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OBTENHA UMA VISÃO MAIS AMPLA
O novo GC/Q-TOF Agilent 7250 é o principal instrumento para superar todos os seus desafios
de identificação por GC/MS, quantificação e exploração. Descobrir com confiança o que tem na sua
amostra e em quais níveis, ajuda você a obter uma visão mais ampla para tirar conclusões e fazer avanços
na sua empresa. A Agilent proporciona essa confiança em todos os fluxos de trabalho de GC/MS
com o GC/Q-TOF 7250 e o software MassHunter.

Mais é menos
De fluxos de trabalho de screening de rotina a laboratórios concentrados em descobertas,
as suas aplicações de GC/MS exigem somente o melhor. Hoje em dia, os instrumentos
precisam superar os desafios cada vez mais complexos que os cientistas enfrentam, seja
em estudos complexos de metabolômica, screening de pesticidas em matrizes complexas,
identificação de compostos em extrato herbáceos ou em testes de níveis de contaminantes
em matéria-prima química. Projetado para oferecer desempenho real de GC/MS e proporcionar
robustez ao laboratório, o GC/Q-TOF 7250 disponibiliza o que a sua empresa precisa: resultados
excelentes e consistentes.
Esse revolucionário GC/Q-TOF tudo em um tem potencial para que você obtenha ótimos resultados.

O GC/Q-TOF Agilent 7250 oferece MAIS:

Então você gerencia MENOS:

Detecção sensível

Preocupação sobre normas futuras

Quantificação precisa

Incerteza sobre os resultados

Potencial para explorar

Desconhecidos reais

Espectros simplificados

Tempo na interpretação de dados

Dados reprodutíveis

Ambiguidade com replicatas
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“Os instrumentos Agilent são muito úteis em nosso laboratório por três motivos: eles são confiáveis,
precisos e fáceis de usar.”
– MIKE THURMAN, PHD, CENTRO DE ESPECTROMETRIA DE MASSAS AMBIENTAL, UNIVERSIDADE DO COLORADO

Confie nos especialistas
Há mais de 40 anos, a Agilent atende vários laboratórios para que eles atendam às necessidades
de espectrometria de massas cada vez mais exigentes. Os novos desafios analíticos exigem
novos métodos e abordagens, que mais uma vez são disponibilizados pela Agilent.
O GC/Q-TOF Agilent 7250 foi projetado para oferecer aos laboratórios o máximo de desempenho
em todo o espectro analítico, superando os desafios de GC/MS mais difíceis.
O instrumento é o GC/Q-TOF mais novo e mais avançado de espectrômetros de massas
da Agilent, capazes de analisar praticamente qualquer tipo de molécula ou elemento. As soluções
de MS Agilent são beneficiadas por mais de 40 anos de inovação contínua. O resultado
são sistemas analíticos que definem o padrão excepcional de confiabilidade, flexibilidade
e desempenho.
Identifique. Quantifique. Simplifique. Obtenha uma visão mais ampla com
o GC/Q-TOF Agilent 7250.
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IDENTIFICAÇÃO CONFIÁVEL

Não ser capaz de obter uma visão mais ampla do que tem em sua amostra pode causar sérios problemas
à sua pesquisa, desenvolvimento e atividades de QC. A confiança é decorrente da experiência e habilidade.
A experiência da Agilent em GC/MS é inigualável, e a capacidade analítica do GC/Q-TOF 7250 e do
software MassHunter oferece à plataforma habilidades incomparáveis na identificação de compostos.

•

Espectros com qualidade de biblioteca – a fidelidade espectral sem
distorções oferece uma identificação de compostos confiável em relação
às bibliotecas comerciais.

•

Fidelidade isotópica – a preservação de padrões isotópicos proporciona
mais certeza na atribuição de fórmulas moleculares.

•

Intervalo dinâmico amplo dentro do espectro – detecção confiante
de analitos em nível de traço, mesmo na presença de coeluição abundante.

