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Světová premiéra Q4 ICP-MS NexION 5000

The Analytical Scientist 
Innovation Award 2021
Nový multi-kvadrupólový 
ICP-MS NexION 5000 
přináší ultravysokou citlivost v náročných aplikacích, 
jako je analýza ultračisté vody, stopových prvků 
v krvi nebo monitorování znečištění ovzduší.

Wiley Analytical Award 2021
ICP-MS NexION 5000 zvítězil ve své 
kategorii v soutěži Wiley Analytical 
Award. Porota na přístroji ocenila: 

„Kombinace čtyř kvadrupólů umožňuje systému 
dosáhnout <1 ng/L BEC v horkém plazmatu pro 
prvky jako je vápník nebo draslík. Soustava tří kónů 
společně s technologií Omniring umožňuje pracovat 
v režimech extrakce nebo zaostření pro vynikající 
citlivost a detekční limit.“

Technologie Q4 ICP-MS NexION 5000
• Čtyři laditelné kvadrupóly
• Cívka LumiCoil
• Triple Cone interface 
• Universal Cell Technology
• All Matrix Solution
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Biomonitoring metodou ICP-MS
Technika NexION ICP-MS se využívá 
i pro stopovou analýzu prvků v tělních 
tekutinách. Kombinací kolizně-reakční 
cely spolu s trojitým kvadrupólem lze 
měřit nízké i vysoké koncentrace prvků 
ve složité matrici během jednoho měření.

Novinka Q4 ICP-MS NexION 5000
PerkinElmer, leader v oblasti anorganické analýzy 
metodou indukčně vázaného plazmatu (ICP), 
představil v roce 2020 první multi-kvadrupólové 
ICP-MS NexION 5000. Tento unikátní přístroj se 

čtyřmi kvadrupóly doplnil portfolio pro prvkovou 
analýzu o nejvýkonnější nabízené ICP-MS na trhu. 

Historie ICP-MS v PerkinElmer začíná v roce 1983 
prvním komerčním přístrojem ELAN 250. S inovacemi 

přicházely další modely ELAN 500, ELAN 5000, ELAN 
6x00, ELAN DRC, NexION 350, NexION 2000 až po 
nejnovější NexION 5000. V průměru tedy PerkinElmer 
představuje nový model ICP-MS po méně než 5-ti letech.

Aktuální trendy v technikách
Q4 ICP-MS     Q3 ICP-MS     ICP-OES     AAS 
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V rychle se rozvíjejícím světě analytické chemie jsou 
přesné a reprodukovatelné výsledky zásadní pro 
zaručení kvality a zajištění spolehlivosti výsledků. 
K tomu je nutné mít vybavení, které zvládne vynikající 
odstranění interferencí. Příklady? V průmyslu 
polovodičů je důležitá čistota chemikálií používaných 
při jejich výrobě, která dále ovlivňuje kvalitu a výkon 
hotového produktu. V oblasti zdravotnictví, speciálně 
pro biomonitoring, je nutné pochopit roli základních 
a toxických prvků a jejich vliv na organizmus sledováním 
jejich hladin v krvi, séru a moči.
Společná pro tato a další analytická odvětví je potřeba 
stanovení stopových prvků, při kterém je zásadní 
co nejlepší odstranění interferencí, extrémně nízké 
detekční limity a vynikající koncentrace ekvivalentu 
pozadí (BEC).
Taková byla myšlenka při návrhu nového ICP-MS, 
jehož konstrukce umožní splnit nejen současné, ale 
i budoucí analytické nároky. NexION 5000 je první multi-kvadrupólový systém ICP-MS na trhu.

NexION 5000 je přístroj s inovativním designem se čtyřmi kvadrupóly, který je navržen tak, aby vyhověl i nejnáročnějším 
aplikacím, s výkonem převyšujícím ICP-MS s vysokým rozlišením nebo tradiční trojitý kvadrupól (QQQ). 
NexION 5000 poskytuje výjimečně nízké BEC, menší než 1 ppt i pro alkalické kovy a kovy vzácných zemin v horkém 
plazmatu (LOD pro Li je 0,028 ppt, viz str. 5), velkou toleranci k matrici a vynikající detekční limity << 1 ppt.

       Q4 NexION 5000 ICP-MS   
Posunutí limitů, včetně detekčních

Inovace pro reálné využití
LumiCoil cívka Minimální údržba ICP-MS

All Matrix Solution

Kóny oddělují plazma od 
vysokého vakua. Inovativ-
ní soustava 3 kónů přináší 
několik výhod. Uzemněný 
sampler kón nepřitahuje ionty a je odolnější k 
zanášení. Uzemněný Skimmer kón s otvorem 
0,9 mm, který je 5x větší oproti běžným 0,4 
mm, což předchází ucpávání a nutnému čiš-
tění. Pomalejším zanášením kónu se snižuje 
drift signálu a zlepšuje se dlouhodobá stabilita. 
Bezúdržbový Hyper-skimmer fokusuje iontový 
paprsek do svazku o průměru 2,5 mm.

SMARTintro

Indukční cívka pro buzení 
plazmatu je tradičně z měděné 
trubičky, zevnitř chlazené kapalinou 
nebo plynem. Provozem degraduje 
a musí se měnit.  Lepším řešením je hliní-
ková bezúdržbová LumiCoil cívka, která 
nepotřebuje aktivní chlazení, je rozměrově 
stálá a svým přesně spočítaným tvarem 
přenáší lépe a stabilněji výkon do plazma-
tu. V kombinaci s 34 MHz RF generátorem 
zaručuje robustní bezproblémové plazma 
za všech podmínek měření.

