que integra totalmente os sistemas de 
cromatografia PerkinElmer e o NexION ICP-MS. Veja a página 
13 para mais detalhes.

Assistente de Otimização SmartTune

Projetado para produtividade máxima e operação sem esforço, 
durante todo o dia e em todos os dias, o SmartTune 
automaticamente configura todos os procedimentos de ajuste, 
executa-os na sequência selecionada, e imprime um relatório de 
ajuste final baseado nos critérios escolhidos para aprovação/falha.

Programador

Permitindo que os laboratórios programem automaticamente 
as otimizações e os procedimentos do instrumento, incluindo 
início automático e desligamento, aquecimento, ajuste do 
instrumento e análise de amostras usando múltiplos métodos, 
o recurso Programador aumenta a eficiência do fluxo de 
trabalho ao reduzir a intervenção do operador para maior 
confiabilidade de dados.

Criar lista de execução

O recursos Criar Lista de Execução constrói automaticamente 
uma lista exata de seus padrões, verificações de controle de 
qualidade e amostras antes de iniciar sua análise automatizada, 
eliminando ordens e erros inesperados na execução das 
amostras.

Relatório personalizável

O software NexION 300 tem uma variedade de opções já 
incorporada, e os formatos/estilos de relatório também podem 
ser personalizados para adequar suas necessidades específicas 
de relatório.

O guia de manutenção do instrumento possui janelas que permitem ao 
usuário configurar e personalizar os alertas..

O assistente de otimização SmartTune configura os procedimentos de otimização 
definidos pelo usuário e a verificação de desempenho, executando-os automaticamente 
enquanto você executa outras tarefas, maximizando sua produtividade.

O recursos do Programador permite que você crie uma lista de tarefas para o 
instrumento executar automaticamente, minimizando o seu envolvimento e 
maximizando a eficiência do f luxo de trabalho.
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O NexION 300 ICP-MS pode ser facilmente integrado 
a sistemas de cromatografia líquida (CL), cromatografia 
gasosa (CG) e cromatografia de íons (CI) para fornecer 
uma solução completa para separação e determinação 
de compostos individuais. Combinados e controlados 
pelo software Chromera® da PerkinElmer, esses sistemas 
integrados proporcionam a análise de especiação mais 
flexível e precisa disponível.

Ao adicionar o recurso de separação por CL, CG ou 
CI ao NexION 300, o instrumento é capaz de responder "que formas" de uma espécie estão 
presentes em uma amostra, e não apenas "em que quantidade". Isso permite que você aponte a 
toxicidade exata, a biodisponibilidade, o metabolismo e a mobilidade ambiental dos elementos, 
obtendo as informações necessárias para avaliar corretamente uma situação e orientar uma ação 
corretiva.

Conquistando espaço em aplicações ambientais, produtos de consumo e segurança alimentar, a 
análise efetiva de especiação requer a identificação precisa do início ao fim de um pico, mesmo 
em dados com ruído, algo que nenhuma outra tecnologia faz melhor do que o Chromera.

A MAIS PRECISA 

SEPARAÇÃO  
E DETECÇÃO DE
ELEMEnTOS

ESPECIAÇÃO

Plataforma de Cromatografia Gasosa Clarus® Plataforma de Cromatografia Líquida Flexar™
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Análise de especiação elementar usando o software 
NexION 300 ICP-MS e Chromera.

Ao contrário de outras soluções de especiação que exigem 
que os usuários controlem de forma separada e manual seus 
sistemas ICP-MS e de cromatografia, a Chromera integra 
totalmente os dois sistemas permitindo o seu gerenciamento 
com uma interface de usuário unificada. É o fim da entediante 
alternância entre os dois sistemas. Também não será mais 
preciso ficar alternando entre os sistemas ao configurar os 
parâmetros operacionais. Apenas a operação mais simples e 
direta possível para maximizar a eficiência e otimizar o fluxo de 
trabalho.

O Chromera simplifica a operação e o gerenciamento dos 
seus instrumentos de separação e detecção com uma 
variedade de recursos incorporados personalizáveis .