•

Elucidação estrutural – As medições de MS/MS com alta resolução
e espectro de íons de produto de massa exata disponibilizam informações
estruturais e aumento da seletividade, além de evitar interferências da matriz

Correspondência com a biblioteca espectral
Identifique compostos com a pesquisa espectral
em relação a bibliotecas disponíveis comercialmente com
facilidade. Padrões de fragmentação verdadeiros
da biblioteca e aquisições espectrais completas tornam
o GC/Q-TOF 7250 a principal plataforma de identificação
por GC/MS. O GC/Q-TOF 7250 foi projetado para dar
respaldo à qualidade espectral de milhares de espectros
de bibliotecas de compostos, a maioria dos quais foi
gerado por sistemas GC/MS quadrupolo HP/Agilent.
O exemplo mostrado de diclorvos apresenta excelente
fidelidade espectral e exatidão de massa.
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Espectro de GC/Q-TOF 7250
Matriz de amostras: solvente

Composto: Diclorvos
Espectro da biblioteca

Fidelidade isotópica
O aumento da confiança na identificação de compostos
exige mais do que uma boa exatidão de massa.
É essencial considerar as características do composto,
como a correspondência do padrão isotópico.

Composto: Dodecano
Matriz de amostras: solvente

A fidelidade isotópica é facilmente visualizada com
a Análise qualitativa do MassHunter para proporcionar
confiança na identificação de compostos, que
é complementar à medição precisa da massa.
O GC/Q-TOF 7250 apresenta excelente fidelidade
isotópica, mesmo em isótopos em nível de traço,
como mostrado nesse espectro de composto
de dodecano com um agrupamento de picos de M+.

Alta resolução e exatidão de massa
A alta resolução é necessária para separar analitos de
interferências. Entretanto, para fornecer o máximo de
praticidade analítica, essa característica de desempenho
deve ser usada em condições adversas, como em matrizes
complexas e analitos em nível de traços.
O exemplo representa uma situação desafiadora:
analisar o inseticida tiametoxam a 5ppb em abacate,
uma matriz complexa com níveis de background
significativos. Mesmo nessas condições, os picos
de massa característicos são separados do background
com exatidão de massa em conformidade com as diretrizes
da SANTE/11945/2015 de identificação de compostos.
Além disso, esse nível de desempenho espectral
é alcançado independentemente da velocidade
de aquisição ou da faixa de massa. O GC/Q-TOF 7250
oferece o máximo de HRAM para a maioria das aplicações
complexas de GC/MS.
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GC/Q-TOF 7250
Intervalo dinâmico amplo dentro do espectro

Composto:
Fosfatidiletanolamina, 4TMS
Matriz de amostras:
Extrato de pulmão de camundongo

“Client to provide quote .Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ultrices vestibulum
purus id luctus.Curabitur eget justo consequat, faucibus lectus vehicula magna. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Curabitur laoreet tortor risus. Suspendisse facilisis eu urna vitae rutrum.”

Um intervalo dinâmico amplo dentro do espectro permite a detecção confiante de analitos em nível de traço,
mesmo na presença de background abundante ou outros coeluentes.
Geralmente, o GC/Q-TOF 7250 fornece quatro ordens de magnitude de intervalo dinâmico dentro do espectro, mesmo
em matrizes pesadas. O exemplo mostra um intervalo de 16.000+:1 para o composto fosfatidiletanolamina (4TMS)
identificado em uma amostra biológica complexa de extrato de pulmão de camundongo.
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–STEPHEN HANN/ CORAL BARBAS

Fluxo de trabalho do MSC

Com os espectros de íon produto de MS/MS gerados de um íon molecular suposto, o eficiente software Molecular Structure Correlator
oferece possibilidades e probabilidades de estrutura do composto com base nos dados do fragmento.
Compostos com identidades ou estruturas desconhecidas podem ser investigados para limitar as possibilidades.

119,0859

2749,10

6,7

4

89,0

7

GC/Q-TOF 7250

QUANTIFICAÇÃO PRECISA

A quantificação segmentada com a aquisição não segmentada é uma combinação eficiente. Combinado
com cromatografia de ponta, alta resolução de massas e uma ampla faixa linear, o GC/Q-TOF Agilent 7250
proporciona precisão quantitativa.
•

Faixa linear dinâmica ampliada com alta resolução – ampla
linearidade em medições quantitativas possibilitada pelos componentes
eletrônicos de ponta para separação e detecção de massas.

•

Precisão e veracidade – fatores de resposta consistentes, mesmo
para analitos em nível de traços na presença de matriz abundante,
proporcionam desempenho analítico para amostras reais.