Triple Cone Interface

Universal Cell

ICP-MS NexION obsahuje špičkové tech-
nologie nejen pro měření, ale i pro maxi-
mální provozuschopnost díky minimalizaci 
potřeby údržby. V přístroji se čistí pouze 
první dva kóny, Sampler a Skimmer, při 
zachování vakua. Další iontová optika je 
kompletně bezúdržbová. Ohnutím paprs-
ku v prvním kvadrupólu o 90° se eliminují 
neutrální částice a fotony a do analyzátoru 
vstupují pouze cílené ionty. Kolizně-reakč-
ní cela je také bezúdržbová, bez nutnosti 
pravidelného servisního čištění.

Pro minimalizaci nutnosti ředit  
vzorky s vysokým obsahem 
rozpuštěných pevných látek (až 
35%) je využitelný systém říze-
ného ředění vzorku ve zmlžovači pomocí 
přídavného přívodu argonu. Změnou prů-
toku ředícího argonu lze dosáhnout efektu 
200 násobného naředění vzorku při za-
chování lineárního průběhu naředění. Pro 
vzorky bez ředění se ředící plyn vypne, 
bez nutnosti odpojení přívodu argonu. Pro 
využití není nutná speciální optimalizace.

Unikátní je kolizně-reakční cela 
v podobě laditelného kvadrupólu, 
ve srovnání s pasivními octopoly 
u jiných výrobců, které fungují pou-
ze jako „ion guide“. Celu je možné provozovat 
ve standardním, kolizním nebo reakčním módu. 
Cela je natolik odolná, že NexION dokáže pou-
žívat i 100% NH3 pro maximální rychlost reakcí. 
Laditelný kvadrupól eliminuje nežádoucí ionty 
už během reakcí pro ultimátní odstranění inter-
ferencí a detekční limity << 1 ppt. Funkcí EDR 
je možné elektronicky ředit koncentrované prvky 
při zachování citlivosti pro stopové prvky.

Hořák je pro maximální zjed-
nodušení výměny vsazen do 
kazety, kterou lze z přední 
strany přístroje pohodlně vy-
sunout. Kazeta je vybavena 
vodícími tyčemi pro bezpečnou instalaci 
do přístroje. Kazety jsou barevně kódovány 
a pro různé aplikace nebo matrice jsou při-
pravené různé sady i se zmlžovací komo-
rou, např. pro organiku, geologické vzorky 
nebo HF rezistentní. Při výměně společně s 
kóny uživatel během chvíle připraví přístroj 
pro jiný typ vzorků.
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       Q4 NexION 5000 ICP-MS   „Bez interferencí mezi vámi 
a skvělými výsledky“

Funkce jednotlivých kvadrupólů

QID

1Q

Q2

Q3

QID Kvadrupólový iontový deflektor
První kvadrupól aktivně stočí ionty o 90°, přičemž neionizovaný materiál, fotony a neutrální částice, pokračují 
v úzkém svazku pryč skrz QID a následně jsou odstraněny vakuem. QID současně optimalizuje přenos vybraného 
pásma hmot s odstraněním ostatních iontů, čímž udržuje systém čistší, v porovnání s tradiční sestavou extrakčních 
čoček. QID je bezúdržbový.

Čím se liší multi-kvadrupól Q4 od trojitého kvadrupólu QQQ ?
NexION 5000 umožňuje kromě módu QQQ další režimy 
měření, které běžný QQQ nenabízí. Díky dvěma laditelným 
kvadrupólům navíc. Ortogonální Quadrupole Ion Deflector, 
který má funkci mass filtru, pročistí iontový paprsek už před 
vstupem do prvního analyzátorového kvadrupólu. Další 
laditelný kvadrupól navíc oproti QQQ je součástí univerzální 
kolizně-reakční cely. Jeho velkou výhodou je možnost 

řídit probíhající reakci přímo v cele a bránit vzniku nových 
interferencí, vznikajících během reakce. Do posledního 
analyzátoru tedy vstupuje pouze cílený ion reakce. Pasivní 
Octopol cela v běžném QQQ neumí nově vznikající interference 
odstranit a ani zabránit jejich vzniku. Výhodou systému Q4 
je plná kontrola nad iontovým paprskem s možností jeho 
ovlivnění tam, kde je to prospěšné pro kvalitu měření.

Inovace pro reálné využití

Q1 1. analyzátorový kvadrupól
První transmisní analyzátor s rozsahem hmot 1-285 amu, 2,5 MHz. Provozní rozlišení 0,7 amu, uživatelské
< 0,3 amu. Skenovací rychlost 5000 amu/s. Doba přeskoku na další hmotu <0,2 ms nezávisle na změně hmoty.
Q1 může mít funkci hlavního analyzátoru nebo ion guide.

Q2 Kvadrupólová univerzální cela
Kvadrupólová univerzální kolizně-reakční cela. Nevyžaduje čištění a není spotřebním materiálem. Umožňuje přivést 
4 různé plyny a míchat je v cele. Použití i čistých plynů, včetně 100% NH3. Schopnost bandpass filtrace iontů 
pro odstranění nežádoucích interferencí přímo v cele. Kontroluje reakci, aby nejefektivněji odstranil interference. 
Unikátní funkce „Extended Dynamic Range“ (EDR) pro aktivní elektronickou redukci signálu vybraného iontu nebo 
prvku s vysokou koncentrací, umožňuje měřit zároveň vysoké koncentrace i stopové prvky.

Q3 2. analyzátorový kvadrupól
Druhý transmisní analyzátor s rozsahem hmot 1-285 amu. 2,5 MHz. Provozní rozlišení 0,7 amu, uživatelské
< 0,3 amu. Skenovací rychlost 5000 amu/s. Doba přeskoku na další hmotu <0,2 ms nezávisle na změně hmoty. 
Q3 může mít funkci hlavního analyzátoru nebo ion guide.

