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CROMATOGRAFIA – ESPECTROMETRIA 

 

Prezados amigos,  
Esperamos que os vossos objetivos pessoais tenham 
sido atingidos com sucesso no passado ano de 2014.  
Tivemos muitas novidades para partilhar ao longo do 
ano, e esperamos que o próximo não seja exceção.   
Nestas alturas escolhemos com a ajuda de clientes e 
funcionários da UNICAM uma Instituição de caridade 
para fazer um donativo de Natal. (Obrigado pelas 
sugestões recebidas). Entre todas elas,  escolhemos a 
Residência de Velhinhos das Irmãzinhas dos Pobres,  
que da apoio a idosos com poucos recursos. 
Nesta Revista, convidamos a rever uma série de 
Webinarios que adicionamos no nosso novo website, 
e que convidamos a rever. (www.unicam.pt)  
No passado ano houve duas áreas em franca 
expansão a nível global. Uma das áreas de sucesso, é 
a de Espectrometria de Massa de Alta Resolução. 
Sendo  o Orbitrap superior a qualquer tecnologia 
semelhante existente (T.O.F ou Triple Quads) ,e  
capaz de Qualificar e Quantificar sem compromissos , 
o seu sucesso era previsível. Recolhemos alguns 
testemunhos de utilizadores experientes sobre o 
porquê da tecnologia, no nosso site.  
 Uma outra área é a de Análise de Metais. Não fomos 
indiferentes ao sucesso das linhas de ICP (iCAP 7000)  e 
ICPMS (iCAP-Q) da Thermo Scientific , e dos digestores 
de Micro-ondas Ultrawave e Ethos da Milestone. 
Abordamos nos Webinários, a temática dos novos 
Capítulos da USP sobre Metais, e a Digestão de 
alimentos, e apresentamos duas plataformas de 
Digestão por Micro-ondas, para acelerar processos e 
aumentar a produtividade do Laboratório.  
 
A equipa da Unicam deseja um 2015 recheado de 
felicidade a todos os nossos clientes e amigos.  
 
Daniel Ettlin 
Unicam Sistemas Analíticos Lda. 

     

 

 

WEBINARIOS 

 

  

 Are you Ready for USP 2015?  
 

 Q-Exactive Focus : What are 
reference users  talking about 
Orbitrap technology.  

 
 Winning The Sports Drug Arms 

Race – by Andreas Thomas – 
German Sport University 
Cologne- Center for Preventive 
Doping Research  

 
 Food Contaminants in Food by 

High Resolution Mass 
Spectrometry – Hans Mol – 
Rikilt Institute 

 
 

 Metal Contaminants in Food:  
Digestion by Microwaves   

 
Disponíveis em:  
www.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 autorizaçãoprevia escrita dos 

autores 
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Cromatografia : Guias e Aplicações 

 

 
 

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  

 

 

 

 
 

http://www.thermounicam.pt/
http://www.thermoscientific.com/en/product/virtuoso-vial-identification-system.html
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