•

Compatibilidade cromatográfica – velocidades de aquisição mais altas
com espectro de alta resolução promovem a deconvolução de picos de GC
estreitos de coeluição para fazer a quantificação precisa em altas velocidades.

•

SureMass – exatidão de massa e intensidade de sinal otimizadas com
o algoritmo de software de processamento de sinal exclusivo da Agilent
para a detecção de compostos.

Processamento de sinal do SureMass
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Quantificação

Composto: Fonofos
Matriz de amostras: abacate
Níveis do analito: 0,5 - 1000 ppb

Uma faixa linear ampla confere precisão quantitativa em diversas concentrações de composto. Os fatores de resposta são
mantidos mesmo em concentrações baixas em uma amostra complexa, como mostrado nesses dados que descrevem
o fonofos a 0,5 – 1000 ng/mL em uma matriz de abacate.
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GC/Q-TOF 7250

SIMPLIFICAÇÃO ANALÍTICA

O único GC/Q-TOF de alta resolução do mundo, agora com EI de baixa energia, permite novos fluxos
de trabalho que antes não eram possíveis. Com base na revolucionária Fonte de alta eficiência (HES)
comprovada no GC/MSD Agilent 5977B High Efficiency Source e no GC/TQ 7010B, a fonte de EI no
GC/Q-TOF 7250 foi otimizada para operar em baixa energia, mas excedendo a ionização convencional
de 70 eV. Modificações no design patenteado da HES permitem a EI de baixa energia com níveis
de sensibilidade úteis para uma mudança de paradigma na ionização suave de GC/MS. A criação
de espectros simplificados sem contar com a ionização química ou outras técnicas especializadas,
mantendo a aplicabilidade universal da EI, promete equipar os laboratórios de GC/MS com os novos
e eficientes recursos de identificação e elucidação.
•

Íon molecular preservado – preserve ou melhore os íons de moléculas
de analito para aumentar a confiança da identificação e a sensibilidade
de experimentos de MS/MS (depende da aplicação).

•

Aplicabilidade universal – fornece ionização em todas as classes de
analito, evitando as limitações do composto e as perdas de sensibilidade
analítica observadas com PCI e outras técnicas de ionização suave.

•

Desempenho comprovado – ionização eficiente com a tecnologia
de fonte de íons exclusiva e comprovada pelo líder mundial de GC/MS.
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Com base na revolucionária tecnologia HES Agilent
EI de baixa energia com níveis de sensibilidade acessíveis
para ionização universal e detecção confiável.

EI de baixa energia
Composto: Quinurenina

70 eV
Matriz de amostras: extrato de pulmão de
camundongo

17 eV
Matriz de amostras: extrato de pulmão de
camundongo

12 eV
Matriz de amostras: extrato de pulmão de
camundongo

Maior abundância absoluta de M+ vs. 70 eV

M+ se torna o íon de base

Em um experimento de metabolômica, o composto quinurenina foi detectado em um extrato de pulmão de camundongo.
No entanto, a identificação de metabólitos (e outras classes de compostos com estruturas similares) em matrizes
complexas pode ser desafiadora. Ao diminuir a ionização da fonte, há uma inclinação espectral em direção ao íon molecular.
Neste caso, tanto a quantidade relativa quanto a absoluta do íon molecular aumentam a 17 eV, tornando o sistema
ideal para experimentos de MS/MS. Em ionizações ainda mais baixas, o íon molecular proposto se torna o íon de base
nos espectros do componente, aumentando ainda mais a confiança da identificação.
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SEGURANÇA ALIMENTAR
Não corra riscos
O comércio global, as normas severas e a maior consciência do público sobre segurança alimentar estão
gerando a necessidade de mais e melhores testes de alimentos. Os produtores e os consumidores de
alimentos estão enfrentando ameaças de adulteração de alimentos e rotulagem fraudulenta. Você está
comprometido com a qualidade consistente e a segurança incondicional, protegendo tanto os consumidores
quanto sua marca, e a Agilent está aqui para ajudar.
Para superar esses desafios, você precisa de uma plataforma única que otimize o
screening de compostos alvo, suspeitos e desconhecidos ao mesmo tempo.
O GC/Q-TOF 7250 foi desenvolvido para atender a essa necessidade com recursos
de medição adequados à finalidade e ferramentas de software completas
e eficientes.
•

Mais de 850 analitos de pesticidas estão disponíveis em uma biblioteca
espectral personalizável de alta resolução.