Kvadrupólový 
iontový deflektor

Kvadrupólová 
univerzální cela

1. analyzátorový
kvadrupól

2. analyzátorový
kvadrupól

Žádné čištění 
za sampler

a skimmer kóny
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Odstraňování interferencí v ICP-MS
Vedle výhod ICP-MS jako rychlé a citlivé analýzy mnoha prvků 
současně existují i nevýhody v podobě různých typů interferencí. Ty 
vznikají buď z iontů matrice, z použitých rozpouštědel nebo kyselin 
a z plazmových plynů. Interference ovlivňují nejen detekční limity, ale 
také správnou kvantifikaci analytů při nízkých koncentracích. Mezi 
spektrální interference jsou typicky řazeny polyatomické, izobarické 
a dvojnásobně nabité iontové interference. Pro potlačení interferencí 
se používá metoda korekčních rovnic při standardním módu měření, 
nebo kolizní či reakční mód měření v kolizně-reakční cele. 
Korekční rovnice mají využití pro odstranění  izobarických 
interferencí. Nepotřebují žádný speciální režim měření a naměřená 
data jsou matematicky korigována. Nevýhodou může být zaručení 
správnosti výsledků při nízkých koncentracích.
Při kolizním módu se přivádí nereaktivní plyn do prostoru cely, 
tvořené octopolem nebo hexapolem. Cely fungují jako iontový 
průvodce a jsou označovány jako pasivní cely, protože nemají 
žádnou možnost selekce iontů podle hmoty. Původně byly vyvinuty 
a stále se používají v organické hmotnostní spektrometrii (tandemová 

MS/MS) pro transport iontových fragmentů. V kolizním módu je 
nereaktivní plyn jako např. helium přiveden do cely, kde se sráží 
s analyty a s polyatomickými interferenty. Ty mívají větší dílčí průměr 
než ionty analytů, a proto jsou vystaveny vícero kolizím s heliem a 
snižují svoji kinetickou energii. Nakonec se polyatomické interference 
odstraní vlivem diskriminační kinetické energie (ked). Kolizní mód se 
používá pro mírnou úroveň interferencí a částečně může být užitečný 
pro analýzu neznámých matric.
Reakční mód je využíván, když přítomnost interferencí převyšuje čtyři 
řády nebo když je analyt přítomný v extrémně nízkých koncentracích. 
Při použití kolizního režimu by docházelo k nežádoucímu potlačení 
signálu. V reakčním módu je do cely přiváděný reakční plyn jako NH3, 
CH4, přičemž volbou plynu a jeho průtokem dokážeme ovlivňovat 
dynamiku reakce. Reakční plyn může kompletně interferenci odstranit 
nebo může metodou „mass-shift“ posunout hmotu do oblasti, 
kde se interference daného analytu nevyskytuje. Reakční mód je 
nejefektivnější pro využití při analýzách vyžadujících extrémně nízké 
detekční limity analytů.

Analýza 52Cr - odstranění interferencí v QQQ versus Q4

V konvenčním QQQ je možné měřit v režimu „Single Quad“ nebo 
„Triple Quad“, kdy „Single Quad“ typicky umožňuje použít pouze Q3 
jako analyzátor. Ionty jsou fokusovány a vedeny extrakčními čočkami, 
přičemž neutrální částice iontového paprsku se usazují na povrchu 
čoček, který je nutné pravidelně čistit. Protože extrakční čočka nemá 
schopnost odstranit ionty mimo cílený rozsah hmot, všechny ionty 
vstupují do Q1, kde se mohou usazovat a postupně zvyšovat pozadí. 
V Q1 je vybrán cílený iont a ostatní jsou vypuzeny pryč. Vybraná 

hmota vstupuje do pasivní Q2 cely (multipol), kde proběhne kolize 
nebo reakce se zvoleným plynem. Protože pasivní multipol nemá 
schopnost kontroly nad ionty v cele, nezabrání vedlejším reakcím 
meziproduktů a vzniku nových interferencí. V případě stanovení Cr 
s pomocí plynu NH3 vzniká nová nežádoucí interference NH4(NH3)2+, 
která má stejnou hmotu 52 jako Cr. Tento vzniklý interferenční iont 
nebude možné oddělit v Q3 analyzátoru, čímž se bude zvyšovat 
pozadí a zhoršovat detekční limity analytu 52Cr.

Q4 ICP-MS umožňuje provést selekci hmot v iontové cestě na celkem 
čtyřech místech na QID, Q1, Q2 a Q3. Pro měření lze zvolit režimy: 
“Single Quad“ (1), „Triple Quad“ (2), nebo “Multi Quad“ (3). Klíčová 
odlišnost tohoto designu je, že ionty mohou být řízeny na dvou 
místech navíc. První „Quadrupole Ion Deflector (QID)“ působí jako 
první stupeň hmotnostního rozlišení, kde je možné odstranit ionty, 
jež jsou mimo cílený rozsah hmot. Tím pro analyty sníží koncentraci 
ekvivalentu pozadí (BEC) a zlepší detekční limity. Další výhodou 
QID je žádné čištění za kóny a tím snížení prostojů instrumentace 

a zvýšení dlouhodobé stability měření. V režimu „Single Quad“ může 
být analyzátorem kvadrupól Q1 nebo Q3. V režimu „Triple Quad“ se 
systém chová jako konvenční QQQ s jedním klíčovým rozdílem, že 
se může zapnout funkce QID pro hmotnostní filtrování, pro pročištění 
iontů vstupujících do Q1. A dále se v kolizně-reakční cele volitelně 
zapne možnost filtrování hmot kvadrupólem Q2 s potlačením 
vedlejších reakcí a zabránění tvorby nových interferentů. Díky tomu 
vstupují do kvadrupólu Q3 jenom cílené ionty. Při měření Cr je 
potlačen vznik nežádoucího iontu NH4(NH3)2+ o hmotě 52.

