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Espectrômetro de Emissão Atômica Por Plasma 

Acoplado Indutivamente –Modelo  Prodigy 7 

Vantagens do Prodigy7 
 

O Prodigy7 é a síntese do avanço tecnológico aliado a simplicidade de uso. O resultado de 

anos de pesquisa e refinamento, o Prodigy7 apresenta distintas vantagens frente aos outros 

sistemas ICP: 

 

- Avançado Detector CMOS de largo formato para a verdadeira detecção simultânea. 

- Cobertura total da faixa de comprimento de onda de 165 a 1100nm 

- Óptica de 500mm, com baixa luz espúria ( resolução 0.007nm) 

- Sistema FSA Full Spectral Access, captura todo espectro de comprimento de onda em uma 

única leitura. 

- Disponíveis nas configurações axial, radial, e Dual View 

- Sistema de introdução de amostra auto alinhável  Twist-n-Lock . 

- Design compacto. 

- Projetado para início rápido e reduzido consumo de gás. 

 



O Prodigy7 através de seu sistema e introdução de amostra 

permite que o usuário obtenha resultados consistentes e de alta 

qualidade.  

O modo Twist-n-Lock permite ajuste do sistema de amostra 

mesmo quando o plasma estiver ligado. O suporte da tocha 

simplesmente gira no seu eixo e se fixa na posição fazendo uma 

conexão a prova d’água automaticamente, e retorna a tocha 

precisamente para a melhor posição de trabalho. 

- Resultados consistentes de alta qualidade na primeira 

análise e em todas as análises. 

 

- Designado para eliminar variações de operação na 

introdução de amostra. 

 

- Livre de ferramentas. 

 

- Posicionamento automático da tocha. 

 

- Ajuste da posição tocha mesmo com o plasma ligado. 

 

- Compatível com uma grande variedade de câmaras de 

nebulização e acessórios 

 

Sistema de introdução de Amostra Twsit-n-Lock 



O sistema óptico redesenhado de alta energia e alta 

resolução, é completado com um avançado detector CMOS de 

grandes dimensões, possibilitando análise FSA. O pequeno 

volume interno reduz o consumo de gás de purga (1ml/min), 

ao mesmo tempo fornece ampla faixa de comprimento de 

onda para as mais diversas aplicações. Com uma distância 

focal  de 500mm fornece uma resolução de 0.007nm  @ 

200nm, resultando em uma excepcional flexibilidade na 

seleção dos comprimentos de onda. O sistema óptico é 

mantido a temperatura constante, resultando em um 

alinhamento excepcional e alta estabilidade. 

Sistema Óptico de Alta Energia e Desempenho 

Detector em estado sólido de ponta designado especialmente 

para ICP-OES, e exclusivamente para o Prodigy7 ICP. O mais 

largo do mercado ( 28mm x 28mm) e com 3,38 milhões de 

pixels, o detector CMOS é capaz de captar todo o espectro da 

amostra com apenas uma exposição com uma velocidade 10x 

mais rápida dos antigos detectores menos avançados. Isto 

significa grande linearidade, e habilidade na determinação da 

concentração de qualquer elemento dentro de um a única 

aquisição. Este detector com insuperáveis capacidades é o 

novo destaque padrão nos ICPs Prodigy7 Teledyne. 

 

O desafio na criação de novos e antigos métodos é a escolha 

certa do comprimento de onda ideal. Agora com a 

combinação da vasta faixa de comprimento de onda 

juntamente com o largo e poderoso detector de imagem full 

range CMOS, os comprimentos de onda podem ser 

selecionados  rapidamente sem perda de tempo, testes e 

erros.  

Insuperável Detector CMOS  



Sistema óptico Echelle fornece cobertura completa em 

comprimentos de onda de 165 a 1100 com a resolução 

necessária minimizando interferentes. Controle de 

temperatura do sistema para um aumento de  

Sensibilidade. O pequeno volume do sistema óptico reduz 

o consumo de gás de purga (Nitrogênio ou Argônio).  

Sistema Óptico Echelle de Alta Resolução 

Amostras aquosas, com alto teor de sólidos  e orgânicas são 

facilmente analisadas através de  poderoso sistema gerador 

de energia testado com  amostras complexas. 

Fonte de 40.68MHz 

Configurações ideais para cada tipo de amostra. Escolha a 

melhor configuração para atingir seus objetivos analíticos 

Configuração Radial, Axial ou Dual View 

Este sistema simplifica o dia a dia operacional 

permitindo que o operador, desconsiderando o 

nível de  conhecimento, obtenha resultados 

consistente e de alta  qualidade. 

Sistema de Introdução de Amostra 
Twist-n-Lock com Auto Alinhamento  

Sistema óptico diretamente acoplado à tocha oferece estabilidade estendida em toda 

faixa espectral. 

Imagem Estabilizada 

Fornece a flexibilidade requerida na geração de hidretos e adição de padrões internos 

on-line. 

Bomba Peristaltica 4 Canais 



ICP é uma poderosa máquina analítica, capaz de analisar 

sistematicamente grande quantidade de amostras de 

acordo com métodos pré-programados. Analises por ICP 

geralmente seguem  4  

procedimentos  básicos: 

 

1. Selecionar o método analítico. 

2. Colocar as amostras no amostrador 

automático. ( preparar sequencia) 

3. Analisar as amostras (Iniciar a sequencia ) 

4. Criar relatório de resultados 

Produgy7 Software 

Estes procedimentos só fazem sentido se o software 

do  

ICP puder realizar estes procedimentos de forma 

simples.  