•

Analitos suspeitos são identificados com confiança usando correspondência
de coeluição e pontuação de razão de determinados íons com o fluxo
de trabalho Find-by-Fragments Agilent.

•

A quantificação de alvos em uma faixa linear dinâmica ampla e a identificação
de desconhecidos usando bibliotecas comerciais são melhoradas com
o processamento de sinal do SureMass.

12

TESTES DE ALIMENTOS
A matriz é importante
Matrizes de alimentos e ração podem ser simples ou complexas. A Agilent disponibiliza a experiência,
as ferramentas e os consumíveis necessários para gerar resultados confiáveis e reproduzíveis com facilidade
em toda a gama de matrizes importantes no seu laboratório.

O screening completo de pesticidas em matrizes de alimentos é aperfeiçoado com a aquisição não segmentada
de bibliotecas espectrais de alta resolução. A) Os dados de GC/Q-TOF apresentados aqui mostram 120 pesticidas
adicionados em três matrizes de alimentos diferentes, inclusive abacate e salmão. Os valores de reprodutibilidade
(RSD %) para os níveis adicionados de 5 ng/mL e 10 ng/mL mostram excelente desempenho analítico, com a exibição
de dois exemplos de replicata de íons característicos detectados. B) A precisão quantitativa a 10 ng/mL para
comparação rápida com os Limites máximos de resíduos (MRLs) é mostrada para seis matrizes de alimentos com
complexidades variáveis. Mesmo para matrizes complexas, como abacate e salmão, a precisão quantitativa está
em conformidade com as diretrizes da SANTE/11945/2015 (± 20% vs. Padrão) para mais de 97% dos pesticidas:
para cada produto alimentar testado.

“...o sistema GC/MS-[Q]-TOF nos permitiu confirmar os resultados positivos, mas também evitar
os falsos positivos.”
– PETER FURST, PHD, DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ANALÍTICOS CENTRAIS
INSTITUTO ANALÍTICO DE QUÍMICA E VETERINÁRIA, MUNSTERLAND-EMSCHER-LIPPE
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AMBIENTAL
Eleve o padrão da batalha
Todos os dias, surgem novas questões sobre o impacto do homem no ambiente e sobre o impacto
do ambiente sobre nós. Essas questões complexas exigem ferramentas capazes de oferecer respostas
relevantes. As revolucionárias melhorias tecnológicas no GC/Q-TOF 7250 foram projetadas para fornecer
essas respostas de forma simples e eficiente.
•

Processamento retrospectivo – faça a medição uma vez e analise
continuamente com dados de espectro completos que podem ser
investigados para novos compostos alvo no futuro.

•

Espectro completo de alta resolução – gere espectros de alta
resolução em uma faixa de massa ampla (até 3000 m/z) para a detecção
e especiação de congênere.

•

EI de baixa energia – ultrapasse a EI de 70 eV, mantendo a intensidade
do sinal com uma fonte de alta eficiência otimizada para suportar a ionização
em diversas energias de elétron.
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Análise de desconhecidos com o MassHunter

GC/Q-TOF 7250
Espectro
Matriz de amostras: extrato de combustão

Composto: Dibromofenil-éter
Espectro da biblioteca

O software de análise de desconhecidos MassHunter, usando o processamento de sinal do SureMass, oferece
conhecimentos e precisão além das técnicas convencionais deconvolução. Até mesmo os componentes menores
são extraídos e identificados com precisão na presença de sinal de background dominante. Os dados mostrados aqui
representam a detecção em nível de traço de dibromofenil-éter com uma pontuação de correspondência de mais
de 95 em subprodutos da combustão complexos.
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ENERGIA E PRODUTOS QUÍMICOS
Obtenha uma visão mais ampla
Caracterizar os componentes de uma amostra complexa não é uma tarefa simples. É necessário conhecimento
e recursos analíticos eficientes. Com medições de massas de alta resolução, EI de baixa energia, aquisição
espectral rápida para compatibilidade com GCxGC completo e medições de MS/MS altamente sensíveis,
o GC/Q-TOF Agilent 7250 é a plataforma ideal para a caracterização de amostras complexas.
•

Rápidas taxas de aquisição – caracterize picos cromatográficos estreitos
ou picos de GC 2-D ultra estreitos com taxa de dados de até 50 Hz e alto
poder de resolução independente da velocidade.