1. Konvenční QQQ ICP-MS technologie

2. Multi-kvadrupólová technologie Q4

QQQ ICP-MS technologie

Q4 ICP-MS technologie
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Měřící režimy Q4 ICP-MS pro výzkum i běžné analýzy
NexION 5000 je navržen s myšlenkou maximální univerzálnosti 
pro nejnáročnější aplikace a nároky na nejnižší detekční limity. Zároveň 
může být používán jako jednoduchý „Single Quad“ pro měření 
rutinních analýz. Přístroj umožňuje současně uspokojit požadavky 
jak na běžná měření s jednoduchou obsluhou s výhodou nízkých 
detekčních limitů a přitom poskytnout nástroj pro pokročilé uživatele 
nebo výzkum, pro metody s problematickými matricemi nebo ultra 
nízkými detekčními limity. Využitím technologických inovací v sobě 
kombinuje tři přístroje v podobě tří režimů provozu.
Základní režim použití je jednoduchý kvadrupól. Protože kvadrupóly 
Q1 a Q3 mají stejné specifikace, je možné zvolit jakýkoliv z nich jako 

pracovní a druhý se přepne do režimu iontového průvodce.
Další režim je ekvivalentní k QQQ, jinak nazývaný MS/MS mód 
nebo trojitý kvadrupól. Pracovními kvadrupóly jsou v tomto 
případě současně Q1 i Q3. Mezi nimi umístěný Q2 je přepnutý 
do režimu pasivní kolizně/reakční cely. Do MS/MS režimu se řadí 
i funkce „Mass Shift“ pro řízený posun hmoty analytu na hmotu vyšší 
za pomoci reakčního plynu. 
Pro maximální požadavky na detekční limity nebo komplikované 
matrice je k dispozici poslední režim multi-kvadrupól Q4. 
Při něm je možné řídit všechny 4 laditelné kvadrupóly pro nalezení 
nejefektivnějších parametrů pro měření.

Vliv citlivosti a pozadí na detekční limity ICP-MS
Citlivost (intenzita signálu) musí být dostatečná pro odlišení 
přítomnosti prvku od pozadí. Sama citlivost ale není dostatečným 
ukazatelem k predikci detekčního limitu. Např. v případě přítomnosti 
kontaminace se při 10-ti násobném zvýšení signálu zvýší 10x také 
pozadí. Proto i úroveň pozadí a šum mají stejný podíl na detekčních 
limitech, jako intenzita signálu.
Pozadí signálu je důležitý faktor pro stanovení detekčního limitu. 
Pokud má signál intenzitu 1 000 cps a pozadí 10 000 cps, je signál 

k pozadí relativně 
malý. Poměr signálu 
k pozadí by byl 
v tomto případě 
0,1. Pokud by pro 
intenzitu 1 000 cps 
bylo pozadí 1 cps, 
hodnota poměru 
signálu k pozadí by 
se zvýšila na 1 000. 

Proto i když je absolutní hodnota signálu nižší, může být snažší ji 
odlišit od pozadí, které je nízké, např. 1 cps (A). A naopak signál 
s vysokou intenzitou může degradovat vysoké pozadí (D). Všechny 
signály jsou měřeny v přítomnosti určitého stupně pozadí, které 
může pocházet z různých zdrojů, např. charakteristika detektoru 
a elektroniky, interference z matrice nebo přítomné kontaminace. 
Koncentrace ekvivalentní pozadí (Background Equivalent 
Concentration BEC) je kvantitativním měřítkem úrovně pozadí. Je 
definována jako koncentrace daného prvku, který vykazuje stejnou 
intenzitu jako pozadí. Řekněme, že Element A z obrázku má citlivost 
1 000 cps/ppb a Element D citlivost 10 000 cps/ppb. Bylo by možné 
říct, že D má 10x větší citlivost než A. Pokud je však hmota prvku D 
stejná, jako je běžný druh pozadí produkovaný plazmatem (ArO+), 
signál pozadí by byl vysoký (100 000 cps pro ArO+). Pokud prvek A 
nemá interferenci, bude jeho pozadí jen 1 cps.  Proto i když má prvek 
D 10x větší citlivost, schopnost ho detekovat bude horší než u prvku 
A. Hodnota koncentrace ekvivalentní pozadí BEC bude pro A  0,001 
ppb, zatímco pro D 10 ppb.

Ukázka reálných LOD a BEC při testování ultračisté vody, používané při výrobě polovodičů. Norma SEMI F63-918 specifikuje maximální 
obsah 26 kontaminujících kovů s limitem 1 ppt. Instrumentace byla ICP-MS NexION 5000 s optimalizací detekce pro každý prvek.

