
Screening de amostras rápido e fácil utilizando o 
PCDL de micotoxinas e compostos relacionados 
a metabólitos

Os métodos convencionais de screening de micotoxinas 
com múltiplos alvos baseiam-se na tecnologia triplo 
quadrupolo. Contudo, esses métodos limitam-se aos 
compostos-alvo e não permitem uma análise retrospectiva.

Combinando instrumentos TOF e Q-TOF sensíveis de alta 
performance com micotoxinas e compostos relacionados  
a metabólitos, o PCDL supera essa limitação. A aquisição de 
dados e as ferramentas de software de análise robustas como 
o fluxo de trabalho All Ions MS/MS permitem que inclusive os 
laboratórios de alto volume realizem o screening abrangente 
para um grande número de compostos alvo e não alvo.

Capture todos os dados, o tempo todo

Usar tecnologia TOF e Q-TOF com a aquisição All Ions  
MS/MS permite que você retenha todos os dados espectrais, 
não apenas os do seu interesse, para que possa consultá- 
los a qualquer momento, sem repetições e investigar ainda 
mais amostras.

O PCDL de micotoxinas inclui:
• Banco de dados e Biblioteca de compostos 

pessoais Agilent (PCDL) de micotoxinas 
e compostos relacionados a metabólitos 
com 450 compostos e espectro MS/MS de 
massa exata para mais de 300 compostos

• Guia de início rápido e nota de aplicação 
para gerar métodos de screening de alta 
qualidade

BANCO DE DADOS E BIBLIOTECA DE COMPOSTOS PESSOAIS AGILENT (PCDL) PARA LC/MS

SIMPLIFIQUE SUA INICIALIZAÇÃO  
PARA SCREENING NÃO SEGMENTADO DE MICOTOXINAS



A Agilent está comprometida em ajudá-lo a obter 
as respostas que precisa, de modo mais rápido  

e fácil do que antes
Uma nova referência em eficiência, 
o 1290 Infinity II atinge um excelente 
desempenho de separação e 
detecção, oferecendo dados de alta 
qualidade com confiança. 

 
A fonte de íons eletrospray Jet Stream Agilent permite níveis  
de detecção mais baixos de micotoxinas em matrizes complexas.

Exatidão de massa MS e MS/
MS: O Q-TOF Agilent 6550, com 
tecnologia iFunnel, oferece alta 
sensibilidade. O Q-TOF Agilent 6545 
é facilmente otimizado para análises 

de pequenas moléculas como as micotoxinas, aproveitando 
o novo autotune Swarm para ajudar cada usuário a obter até 
cinco vezes mais melhorias na sensibilidade em relação aos 
instrumentos da geração anterior. 
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Saiba mais sobre os PCDLs Agilent
Ligue para 0800-728-1405 (no Brasil) ou acesse 

www.agilent.com/chem/mycotoxins

O guia de métodos ajuda você a 
começar o screening de micotoxinas 
em uma fração do tempo
O PCDL avulso de micotoxinas e compostos 
relacionados a metabólitos vem com um guia 
de início rápido e notas de aplicação para 
ajudá-lo a desenvolver seu método.

O PCDL Agilent de micotoxinas colabora para o desenvolvimento  
de método rápido e personalizado.

Informações sobre pedidos:
PCDL avulso de micotoxina (G5883CA)

O seguinte é requerido, embora não esteja 
incluído com o PCDL avulso de micotoxina 
(G5883CA):
• Sistemas TOF Agilent Série 6200 ou LC/MS 

Agilent Série 6500 Q-TOF
• Software de aquisição Agilent MassHunter  

B.05 ou superior e Windows 7 de 64-Bit
• Software de análise qualitativa Agilent Mas-

sHunter B.07 ou superior
• Software de análise quantitativa Agilent 

MassHunter B.07 ou superior

+ EIC(360.2282, 377...
+EIC-Frag(332,2333)...
+EIC-Frag(301,1911)...
+EIC-Frag(299,1754)...
+EIC-Frag(286,1676)...
+EIC-Frag(301,1547)...
+EIC-Frag(235,1441)...
+EIC-Frag(148,1121)...
+EIC-Frag(245,1285)...
+EIC-Frag(275,1390)...
+EIC-Frag(331,2016)...
+EIC-Frag(176,1434)...
+EIC-Frag(285,1598)...
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Sobreposição em nível de traços de íons precursor e fragmento para 
aspergillimida em uma amostra com adição de milho (A), diagrama  
de coeluição (B) e resultados de identificação de compostos incluindo 
a pontuação de coeluição.