•

Simplificação espectral – deduza íons moleculares de compostos
químicos similares com EI de baixa energia e confirme com medições
de MS/MS sensível.

•

Elucidar estruturas – o espectro de íons de produto de massa exata
de alta resolução, combinado com o eficiente software Molecular
Structure Correlator, oferece informações sobre as estruturas químicas
dos analitos estudados.
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Espectro da biblioteca
Composto: 3,5-dimetilbenzotiofeno

70 eV
Matriz de amostras: diesel

10 eV
Matriz de amostras: diesel

A ambiguidade espectral é reduzida com a revolucionária EI de baixa energia no GC/Q-TOF 7250. Com base na fonte
de alta eficiência encontrada no GC/MSD HES 5977 e nas plataformas de GC/TQ 7010, a fonte de EI de baixa energia
mantém a sensibilidade do composto, permitindo uma inclinação espectral em direção ao íon molecular. Esse exemplo
mostra o 3,5-dimetilbenzotiofeno detectado no diesel, com a identificação feita com a EI de baixa energia.
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PESQUISA DE BIOCIÊNCIAS
Análise detalhada
Todos os dias surgem novos avanços na saúde e proteção humana. A pesquisa fundamental que determina
esses avanços exige um planejamento e design experimental detalhados. O GC/Q-TOF Agilent 7250
aprimora as pesquisas com espectro completo, dados de alta resolução e software eficiente para
se concentrar no que é importante.

Dados complexos são transformados em resultados simples com o software Mass Profiler Professional. A análise diferencial
entre grupos de amostra se concentra no que é estatisticamente importante ao realizar estudos comparativos. Os dados
exibidos apresentam diferenças de metabólitos identificados entre tecido de pulmão de camundongo de não infectados
em relação aos espécimes infectados com tuberculose com 9 semanas. A progressão é representada com uma análise
de modulação em um plot vulcânico para facilitar a visualização.
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Com o Pathway Architect, é possível trazer um contexto
biológico aos dados espectrais de massa. Disponível
com o Mass Profiler Professional, o Pathway Architect
permite aos usuários extrair os resultados de experimentos
simples e multi-ômicos e mapeá-los em trajetórias
biológicas, ao mesmo tempo analisando, visualizando
e interpretando as informações da trajetória. Esse fluxo
de trabalho centrado na trajetória agiliza a rota
da descoberta e conhecimentos à validação, além
de permitir que os pesquisadores planejem e executem
com eficiência a próxima série de experimentos.

A utilização do fluxo de metabolômica pode ser uma forma eficaz de estudar a biologia
de sistemas. Estudos metabolômicos complexos aproveitarão a sensibilidade total de espectro
e a exatidão de massa do GC/Q-TOF, bem como o recurso do MS/MS no auxílio à elucidação
estrutural de metabólitos desconhecidos. A ampla faixa linear do GC/Q-TOF Agilent 7250
permitirá a quantificação precisa e simultânea de uma ampla gama de metabólitos presentes
em uma célula.
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MASSHUNTER
Dando as respostas
As ferramentas avançadas de processamento e data mining em nosso pacote MassHunter ajudam
você a extrair de maneira rápida e precisa todas as informações disponíveis em nossas amostras.
Você experimentará produtividade sem precedentes com os recursos que economizam tempo, como:
•

Fluxo de trabalho Find-by-Fragments para screening qualitativo
segmentado com resultados rápidos.

•

Criação de método quantitativo simples com base na detecção
de alvos qualificados.

•

Análise multivariada eficiente para reduzir conjuntos de dados
para analitos diferencialmente relevantes.