Mode Q0 - QID Q1 Q2 – Cell Modes Q3

Single Quad (Q1) Scanning Resolving STD/DRC/KED RF-only Guide

Single Quad (Q3) Scanning RF-only Guide STD/DRC/KED Resolving

MS/MS Scanning/Fixed Resolving STD/DRC/KED Resolving

Mass Shift Scanning/Fixed Resolving DRC Resolving

Precursor Ion Scan Scanning/Fixed Scanning (user defined) DRC Set to Specific Mass

Product Ion Scan Scanning/Fixed Set to Specific Mass DRC Scanning (user defined)

Q1 Scan Scanning/Fixed User-defined Range DRC RF-only Guide

Q3 Scan Scanning/Fixed RF-only Guide DRC User-defined Range

Prvek Měření MS/MS LOD ppt BEC ppt
Li Standard 7/7  0.028 0.018
B Standard 11/11 0.178 0.239
Na Standard 23/23 0.091 0.108
Mg Standard 24/24 0.028 0.026
Al Reaction Ammonia 27/27 0.049 0.180
K Reaction Ammonia 39/39 0.158 0.459
Ca Reaction Ammonia 40/40 0.085 0.412
Ti Reaction Oxygen 48/64 0.033 0.007
V Reaction Ammonia 51/51 0.009 0.004
Cr Reaction Ammonia 52/52 0.081 0.340
Mn Reaction Ammonia 55/55 0.055 0.015
Fe Reaction Ammonia  56/56 0.173 0.915
Co Reaction Ammonia 59/59 0.017 0.026

Prvek Měření MS/MS LOD ppt BEC ppt
Ni Reaction Ammonia 60/60 0.271 0.433
Cu Reaction Ammonia 63/63  0.030 0.081
Zn Reaction Ammonia 66/66 0.085 0.126
As Reaction Oxygen 75/91 0.109 0.045
Sr  Standard 88/88 0.007 0.008
Mo Reaction Ammonia 98/98 0.038  0.033
Cd Standard 114/114 0.058 0.027
Sn Standard 118/118 0.075 0.012
Sb Standard 121/121 0.050 0.077
Ba Standard 138/138 0.014 0.012
W Standard 184/184 0.053 0.042
Pt Standard 195/195 0.268 0.271
Pb Standard 208/208 0.031 0.014

Režimy měření Q4

Stopová analýza 26 prvků v ultračisté vodě - LOD a BEC
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Biomonitoring metodou ICP-MS / analýza krve
Po mnoho let  byla hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem (ICP-MS) nástrojem volby pro stopovou analýzu prvků, např. 
olovo (Pb), arsen (As), rtuť (Hg) a měď (Cu) v tělesných tekutinách jako 
moč, krev, sérum a sliny, ale i v tkáních. Jednotlivé prvky nebo soubory 
toxických a výživných prvků jsou přítomny v těchto matricích a poskytují 
lékařům indicie o stavu pacienta. Vědci našli korelace mezi úrovněmi 
základních prvků a nemocemi, metabolickými poruchami, expozicí 
z prostředí a výživou. Z důvodu rozšíření ortopedických implantátů, 
jsou prvky jako titan (Ti) a kobalt (Co) také přidány do seznamu běžně 
testovaných analytů. I když tyto prvky nejsou klasifikovány jako toxické, 
mohou poskytnout zdravotníkům informace o degradaci implantátu.
Krev a sérum jsou dvě běžné biologické tekutiny, které představují výzvu 
pro analýzu stopových kovů. Krev je komplexní směs složená převážně 
z vody, ale dále obsahuje bílkoviny, glukózu, minerální soli, hormony a také 
červené a bílé krvinky. Sérum pochází z krve a má podobné složení, ale 
neobsahuje červené nebo bílé krvinky nebo fibrinogeny.

CRM
Rozsah

Mg  Reaction Ammonia  24/24  23.9-29.2  25.0  mg/L 
P  Reaction Oxygen  31/47  312-467  348  mg/L 
Cr  Reaction Ammonia  52/52  1.03-1.72  1.17  μg/L 
Mn  Reaction Ammonia  55/55  7.09-10.60  7.59  μg/L 
Co  Reaction Ammonia  59/59  1.24-1.87  1.46  μg/L 
Ni  Reaction Ammonia  60/60  1.41-2.35  1.72  μg/L 
Cu  Reaction Ammonia  63/63  0.542-0.813  0.65  mg/L 
Zn  Reaction Ammonia  66/66  3.67-5.50  4.40  mg/L 
As  Reaction Oxygen  75/91  4.34-6.51  5.12  μg/L 
Se  Reaction Oxygen  80/96  60.2-90.3  75.3  μg/L 
Mo  Reaction Ammonia  98/98  1.65-2.48  2.02  μg/L 
Pd  Standard  106/106  0.578-0.867  0.71  μg/L 
Ag  Standard  107/107  1.48-2.22  1.74  μg/L 
Cd  Reaction Oxygen  111/111  0.987-1.48  1.24  μg/L 
Pt  Standard  195/195  1.34-2.00  1.67  μg/L 
Hg  Reaction Oxygen  202/202  0.885-1.640  1.30  μg/L 
Tl  Standard  205/205  0.656-0.984  0.82  μg/L 
Pb  Standard  208/208  43.6-65.3  54.5  μg/L 

Prvek Měření Q1/Q3 JednotkyVýsledek

Mg  Reaction Ammonia  24/24  1.429  7.147 
P  Reaction Oxygen  31/47  7.163  35.813 
Cr  Reaction Ammonia  52/52  0.020  0.099 
Mn  Reaction Ammonia  55/55  0.021  0.105 
Co  Reaction Ammonia  59/59  0.011  0.053 
Ni  Reaction Ammonia  60/60  0.174  0.869 
Cu  Reaction Ammonia  63/63  0.103  0.514 
Zn  Reaction Ammonia  66/66  0.635  3.176 
As  Reaction Oxygen  75/91  0.149  0.747 
Se  Reaction Oxygen  80/96  0.332  1.661 
Mo  Reaction Ammonia  98/98  0.013  0.065 
Pd  Standard  106/106  0.024  0.118 
Ag  Standard  107/107  0.010  0.052 
Cd  Reaction Oxygen  111/111  0.023  0.114 
Pt  Standard  195/195  0.026  0.130 
Hg  Reaction Oxygen  202/202  0.074  0.369 
Tl  Standard  205/205  0.007  0.037 
Pb  Standard  208/208  0.040  0.199 

