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CROMATOGRAFIA – ESPECTROMETRIA 

Caros Amigos,  
 
Mais uma vez, enviamos a nossa 
publicação técnica, a nossa Revista 
Electrónica e-Spectr@.  
Gostaríamos que participem do webinario 
do dia 3 de Junho, onde uma série de 
temas que estão a ser abordados pela 
comunidade científica como Workflows, 
Espectrometria de massa com Orbitrap, et 
serão discutidos 
Existem novas páginas de suporte para 
Cromatografia que desejamos partilhar 
com vocês.  Este compêndio de informação, 
aplicações, troubleshooting, etc. é útil  para 
principiantes ou utilizadores avançados.   
Com a potencial redução do uso de Helio e 
a sua escassez iminente, que tal usar Argon 
no Analisador Elementar? Esta é a 
proposta da Thermo nesta área. 
Para os promitentes utilizadores de HPLC 
ou HPLC-MS , desenhamos uma campanha 
de HPLC com Solventes, que possa diminuir 
o vosso custo operativo. 
E convidamos uma pequena visita ao 
VIRTUOSO, sistema de identificação de 
vials com impressão inteligente. 
Demais está dizer que o vosso contacto é 
para nós importante para nos ajustar à 
vossa realidade, pelo que não hesitem em 
me contactar por qualquer questão. 
Melhores cumprimentos,  
 
Daniel Ettlin 
Unicam Sistemas Analíticos lda. 

Estrada da Rocha 2 A 

2799-508  Linda a Velha 

Telefone:  214153740 

 

 

 

 

 WEBINARIO  

 

 Fast, Robust LC and LCMS 
Workflows for the Comprehensive 
Characterization of Bio-
Therapeutic Proteins.  
Veja na próxima página detalhes e 
inscrição  

 ARGON em vez de Hélio nos 
Analisadores elementares ? 

 
 VIRTUOSO : Vial Identification 

System  
 

 Na Página seguinte aceda aos 
Links de Suporte Técnico gratuito 
de Cromatografia: Veja Aplicações, 
Referencias Bibliográficas e mais… 
 
 

Promoções  
 

 

 A Partir de hoje  Novembro HPLC 

sem Solventes!  

Veja na Página 3 

Contacte-nos para mais informação! 

daniel.ettlin@thermounicam.pt 
 

Todo material que consta em qualquer  apresentação no nosso 

site, é propriedade da Thermo Scientific , Milestone ou  

UNICAM SISTEMAS ANALITICOS . Está proibida a utilização 

parcial ou total da informação constante sem autorização 

 

www.thermounicam.pt  

http://www.thermounicam.pt/
http://www.thermoscientific.com/en/about-us/promotions/eliminate-the-risk---switch-from-helium-to-argon.html
http://www.thermoscientific.com/en/about-us/promotions/eliminate-the-risk---switch-from-helium-to-argon.html
mailto:daniel.ettlin@thermounicam.pt
http://www.thermounicam.pt/
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WEBINARIO       WEBINARIO 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fast, Robust LC and LCMS Workflows for the Comprehensive Characterization 
of Bio-Therapeutic Proteins 

This event takes place on 06/03/2014 at 11:00 AM Eastern Daylight Time 

 
Over the past decade, there have been a growing number of mAb candidates entering 

the clinical pipeline. This results in a large increase on the demand for analytical 
characterization . This seminar will discuss new advances in analytical method 

development with analytical run times below 10 minutes for all routine methods with 
intelligent, integrated chromatography workflows. Orbitrap technology has been 

established as the most powerful mass spectrometry technology for protein 
characterization. Procedures for incorporating this technology into a complete 

workflow for biopharma analysis will be presented.  
 

Moderator:   Mike Tracey BioPharm International 
 

Speaker: Dr. Ken Cook EU Bio-separations Support Expert  (Thermo Fisher Scientific 

 
 
 

 
Please Register here:  
 
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=regi
stration.jsp&eventid=779808&sessionid=1&key=0F56EE247113202C11C2E
F06BC99E13F&sourcepage=register  
 
 
Please pay attention to the time in your country 

http://www.thermounicam.pt/
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&eventid=779808&sessionid=1&key=0F56EE247113202C11C2EF06BC99E13F&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&eventid=779808&sessionid=1&key=0F56EE247113202C11C2EF06BC99E13F&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&eventid=779808&sessionid=1&key=0F56EE247113202C11C2EF06BC99E13F&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&eventid=779808&sessionid=1&key=0F56EE247113202C11C2EF06BC99E13F&sourcepage=register
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PROMOÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nova e Revolucionaria Tecnologia para Extracção em Fase sólida  
 

O SPE redescoberto, numa nova tecnologia, baseada numa forma diferente de 

empacotar o material. Construído sem filtros, os quais podem apresentar potenciais 

contaminantes, e ainda produzem problemas no empacotamento do material. A 

uniformidade de distribuição do material, a sua construção, asseguram lote a lote e 

cartucho a cartucho, a maior reprodutibilidade extractiva jamais atingida por qualquer 

sistema de extracção em fase sólida.  

Compre uma Caixa e oferecemos a outra! 
 

 
 

 

 

A Partir de Novembro, se comprar qualquer um dos equipamentos Thermo 

Scientific  ULTIMATE 3000 para HPLC e UPLC não se preocupe com os 

solventes: são por nossa conta!   

E se já  é cliente nos nossos LCMS ou HPLC tem condições especiais para 

os solventes de especialidade 
 

 

http://www.thermounicam.pt/


 

 

4 www.thermounicam.pt – Revista e-Spectr@ nº 35 Maio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click 

Chromatography Consumables Technical Support 

Catalogo Interactivo 
Online 

Base dados Aplicações 
(D-Library) 

Aplicações 
(CRC) 

Certificados de 
Colunas 

 
 

Find a Part Number  

 
 

Find a Chromatography 
Application  

 
 

Find a Chromatography 
Application  

 
 

Find an LC Column 
Certificate  

 

Aplicações  SPE Online 
Guia Técnica 

Interactiva ONLINE 

VIALS e Tampas 
Equivalentes 

Colunas de GC 
Equivalentes 

Colunas de HPLC 
Equivalentes 

 
 

Find a Sample Prep 
Application  

 
 

Find an equivalent Vial  

 
 

Find an equivalent GC 
Column  

 
 

Find an equivalent LC 
Column  

 

 

Click  

 

http://www.thermounicam.pt/
http://thermo.dirxion.com/chromatography/WebProject.asp?BookCode=chr10flx&from=2
http://dlibrary.dionex.com/Public/Search.aspx
http://www.separatedbyexperience.com/applications/
http://columnaccess.thermofisher.com/O/Technical Support/Web/Complaints/web_validation/COA/
http://thermo.dirxion.com/HyperSepColumns/WebProject.asp?CodeId=7.5.1.5
http://www.separatedbyexperience.com/cross/
http://apps.thermoscientific.com/gcselector/
http://www.separatedbyexperience.com/products/LC_Column.aspx
http://www.thermoscientific.com/en/product/virtuoso-vial-identification-system.html
http://www.thermoscientific.com/en/product/virtuoso-vial-identification-system.html

