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Představujeme Vám novinku

InfinityLab LC/MSD iQ

• Intuitivní

• Robustní

• Cenově dostupný

• Bez nutnosti hlubších 
vědomostí z oblasti MS
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Kryt pro vakuovou pumpu (Quiet Cover)

Výsuvná police pro MS detektor

Jednoduše přesunutelný tam, kde je
právě potřebný

Pohodlný přístup ke všem modulům

HPLC 2019 Milan

Představujeme Vám novinku

InfinityLab Flex Bench MS



Highlights

— Jeden software pro GC, GC/MSD, LC and LC/MSD

— Sledování kondice systémů

— Funkce Auto Acquire

— Možnost plánování automatického ladění

— Uživatelské výpočty

— Jednoduchá tvorba reportů

— Integrita dat

— LIMS integrace

June 18, 2019 HPLC 2019 Milan

Představujeme Vám novinku

OpenLab CDS 2.6.



Intuitivní MS

Funkce Auto Acquire vše 
výrazně zjednodušuje 

Stačí napsat informaci o 
hmotnosti sledovaného analytu

Maximálně jednoduchá tvorba MS metody

m/z range 
or

SIM mass

MS reads LC 
parameters

MS 
parameters 

set

Uživatel vloží Auto Acquire Intelligence

Jak mám 
optimalizovat 

ionizaci?

Jaké napětí na 
detektoru 

mám nastavit?Jak si mohu být 
jistý že vidím 

všechny ionty?

Auto Acquire
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Auto Acquire
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Jednoduchý a přehledný reportmožnost nastavení ladění 
detektoru v době kdy jej 

nepoužíváme, např. o víkendu       

Výrazně jednodušší ladění MS detektoru



• Funkční test celého LC/MS systému
• Test sleduje celou řadu klíčových parametrů (přesnost RT, rozlišení, kapacitu píků, S/N a další…)

• Test jak v pozitivním tak negativním módu

• Možnost úplného plánování a automatizace tohoto testu 

HPLC 2019 Milan

Nový mix standardů pro SST (testování celého LCMS)



• Včasná informace pro zajištění potřebné údržby

Sledování všech klíčových parametrů HPLC/MS

Stejně jako indikátor stavu baterie na 
vašem chytrém telefonu



VacShield během provozu VacShield během údržby

Jednoduchá, rychlá, rutinní údržba díky VacShield
Čas zkrácen na 5 minut z běžných 2 hodin 



Výhody LC/MSD iQ při srovnání s DAD detektorem

Možnost monitorovat chemické reakce bez nutnosti nástřiku standardů

Jednoduchá detekce/zjištění koelujících látek

Lepší specificita pro látky špatně detekovatelné UV detektorem

Výrazně větší citlivost při detekci nečistot o nízké koncentraci



• Běžná situace s UV detektorem

• Pouze DVA píky detekovatelné 
na UV detektoru

• Vzorek ve skutečnosti ovšem 
obsahuje TŘI látky

Koelující píky



•

LC/MSD iQ Citlivost

Amt (pg) S/N

0.1 66

1.0 547

10.0 955

100.0 12384

1000.0 109516

10000.0 893165

UV

SIM MS

Trazodone

*1 pg is equivalent to
1 ppb of analyte in sample



API: 733.5 g/mol

• UV není dostatečně citlivé!

• Ve skutečnosti žádný signál na UV!

• Další dva píky představují nečistoty

Erythromycin

Měření čistoty látky
syntéza API ve farmaceutickém průmyslu

[M+H]

[M+H-18]

[M+H-18]



InfinityLab LC/MSD iQ

Nejste MS expert? Nevadí !

Agilent InfinityLab LC/MSD iQ je detektor, který je navržen tak, 
aby jste i s minimálními vědomostmi o hmotnostní detekci 

získali maximum informací o vašem analytu.
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