LOQ (μg/L) Prvek Měření Q1/Q3 LOD (μg/L) 

ICP-MS NexION 5000 využívá  kombinaci schopností kolizně-reakční 
cely s technologií trojitého kvadrupólu pro odstranění spektrálních 
interferencí. Tento design umožňuje přesné stanovení nízkých 
a vysokých hladin analytů během jediné analýzy. Jednoduchou 
technikou přípravy vzorků spočívající ve zředění vhodným roztokem 
je možné rychle a přesně měřit několik analytů nebo jednotlivé analyty 
v náročných biologických matricích.

Přístrojové podmínky ICP-MS NexION 5000
Dávkování vzorků průtokem 200 μL/min, Nebulizer PFA ST, zmlžovač 
SilQ cyclonic, RF Power 1600 W, Kóny Pt-tip Sampler a Skimmer 
a Ni Hyper-skimmer, Reakční plyny: 100% NH3 a O2, MS/MS a Mass 
Shift mód: Q1 a Q3 s rozlišením 0,7 amu.

Příprava standardů a vzorků
Příprava vzorků byla prováděna 50x ředěním okyseleným ředícím 
roztokem se složením 0,5 % HNO3 + 0.05% Triton™ X + 0.25 mg/L 
zlato (Au). Kyselina byla použita pro stabilizaci prvků v roztoku, ale 
byla zvolena její nízká koncentrace, aby se zabránilo srážení bílkovin. 
Triton™ X byl použit k oplachu zmlžovací komory a k usnadnění 
solubilizace proteinů a buněčných membrán, zatímco přidání zlata 
napomohlo stabilitě a vymytí rtuti. Kalibrační standardy byly připraveny 
zředěním předpřipraveného krevního standardu s ředěním 50x, 
100x a 200x. Tento kalibrační standard odpovídající matrici sestával 
z lyofilizované krve s přídavkem běžně analyzovaných prvků známé 
koncentrace.
Pro ověření správnosti metodiky byl použitý CRM ClinChek® Blood 

Control (Recipe Chemicals and Instruments GmbH, Munich, 
Germany). 

Měření a výsledky
Analýzy byly prováděny ve fokusovacím režimu za podmínek MS/MS 
a Mass Shift. Reakční mód s 100 % NH3 a O2 je nejvíce efektivní cesta 
odstranění spektrálních interferencí díky jejich změně na jinou hmotu 
(MS/MS) nebo vytvoření klastru s analytem (Mass Shift). Výhodou 
ICP-MS NexION 5000 je schopnost měření s až čtyřmi čistými plyny 
a zároveň i ve standardním režimu během stejné metody a z jedné 
optimalizační metody. V univerzální cele lze proto kombinovat 
nejvhodnější podmínky pro každý analyzovaný prvek zvlášť.
S optimalizovanou metodou byla otestována dlouhodobá stabilita 
měření po dobu 6,5 h analýzou QC vzorku každé 10 měření bez 
viditelného driftu, viz. graf níže. V tabulkách jsou uvedeny LOD 
a LOQ pro jednotlivé prvky a výsledky měření CRM. Metoda potvrdila 
vhodnost Q4 ICP-MS NexION pro stopovou analýzu prvků v krvi 
během jednoho měření s účinným odstaněním interferencí.

Prvková analýza krve metodou multi-kvadrupólového Q4 ICP-MS

Limity detekce a stanovitelnosti prvků v krvi Výsledky měření CRM ClinChek® Blood Control

Stabilita 6,5 hod. měření QC standardu v 50x naředěné krvi
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Q3 NexION 2000 ICP-MS   

QID

Q1

Q2

Kvadrupólový
iontový deflektor

QID (Q0)UCT (Q1)Q2

Proč je NexION 2000 lepší než běžný „Single 
Quad“ ICP-MS? Protože má více kvadrupólů, 
celkem tři. Kvadrupólový iontový deflektor (1), 
kvadrupólovou univerzální celu (2) a analyzátorový 
kvadrupól (3). Tři místa v iontové cestě, kde 
lze selektovat ionty.  Iontový deflektor zastává 
funkci fokusačních čoček. Nejenže nás zbaví 
neutrálních částic, které jím proletí mimo optiku, 
ale pomocí hmotnostní selekce dokáže vybrat  
určené pásmo iontů, které vstupují do kolizně-
reakční cely. Do cely se dostanou už přečištěné 
ionty. A navíc, iontový deflektor je bezúdržbový, 

stejně jako celý zbytek iontové cesty. Reakční 
cela je tvořená laditelným kvadrupólem, oproti 
klasickému pasivnímu multipolu. Kvadrupólová 
cela dokáže řídit probíhající reakci a zabraňovat 
vzniku nových interferencí z vedlejších reakcí. Je 
to nejvýkonnější kolizně reakční cela na trhu pro 
odstranění interferencí. Navíc dokáže elektronicky 
potlačit silný signál vybraného prvku, a proto 
zvládne měřit vysoké i stopové koncentrace 
v jednom měření. Do analyzátorového kvadrupólu 
výsledně vstupují pouze cílené ionty, čímž se 
dosahuje skvělých detekčních limitů < 1 ppt. 

