OBJETIVA DE ALTA POTÊNCIA
PARA O MICROSCÓPIO FTIR
POR IMAGEM CARY 620

Geração de micro-imagens excepcionais
das amostras mais complexas
Se o desafio das imagens de FTIR é medir células ou identificar
as menores inclusões, é essencial ter o melhor desempenho de
resolução espacial.
A nova objetiva de 25x, de abertura numérica (NA) de 0,81, foi adaptada
para o Microscópio FTIR por imagem Agilent Cary 620 e oferece
resolução espacial de 1 a 2 microns, além da maior distância de trabalho,
com flexibilidade suficiente para aceitar diversos acessórios.

Objetiva de IR de 25x para resolução espacial
otimizada com flexibilidade experimental
•Ó
 ptica adequada ao Microscópio por imagem Cary 620
para oferecer transferência de energia superior para alta
sensibilidade analítica
•A
 óptica de NA ultra-alta de 0,81 oferece resolução espacial
para 1-2 micron

• Obtenha informações subcelulares de tecidos e células

•A
 distância de trabalho de 12 mm acomoda os acessórios
de amostragem, como os estágios para aquecimento/
resfriamento ou introdução de gases e células líquidas
para imagens ao vivo de células

• Analise contaminantes em componentes eletrônicos

• P ode ser usado nos modos de reflexão ou transmissão

• Meça filmes de laminados de polímero finos e complexos

•A
 magnificação controlada por software padrão oferece
opções de tamanho de pixel de 3,3 micron e 0,66 micron
com a objetiva de 25x

Ideal para as aplicações mais complexas:
• Investigue células vivas... na água!

•M
 edições rápidas em FOVs grandes, com resolução espacial
extremamente alta

25x, 0,81 NA

12mm
A objetiva de NA de 0,81 e 25x opera no modo de reflexão usando
uma objetiva simples, ou no modo de transmissão usando um par de objetivas
com o condensador em uma placa pré-alinhada para realizar a troca da placa
de forma fácil e rápida, sem a necessidade de um novo alinhamento.

A nova objetiva de NA de 0,81 e 25x para o microscópio Cary 620
fornece a mais alta resolução espacial já publicada

85 μm

Poliestireno, 1430 cm-1 (7,0 μm)
PMMA, 1492 cm-1 (6,7 μm)

Mistura de PMMA de 3 micron e pérolas de poliestireno.
A separação espacial clara foi possível usando as bandas de
estiramento de C-H em torno de 3.000 cm-1 (~3 μm). Mesmo
usando bandas de comprimento de onda maiores, como a banda
C-H em torno de 1430-1492 cm-1 (~7 μm), as pérolas de vidro
de 3 micron ainda podem ser identificadas.

85 μm

Poliestireno, 3024 cm-1 (3,3 μm)
PMMA, 2950 cm-1 (3,4 μm)

85 μm

Imagem de tecido mamário
gerada usando a banda Amida
I (proteína) a aproximadamente
1.650 cm-1. O FOV total dessa
medição é 340 x 340 μm,
com tamanho de pixel de
0,66 μm, coletada com
resolução espectral de 8 cm-1,
128 varreduras coadicionadas
340 μm
e consiste de um mosaico 4 x 4
(16 blocos) usando um FPA de 128 x 128. Tempo total de medição de
aproximadamente 1 hora. Células individuais de apenas 4-5 microns
são claramente visíveis (área circulada).

340 μm

85 μm

A versão “Hi-res” do alvo USAF
(contendo os grupos 8 e 9) com
o critério Rayleigh (contraste de
26,4%) corresponde às barras
de largura de 1,4 μm (grupo 8,
elemento 4). Mesmo o grupo 9,
elemento 1, que tem barras com
uma largura de 0,98 microns,
pode ser identificado. Isso
demonstra a mais alta resolução
espacial usando a microscopia
FTIR já publicada.

85 μm

85 μm

Especificações e medida típica de desempenho de resolução espacial

Informação sobre pedidos

Objetiva (modo de mag.)

25x, mag. alta

25x, mag. padrão

Configuração

Part No.

Tamanho de pixel

0,66

3,3

Magnificação total do sistema

61x

12x

Objetiva de IR FTIR de 25x
(apenas reflexão)

K8071A

Resolução espacial obtida1 em 3750 cm-1 μm

1,4

4,3

Resolução espacial obtida em 3750 cm μm

1.7

5.0

Objetiva de IR FTIR de 25x
(transmissão e reflexão)

K8072A

Campo de visão simples (FOV)2 μm

85x85

420x420

1

-1

1 As medições de resolução espacial foram realizadas em uma versão "hi res" do alvo de resolução USAF chrome-on-glass
padrão com o cálculo seguindo o método de Lasch et al, Biochimica et Biophysica Acta 1758 (2006) 814–829.
2 O FOV é para um FPA de 128x128. O FOV aumenta proporcionalmente com tamanhos de FPA diferentes. Áreas maiores
de medição podem ser obtidas através do mapeamento (mosaicismo) com estágio automatizado e controlado por software
de vários blocos de FPA.

Para obter mais informações sobre
o Microscópio FTIR por imagem
Agilent Cary 620, acesse:
www.agilent.com/chem/cary620
Somente para uso em pesquisas. Não devem ser usados
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