A Agilent oferece suporte a todo o seu fluxo de trabalho analítico, da amostra
ao relatório. Eleve o padrão dos seus resultados analíticos com o desempenho
líder do setor do GC/Q-TOF Agilent 7250.
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Determinação de perfil

Software de aquisição
MassHunter
• Operação simples e flexível
• Autotune Swarm para obter
desempenho extraordinário
com todas as amostras

MassHunter Profinder
Análise de desconhecidos
com o MassHunter
• Detecção e extração de
compostos de alta qualidade
com base no Extrator de
características moleculares
(MFE) e no processamento
de sinal do SureMass

MassHunter Profiler
Professional
• Análise estatística multivariada
para quimiometria
• Ferramentas de visualização
para reportar os resultados
de forma rápida e clara

ID Browser
• Identificação de
compostos integrada
para entidades
de interesse

Pathway Architect
• Estudos de ômicas
• Contextualize de forma
visual as trajetórias
biológicas das principais
fontes usando dados
estatisticamente relevantes.

Screening

Software de aquisição
MassHunter

Análise qualitativa
do MassHunter

Análise quantitativa
do MassHunter

Relatórios
do MassHunter

• Operação simples e flexível

• Screening qualitativo
segmentado com o Find-ByFragments e as bibliotecas
espectrais personalizáveis

• Importação de compostos com
um clique na Análise qualitativa
do MassHunter

• Solução personalizável
para relatar as
necessidades
do seu laboratório

• Autotune Swarm para obter
desempenho extraordinário
com todas as amostras

• Quantificação precisa
e processamento de sinal
do SureMass

Banco de Dados
e as Bibliotecas de
Compostos Pessoais
(PCDL Manager)
• Biblioteca de HRAM com
850 compostos de pesticidas
curada por humanos para
GC/Q-TOF
• Anotações simples e adições
de compostos
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Identificar e elucidar

Software de aquisição
MassHunter
• Operação simples e flexível
•

AutotuneQuantifique
Swarm para obter desempenho
extraordinário com todas as amostras

• EI de baixa energia para aperfeiçoar o íon
molecular

MassHunter Profinder
Análise de desconhecidos
com o MassHunter
• Detecção e extração de compostos
de alta qualidade com base no Extrator
de características moleculares (MFE)
e no processamento de sinal do SureMass

• Espectros de MS/MS para obter
informações estruturais

Correlação da estrutura
molecular
• Auxílio na identificação de
desconhecidos e elucidação
da estrutura
• Acesse vários recursos on-line
para expandir a profundidade
da pesquisa

“Um MS Q-TOF de alta resolução, combinado com o software Mass Profiler, nos permitiu estudar
os diferentes componentes da matriz que coeluem com os pesticidas de interesse.”
– CARMEN FERRER, PHD, DEPARTAMENTO ANALÍTICO, UNIVERSIDADE DE ALMERÍA

Previsão de classe

Software de aquisição
MassHunter

Quantifique

• Operação simples e flexível

• Autotune Swarm para obter
desempenho extraordinário
com todas as amostras

MassHunter Profinder
Análise de desconhecidos
com o MassHunter
• Detecção e extração de compostos
de alta qualidade com base no Extrator
de características moleculares (MFE)
e no processamento de sinal do SureMass

Mass Profiler
Professional
• Análise estatística multivariada para
quimiometria
• Ferramentas de visualização para
reportar os resultados de forma
rápida e clara

Previsão de classe
da amostra
• Treinamento e validação de
modelos de previsão de classe para
simplificar futuras classificações
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Serviços Agilent CrossLab: Aumente o tempo em atividade
com suporte completo
Você pode confiar nos especialistas de serviço Agilent CrossLab para oferecer conhecimentos
valiosos e manter os seus instrumentos funcionando com o melhor desempenho. Nossos serviços
de ponta, ajustados para atender às suas necessidades, incluem transição de instrumento,
consultoria de aplicação, reparos, manutenção preventiva, verificação de conformidade
e treinamento. Informe-se sobre como podemos ajudar o seu laboratório.
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O compromisso Agilent
A partir da data de aquisição, a Agilent garante, pelo menos, 10 anos de uso do instrumento
ou oferece um crédito do valor residual deste sistema em relação a um modelo atualizado.

Saiba mais
www.agilent.com/chem/GCMS_QTOF
Brasil
0800 7281405
chem_vendas@agilent.com
Europa
info_agilent@agilent.com
Ásia e Pacífico
inquiry_lsca@agilent.com
Encontre um centro de atendimento ao cliente da Agilent
em sua região:
www.agilent.com/chem/contactus
Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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