Kvadrupólová
univerzální cela

Q3 dokáže mnohem více, než jednoduchý kvadrupól

Analyzátorový
kvadrupól

Porovnání  Q3 technologie s QQQ
Termín QQQ (QqQ) nebo MS/MS pochází z organické analýzy, 
kde Q1 a Q3 fungují jako hmotnostní filtr s rozlišením pod 1 amu 
a prostřední Q2 multipol (hexapol, oktapol) slouží pro fragmentaci 
molekuly po srážce s kolizním plynem. Multipol Q2 je zde pasivní  
iontový průvodce bez možnosti selekce hmoty. Tato definice není 
zcela přenositelná do anorganické analýzy, protože v ICP-MS 
je vzorek po průchodu plazmatem atomizován a v multipolu Q2 
nelze dále nic fragmentovat. Největší výzvou v technice ICP-MS 
je maximální potlačení interferencí. Běžné „Single Quad“ ICP-MS 
používají jen jediný kvadrupól, umístěný těsně před detektorem. 
Až v něm dokážou selektovat přicházející ionty. Fokusační čočky 
ani pasivní multipol, které jsou umístěné na začátku iontové optiky 
možnost selekce iontů nemají. Veškerý iontový tok prolétne až do 

kolizně-reakční cely (multipol) a cestou zanáší čočky i samotnou 
celu, a proto se musí pravidelně čistit. NexION zavedl inovaci 
v podobě využití 2 kvadrupólů navíc. Jeden je na začátku iontové 
cesty v podobě ortogonálního iontového deflektoru a druhý tvoří 
aktivní kolizně-reakční celu s funkcí hmotnostního filtru. Díky těmto 
kvadrupólům lze účinně řídit a selektovat ionty procházející optikou.
Technologická výhoda spočívá v řízeném odstraňování interferencí 
a eliminaci čištění iontové optiky (kromě kónů). Shrnuto: Q3 spojuje 
funkci Q1 a Q2 z QQQ do jednoho prvku, kvadrupólové kolizně-
reakční cely, s následným analyzátorovým kvadrupólem s rozlišením 
<0,7 amu. Q3 obsahuje dva kvadrupóly a pasivní celu v jiné konfiguraci 
než je v QQQ. Q3 je pro anorganickou analýzu přínosnější. V ICP-MS 
s jedním kvadrupólem tyto funkce nejsou dostupné vůbec. 

Reakční plyny v ICP-MS
Nejefektivnější potlačení interferencí 
je metodou reakčního plynu, nejlépe 
neředěného. NexION má tak robust-
ní konstrukci, že dokáže pracovat 
i se 100% NH3 nebo O2 jako reakč-
ním plynem a umožňuje optimalizaci 
potlačení interferencí bez jakýchkoliv 
kompromisů a s maximální rychlostí 
působení plynu na analyty.

Rozsah 2-285 amu
Uživatelské rozlišení < 0,3 amu
Běžné rozlišení < 0,7 amu

Klíčové vlastnosti Q3 ICP-MS NexION 2000

SMARTintro All Matrix LumiCoil Universal CellTriple Cone Plazma View

Nanotechnologie jsou rychle se rozvíjející obor a 
nanočástice jsou používány v mnoha technologiích. 
Pro analýzu anorganických nanočástic je nejvhod-
nější ICP-MS v režimu Single Particle. Pro jejich mě-
ření je nutná co nejrychlejší detekce, proto NexION 2000 umožňuje 
sběr dat rychlostí 100 000 bodů za sekundu s dwell time 10 μs.
ICP-MS jednotlivých buněk „Single Cell“
Technologií NexION je možné kvantifikovat obsah kovů na buněč-
né úrovni. Umožňuje vhled do mechanizmu absorpce a eliminace 
kovů, počet nanočástic nebo koncentraci na úrovni jedné buňky.

Nanočástice a Single Cell
Speciační analýza se zabývá analýzou 
chemických specií, tj. specifické formy prvku 
definované jako izotopové složení, oxidační 
stav, komplex nebo molekulární struktu-
ra. Pro analýzu se využívá kombinace technik HPLC a ICP-MS. 
Sestava NexSAR je vyladěna přímo pro speciační analýzu. HPLC 
Flexar je kompletně inertní a bez přítomnosti kovů (Metal Free) v 
kapalinové cestě s extrémně nízkým pozadím pro Cr, Fe, Mn. ICP-
-MS NexION poskytuje vysokou toleranci k mobilní fázi a matrici, 
robustní interface (QID) a pokročilé odstranění interferencí.

Speciační analýza NexSAR

Žádné čištění 
za sampler

a skimmer kóny
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Avio Max ICP-OES 

Editor   Ing. Pavel Šmejda • pavel.smejda@pesystems.cz • m. 602 644 718

Od laboratoří provádějící multielementární analýzy se v dnešní době 
očekávají rychlé výsledky, dosažení nízkých detekčních limitů při  vy-
soké spolehlivosti měření. Druhy vzorků a pracovní postupy se mo-
hou lišit, ale potřeba měřit rychle se nemění. Zároveň se každá la-
boratoř snaží snížit provozní náklady a redukovat údržbu. Sečteno 
a podtrženo, je to tlak na mnohem více práce s menšími náklady. 
To platí stejně pro vědecké i komerční laboratoře.
Tyto nároky splňují nové ICP-OES řady Avio Max, zkonstruované pro 
maximální efektivitu se sníženými náklady na provoz. Modely Avio 
550/560 Max nabízejí plně simultánní ICP-OES s vysokou propust-
ností měření a spolehlivým výkonem. Model Avio 560 Max má na-

víc zabudován systém rychlého 
dávkování vzorků pro zkráce-
ní doby analýzy na 30 sekund. 
Model Avio 220 Max je techno-
logická novinka v podobě hyb-
ridně simultánního ICP-OES pro 
multiprvkovou analýzu. Plug and 
play systém umožňuje měření po 
studeném startu už za 10 minut. 
Tyto přístroje navíc spotřebovávají poloviční množství argonu oproti 
konkurenčním systémům a mají nulovou potřebou údržby.

