SIMPLIFIQUE SUA INICIALIZAÇÃO
PARA O SCREENING ESPECÍFICO DE DROGAS

Kit de aplicação e banco de dados de MRM de toxicologia forense para LC/MS triplo quadrupolo

Minimize a necessidade de desenvolvimento de um
método manual tedioso com métodos pré-testados,
além de uma biblioteca de referência e banco
de dados de MRM triggered (tMRM)
A análise de compostos de toxicologia forense é desafiadora por duas
razões: baixas concentrações e um grande número de analitos a serem
monitorados e quantificados. Com tantas variáveis a considerar, pode
ser difícil encontrar um ponto de partida sólido para o desenvolvimento
de método.
Uma maneira mais rápida e fácil de desenvolver métodos
personalizados de screening
O kit de aplicação e o banco de dados de tMRM para screening
toxicológico e forense da Agilent são realmente únicos, pois a maior
parte do trabalho de desenvolvimento já foi concluída. O kit apresenta
exemplos fáceis de usar que demonstram como configurar métodos de
screening e adaptá-los rapidamente às suas necessidades específicas.
Ele também inclui:
• O banco de dados e biblioteca de referência tMRM para mais
de 2.800 compostos forenses que inclui nomes de compostos,
números de registros CAS, até 10 transições MRM, voltagens
do fragmentador, energias de colisão e a capacidade de acrescentar
tempos de retenção para cada entrada de composto do banco
de dados para screening forense confiável com a verificação
da biblioteca de tMRM.
• Métodos de análise pré-testados, usando o banco de dados tMRM,
são fornecidos para o screening específico de analitos que são
monitorados rotineiramente no mundo todo.

Os seguintes componentes estão incluídos —
economizando seu tempo e dinheiro:
• Banco de dados tMRM de mais de 2.800 compostos
da Agilent com espectros de biblioteca tMRM para
aproximadamente 100 compostos
• Mistura de teste padrão abrangente com mais de 130 compostos
• Colunas de LC Agilent ideais para análises de alta resolução
de um grande número de compostos
• Guias para configuração de métodos e de início rápido,
juntamente com uma nota de aplicação, que mostra como
executar as misturas de testes e criar os métodos de tMRM
• Exemplos de métodos de screening, arquivos de dados
e relatórios
• Treinamento no local com base na aplicação para auxiliar com
a configuração do método para inicialização rápida e efetiva

Personalize para entrar
na VIA EXPRESSA

Estabeleça rapidamente métodos de
screening para matrizes complexas
usando essas tecnologias de ponta
Uma biblioteca de referência e um banco de dados
tMRM, com o software de análise e aquisição de
dados Agilent MassHunter, permitem a você gerar
facilmente métodos de análise e aquisição, o que
pode ser facilmente modificado para atender
às suas necessidades futuras.
O sistema de LC Agilent 1290 Infinity II e os sistemas
de LC/MS triplo quadrupolo Agilent 6400 Series são
escolhas comprovadas para aplicações quantitativas,
oferecendo desempenho de separação sem igual,
maior sensibilidade, confiabilidade reconhecida e
robustez geral do sistema. O eletrospray Agilent Jet
Stream reduz os níveis de detecção de compostos
forenses em matrizes complexas.

Os exemplos pré-desenvolvidos lhe ajudam
a implementar o método de screening em
uma fração do tempo
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A aquisição do MRM triggered produz um espectro de íons produto com até 10 picos
espectrais por composto presente. Esses espectros podem ser pesquisados em uma
biblioteca de referência tMRM para verificação de compostos. Aqui, o espectro de íons
produto tMRM para THC foi gerado usando aquisição do MRM triggered em um LC/MS
Agilent 6460 QQQ e RRLC Agilent 1200 SL Series.

A aquisição do MRM triggered gera um espectro de
tMRM pesquisável na biblioteca de cada composto
presente para aumentar a confiança na quantificação
e identificação de compostos, evitando resultados
falsos positivos.

O software de aquisição do MRM triggered, a biblioteca de referência e banco de dados
tMRM de toxicologia forense da Agilent garantem rápida implementação de método
para screening forense específico com verificação de compostos.

Informações sobre pedidos:
Kit de aplicação de toxicologia forense para LC/MS QQQ
da Agilent (G1734BA)
Os seguintes itens são necessários, mas não estão incluídos
com o kit G1734BA:
• LC Agilent 1260 Infinity ou 1290 Infinity II
• Sistemas LC/MS triplo quadrupolo Agilent Série 6400
• Software de aquisição Agilent MassHunter B.06 ou superior
• Software de análise qualitativa Agilent MassHunter B.06 ou superior

Coloque o seu laboratório forense nos trilhos
da produtividade.
Entre em contato com seu representante local Agilent
ou um distribuidor autorizado Agilent
Ligue para 0800-728-1405 (no Brasil) ou acesse
www.agilent.com/chem/appkits
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• Software de análise quantitativa Agilent MassHunter B.05.02 ou superior