Controle do instrumento

O Chromera permite o controle de todo o hardware 
PerkinElmer LC e componentes ICP-MS. Quando o Chromera é 
iniciado, ele assume o controle de todos os componentes e os 
exibe na janela de Conexões de Dispositivos. Em seguida, o 
usuário pode manualmente começar a definir os parâmetros 
do sistema através da janela Controle Manual e Painel de 
Controle. Quando uma análise é iniciada, o Chromera verifica 
automaticamente se todos os componentes estão equilibrados 
e prontos e não permite que a análise comece até que todos 
os dispositivos estejam prontos. Durante uma análise, os 
componentes de hardware podem ser monitorados em tempo 
real no Painel de Status.

Banco de dados

Um novo banco de dados foi implementado, o que permite 
importar ou exportar dados, sequências e métodos, bem como 
criar, fazer backup e restaurar bancos de dados, além de 
excluir, arquivar e recuperar dados.

Válvula seletora

Uma válvula seletora automatizada permite que o NexION 300 
ICP-MS aqueça e seja otimizado ao mesmo tempo em que 
equilibra a coluna de CL com a fase móvel. Quando uma 
análise de especiação é iniciada, a válvula troca 
automaticamente o 
efluente de CL para 
o NexION 300; 
quando a análise é 
concluída, a válvula 
automaticamente 
desvia o fluxo de CL 
para o resíduo. Com 
a capacidade de desligar automaticamente todo o hardware 
no fim da operação, a válvula permite que a coluna de CL seja 
lavada com uma solução aquosa e condicionada com solvente 
orgânico sem que você precise se preocupar com danos no 
ICP-MS. 

Assistentes

Os assistentes estão disponíveis para auxiliar na criação de 
sequências e relatórios.

Seletor de dados

Uma nova interface com o banco de dados foi projetada, para 
que os dados sejam visualizados previamente antes de abri-los: 
destacar uma linha de amostra exibe automaticamente os 
cromatogramas dessa amostra, permitindo que os usuários 
determinem rapidamente se eles estão abrindo a amostra 
desejada.

Tempo de execução — sequência ativa

Durante a execução das análises, o progresso da Sequência e 
os dados permanecem disponíveis no ambiente de Tempo de 
Execução. O Painel de Status permite monitoramento em 
tempo real dos componentes de hardware durante a aquisição 
de dados.

Opções de visualização de dados pós-execução

Após a aquisição dos dados, os dados podem ser visualizados 
no ambiente Pós-Execução de várias formas: como uma matriz 
de cromatrogramas individuais, como cromatogramas 
individuais um de cada vez, sobrepondo os dados ou como 
plotagens em 3D. Os resultados quantitativos estão disponíveis 
abaixo dos cromatogramas e são atualizados a cada vez em 
que uma amostra é executada.

Arquivos de dicionário

Os arquivos de dicionários estão disponíveis, o que facilita a 
criação de método: insira os nomes de espécies e padrões de 
calibração e eles serão salvos automaticamente. Na próxima 
vez em que um método for criado, basta selecionar os nomes 
de uma lista suspensa. Esses arquivos podem ser editados fora 
do método: adicionar, remover ou alterar os nomes no Editor 
de Dicionário.

Partida Análise Encerramento

ICP-MS

Bomba 
peristáltica

Bomba 
peristáltica

Bomba 
peristáltica

ICP-MS ICP-MS HPLCHPLCHPLC

ResíduoResíduoResíduo
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A PerkinElmer oferece uma ampla seleção 
de consumíveis, suprimentos e sistemas 
compatíveis projetados e testados para 
aprimorar o desempenho, a produtividade 
e a confiabilidade de todos os instrumentos 
NexION 300.

Para mais informações sobre qualquer um dos 
produtos mostrados aqui ou para obter uma 
lista completa de todos os acessórios NexION 
disponíveis, visite  
www.perkinelmer.com/nexion300.

CRIE SEU  
SISTEMA ICP-MS 

IDEAL

PERSOnALIzAÇÃO

Multiwave 3000

•   O sistema de digestão de amostras por microondas com 
sistema de refrigeração interno para reduzir o tempo do 
ciclo e aumentar a produtividade.

Laser Ablation Systems

•  Uma variedade de soluções totalmente integradas que 
permite que você analise sólidos com rapidez e facilidade 
sem necessitar de nenhuma preparação de amostra.

Amostrador Automático S10

•  Capacidade para amostragens grandes e flexíveis.

•  Acesso aleatório rápido e preciso.