Avio Max series ICP-OES

Společné inovace ICP-OES Avio 220 Max a 550/560 Max

PlasmaShear je tenký proud vzduchu, tryskající 
ze štěrbiny kolmo na plazma několik centimetrů 
nad hořákem, který odřízne chvost plazmatu. 
Tento systém přináší několik výhod. Odstra-
něním chladnějšího chvostu se rozšíří lineární 
rozsah měření při axiálním pohledu. Značnou 
výhodou PlasmaShear je eliminace údržby. 
Běžné ICP-OES používají k odstranění chvostu 
plazmatu kóny nebo otvory, které jsou umístěné 
na konci analytické zóny plazmatu. Aby se ne-
odpařené specie nedostaly do optiky přístroje, 
používají protiproud argonu, který zvyšuje jeho 
celkovou denní spotřebu a tím cenu za jednu 

PlasmaShear technologie
Plazmová technologie „Flat Plate“ nahrazu-
je tradiční spirálovou indukční cívku. Jedná se 
o soustavu dvou desek s otvorem pro hořák, na 
které je přiveden RF výkon. Perfektně symetric-
ké indukční pole ze dvou desek je přesně kolmé 
k průtoku vzorku plazmatem a dokáže přenést 
stálý RF výkon na plný i redukovaný průtok ar-
gonu plazmatem. V systému s běžnou spirálo-
vitou indukční cívkou hrozí při sníženém průtoku 
argonu hořákem oddálení plazmatu od injekto-
ru, nebo jeho zhasnutí. Technologií Flat Plate je 
plazma ukotveno k deskám a je stabilní i při níz-
kém průtoku argonu jako 8 L/min. Schopnost 

Flat Plate technologie

Flat Plate

PlasmaShear

provozu plazmatu i za nízkých průtoků argonu přináší úsporu argonu. 
Nižší průtok argonu hořákem dále umožňuje vyšší teploty plazma-
tu, čímž se získá vyšší intenzita signálu pro mnoho prvků. Klasické 
smyčky z mědi časem oxidují s důsledkem opotřebení a případné 
výměny. Inovativní Flat Plate jsou z vysoce kvalitního hliníku, nemusí 
se chladit, nedegradují a tím šetří náklady na provoz.

analýzu. Tento argon není při technolo-
gii PlasmaShear vůbec využíván. Dále 
se nemusí čistit kóny, ani je opotřebené 
měnit, což zvyšuje provozuschopnost, 
robustnost systému a šetří další běžné 
náklady na údržbu. PlasmaShearNormal
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spotřeba argonu8 
L / min

Inovacemi FlatPlate a PlasmaShear 
je pro stabilní a robustní plazma

pouhých 8 L/min s dalšími úsporami 
díky bezúdržbové  konstrukci

10 
min

Avio 220 Max je na trhu unikátní 
hybridní simultánní ICP-OES, které
po zapnutí už měří
za 10 minut; mezi ranními a odpo- 
ledními vzorky se může vypnout a 
za 10 min bude Max připraven měřit

Pokročilý systém PinAAcle 900 nabízí konfigurace pro různé nároky 
na měření. Samozřejmostí jsou optická vlákna a detektor SSD. Do-
stupná s technikami plamen, kyveta. Kombinace plamenu a kyvety 
umístěné v jednom přístroji nad sebou v optimalizovaných pozicích 
s autosamplerem pro kyvetu. S volbou mezi grafitovým atomizérem 
(HGA) nebo příčně vyhřívaným grafitovým atomizérem (THGA), v 
kombinaci s Longitudinální Zeemanovou korekcí nebo deuteriovou 
lampou. PinAAcle pro každé nároky na měření.

AAS PinAAcle 900
Základním přístrojem AAS techniky je plamenový PinAAcle 500. 
V reálném čase dvou paprskový systém s vedením v bezúdrž-
bových optických vláknech a s detekcí pomocí SSD bez použití 
nákladných PMT detektorů. Kompatibilita pro HCL a EDL lampy. 
Konstruován jako kompletně korozi odolný AAS s chráněnými elek-
tronickými obvody. Korekce pozadí pomocí kontinuálního zdroje 
záření deuteriové lampy. Volitelné ovládání z dotykového panelu 
softwarem Syngistic „třemi kroky od nastavení po analýzu“.

AAS PinAAcle 500

I v technice jakou je AAS, která má komerční historii 
60 let, lze zavádět technologické novinky. Jednou 
z nich je použití optických vláknem místo klasické 
optické cesty. Optická vlákna jsou na začátku 
cesty  u lampy zformována do kruhového průřezu, 
aby zachytila maximum vyzářeného paprsku. Před vstupem do 
vzorkového prostoru jsou vlákna uspořádána do obdélníkového tvaru. 

Převedou takto 100% paprsku na rozdíl od použití klasické štěrbiny v 
optické cestě. Použitím optických vláken se dosáhne lepšího poměru 
signálu k šumu než u klasické optiky. PinAAcle také používá  dvou 
paprskovou cestu v reálném čase pro simultánní měření paprsku 
vzorku a reference. Inovací v technice AAS je použití SSD detektoru 
místo PMT. Dva nezávislé SSD detektory jsou integrovány v čipu pro 
současnou detekci paprsku vzorku i reference. 

Revoluční vláknová optika s detektorem SSD
AAS PinAAcle 500 a PinAAcle 900


