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Novidades 
   

NOVO INTEGRION 

O novo Cromatografo 

Iónico, simples robusto e 

versátil: Veja mais  

WEBCAST 

Convidamos a mais um 

Webinario, onde os 

maiores especialistas em 

Análise de Pesticidas em 

Alimentos se reúnem e 

discutem a necessidade 

de LCMSMS e GCMSMS 

de alta resolução .  

INSCRIÇÕES 

Orbi and Triples 

O Orbitrap e a 

quantificação, por Maciej 

Bromirsky. Uma visão 

sobre a tecnologia, e a 

capacidade do Orbitrap e o 

Triple Quad para 

quantificar.  

 

Carta do Editor 
Um ano para não falarmos de…CRISE!  

I want to believe! 

Recentemente tive a 

oportunidade de me juntar a 

alguns colegas europeios e 

americanos, com motivo do  

pré-lançamento dum novo 

equipamento. Num 

agradável local, com uma 

garrafeira fantástica, numa 

parede sem destaque muito 

especial, encontrei esta 

fotografia :  

É fácil deduzir que a dita 

adega, estava num lugar 

qualquer na Espanha, onde 

também a crise económica 

não tem sido menos intensa 

que a de Portugal. 

Chamados todos ao local , 

sorrir com esta esta 

pequena pérola, (traduzida 

aos colegas internacionais)  

concordamos em não falar 

da crise, e desfrutar da 

amizade.  

Nos espera muito trabalho,  

mas também algumas 

novidades que lhes 

queremos fazer chegar 

durante 2016. 

Para já lhes dizer que  já 

está na prateleira, uma nova 

geração de Cromatógrafos 

Iónicos, o Integrion. 

Prometo mais  novidades 

em breve!                       

Daniel Ettlin 

 

 

A UNICAM  Sistemas Analíticos Lda. foi designada pela Thermo 
Scientific para a distribuição comercial de equipamentos, 
consumíveis, e Assistência Técnica da sua Linha de Cromatografia 
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DIONEX 120X 
 

Já não há pecas! 

   

Os equipamentos da Serie DX 

da Dionex, têm-se caracterizado 

por serem a referencia na área 

da Cromatografia Iónica. 

Contudo, esta série já está 

obsoleta desde bastante tempo. 

 Fomos informados que neste 

momento, já NÂO EXISTE  

stock, de muitas  das peças para 

os supra referidos 

equipamentos. Da mesma 

forma, a assistência técnica 

destes equipamentos, fica 

também comprometida, pela 

falta da maior parte dos 

componentes dos 

equipamentos. 

 

Contacte o antes possível o 

delegado comercial da sua 

zona, ou a traves de 

dionex@thermounicam.pt  por 

forma de rever todas as 

opções disponíveis.  

 

 

 

 

 

Congresso COLACRO XVI  

Participamos com 

entusiasmo no Congresso 

Latino-americano de 

Cromatografia de 2016, na 

sus 16ª edção. Desta vez 

houve a possibilidade de 

receber os cientistas em 

Lisboa. O evento 

desenvolvido na Faculdade 

de Ciências de Lisboa, 

contou também com o nosso 

suporte e o da Thermo 

Scientific .  

Deixo aqui um par de 

posters. Um deles acerca do 

novo GC Orbitrap, e as suas 

fantásticas características no 

screening de contaminantes . 

Certamente que fará 

impressão na comunidade 

científica.  

Veja os nossos Posters:  

 Poster I : “Fast screening and 

quantification of pesticide residues 

in baby food using GC Orbitrap 

MS technology” Daniel Ettlin, 

Cristian Cojocariu, Richard 

Fussell, Mike Hetmanski, , Inge 

de Dobbeleer, Dominic Roberts, 

Paul Silcock and Jason Cole . 

VER POSTER – PDF  : 

Poster_GC_ORBITRAP_DE_c

olacro Baby food ANalysis 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 E também uma trabalho feito 

pela Universidade de Aveiro com 

o seu Q-Exactive.  

  

 POSTER II : “Valorization of 

autochthonous halophyte plants 

through hydrophilic interaction 

chromatography coupled to Q 

Exactive mass spectrometer.” 

VER POSTER-PDF  : 

Poster_GC_ORBITRAP_DE_c

olacro 

Poster_LIPIDOMICS_QEXAC

TIVE_COLACRO_EM_ vfinal 
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