•  Componentes resistentes à corrosão.

Sistemas de introdução de amostras de alto 
rendimento

•  Minimiza o tempo de aspiração e lavagem da amostra.

•  Rendimento duas a três vezes maior.

•  Elimina o contato da amostra com a tubulação da bomba 
peristáltica.

FIAS

•  Sistema de injeção de fluxo totalmente automatizado 
simplifica e acelera as análises que exigem preparação de 
amostras complexas como mercúrio e outros elementos de 
geradores de hidreto.

 Analisador de Mercúrio SMS 100

•   Permite a determinação de mercúrio total em amostras 
sólidas ou líquidas sem digestão ou preparação de amostras.

Consumíveis ICP-MS

•   Cones •   Tochas •   Nebulizadores •    Padrões
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O premiado NexION 300 ICP-MS é apenas a última inovação em uma extensa linha de soluções de 
espectroscopia atômica da PerkinElmer. A nossa família completa se estende desde uma ampla variedade 
de instrumentação de absorção atômica até as soluções em ICP-OES mais populares do mundo, bem 
como analisadores de mercúrio e ferramentas de preparação de amostras.

Para mais informações, visite-nos em www.perkinelmer.com/atomicspectroscopy.

Capaz de executar qualquer 
análise, desde o mais 
simples semi-quant até 
níveis de ppt de elementos 
difíceis, o NexION é o único 
instrumento no mundo com 
flexibilidade para se adequar 
a todos os laboratórios em 
uma ampla variedade de 
mercados.

Qualquer que seja a sua aplicação, o NexION 300 é o único 
ICP-MS que permite que você maximize a produtividade sem 
comprometer a sensibilidade ou o desempenho.

NEXION 300 ICP-MS: CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

NO. DO MODELO INTRODUÇÃO APLICAÇÕES EM PACOTE

300Q
Sem célula (pode ser atualizada em campo para incluir  
a Célula Universal a qualquer hora) 

Análise simples que requer recursos aceitos de correção de 
interferência , incluindo análises geoquímicas de rotina

300X Célula Universal de Canal Único (1 linha de gás) De uso geral, particularmente ambiental

300D Célula Universal de Canal Duplo (2 linhas de gás)
Análise que requer disponibilidade de KED e/ou DRC em todos 
os momentos, particularmente na biomonitoramento

300S
Célula Universal de Canal Duplo (2 linhas de gás) 
otimizada para maximizar a sensibilidade

Especificamente projetado para a indústria de semicondutores

OUTRAS SOLUÇõES 
DA LíDER MUnDIAL EM 
ESPECTROSCOPIA ATôMICA
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A PerkinElmer tem mais 
pessoas dedicadas a aplicações 
ICP-MS do que qualquer outra 
empresa do mundo.

Com uma equipe global de Engenheiros de Suporte 
ao Cliente treinados na fábrica e certificados 
em mais de 150 países em todo o mundo, o 
OneSource Laboratory Services da PerkinElmer faz 
jus ao seu nome servindo como fonte única para 
todas as necessidades de manutenção e reparo de 
instrumentos.

Programas OneSource flexíveis e escaláveis são 
adaptados às necessidades e às metas específicas 
de clientes individuais. De contratos completos, 

all-inclusive e de longo prazo até uma oferta de serviços individuais a la carte, temos pessoas, 
experiência e recursos para fornecer a solução ideal para 
laboratórios de todos os tipos e tamanhos.

A OneSource oferece o mais abrangente portfólio de serviços 
profissionais de laboratório do mercado, incluindo programas 
completos de assistência para praticamente todas as tecnologias 
e fabricantes. Ao permitir que você consolide todos os seus 
contratos de serviço em um único fornecedor e fornecendo 
consultoria e suporte técnicos responsivos e especializados a 
qualquer momento, nós garantimos que a sua instrumentação — e o seu laboratório — estejam 
sempre operando em níveis ideais. 

Seja para assistência e reparos, validação e conformidade, gestão de ativos e realocação de 
laboratórios, atualizações de software e hardware ou educação e treinamento, você pode 
sempre contar com os serviços da OneSource.

UM RECURSO COnSTAnTE 

P A R A  
SUPORTE 
AO CLIEnTE E CUIDADO 
COM InSTRUMEnTOS

COLABORAÇÃO