Isto é o por que dos engenheiros Teledyne Leeman 

labs  

estarem sempre em constante pesquisa e  

desenvolvimento de ferramentas analíticas 

juntamente  

com os próprios usuários de ICP. 

Através do uso de gráficos extremamente intuitivos e 

interface amigável, operadores do Prodigy7 tem 

acesso à todas suas tarefas de forma rápida e 

eficiente, sem necessidade de navegar em telas e 

menus complexos. 

Entretanto, para aqueles que necessitam realizar 

tarefas mais complexas, o software Prodigy7 executa 

de forma simples e direta. 



- O Software cria métodos específicos para os requerimentos analíticos. 

- Ajuste fino nos métodos já existentes para atingir 

resultados mais precisos. 

- Realiza detalhada revisão nos resultados para amostras específicas ou 

uma série de amostras 

- Oferece as vantagens da ferramenta  “ Full Spectral 

Acces” ( FSA), permitindo determinar a  

concentração de  componentes não especificados 

no método. 

- Realiza “Time Resolved Analysis” ( TRA) 

 

Análise Quantitative Full Frame 

O Produgy7 oferece ao operador a capacidade de determinar 

imediatamente a concentração de qualquer elemento em uma amostra 

sem a necessidade de programar o elemento no método. Isto se torna 

possível graças ao inovador detector de alta velocidade CMOS . 

Alguns laboratórios necessitam analisar apenas algumas amostras por dia, ao mesmo 

tempo outros necessitam analisar dezenas e dezenas de amostras. Alguns laboratórios 

analisam amostras com as mesmas características todos os dias. Outros analisam amostras 

com composições variadas.  

 

A Teledyne Leeman Lab  reconhece estas necessidades  e oferece uma grande linha de 

acessórios e consumíveis, todos designados e otimizados para maximizar seu desempenho 

analítico. Estes acessórios incluem os amostradores automáticos CETAC , nebulizadores  

para aplicações específicas, câmaras de nebulização e montagens  

de tocha com  configuráveis especiais. 

ACESSÓRIOS 



A experiência Leeman Lab com a análise elementar não se limita apenas a ICP-OES. Se 

estende em uma  

variedade de técnicas de espectroscopia atômica, com a mesma qualidade, precisão, 

funcionalidade e 

reputação construída através de um trabalho engenharia técnica de excelência. 

Espectrometro DC Arc 

O Espectrometro DC Ar Leeman Labs é a solução definitiva para análise e elementar em 

amostras sólidas. 

O DC Arc pode realizar análises elementares em amostras que são difíceis ou impossíveis 

de serem digeridas, ou amostras na sua forma nativa. 

Analisadores de Mercúrio (Hg) 

Os analisadores de mercúrio Leeman Lab, atende todas as normas e regulamentações 

internacionais para  

análise de mercúrio em sólidos, semi-sólidos e amostras líquidas de maneira precisa e 

eficiente. 

LEEMAN LAB E ANALISE ELEMENTAR 

Características técnicas 

Sistema Óptico Polycromador Echelle 

Distância Focal 500mm 

Dispersão 0.1nm/mm @200nm 

Resolução Óptica 0.007nm @ 200nm 

Resolução de Imagem ( Pixels) 0.0015nm @ 200nm 

Faixa de Comprimento de Onda 165 – 1100nm 

Detector CMOS 

Dimensões de  Detector 28mm x 28mm 

Numero de Pixels 3.38 milhões   

Dimensões dos Pixels 15µm 

Área Ativa 0,1 

Modo de Medida Simultâneo 

Comprimento 1220mm 

Profundidade 682mm 

Largura 698mm 

Peso 105Kg 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 



Imunoensaios 
Leitoras de ELISA 

Lavadoras de ELISA 

Balanças  

Analíticas 

Determinadora de Umidade 

Microbalanças 

Precisão 

Espectrofotômetros 
AA 
ICP 
NIR 

UV/VIS 

Alimentos 

Destiladores Kjeldhal  

Digestores Kjeldhal  

Dumas (Nitrogênio) 

Extrator de Lipídios 

Fibra Bruta e Alimentar 

NIR 

Oxitest ( vida de prateleira)  

Cromatógrafos  
Amostrador HeadSpace  
Amostradores Líquidos 

Detectores IR em fase sólida 
Desorvedor Térmico 

Fast GC 
GC 

GC x GC 
GC-MS 
HPLC 

Meio ambiente  
DBO 
DQO 

Incubadoras 
Nitrogênio Amoniacal 

Nitrogênio NTK 
Sistema para óleos e graxas 

Instrumentação Analítica 
Analisadores de Aminoácidos 

Analisadores de Mercúrio 
Analisadores TOC 
Análise Térmica 
Condutivímetros  

Densímetros  
pHmetros  

Reatores / Sondas 
Refratômetros 

Tituladores  

Bebidas 
Acidez Volátil 

Analisador Enzimático Multi 
Parâmetros 

Balança hidrostática p/determinação 
de grau alcoólico  

Contagem de Leveduras 
Destilador Enológico  

SO2 

Agitadores 

Magnéticos com Aquecimento 

Magnéticos sem Aquecimento 

Mecânicos 

Shakers  

Vortex  

Autoclaves   | Banho Maria  | Centrífugas   |  Destiladores Pielsen    |   

Estufas (bacteriológica e secagem)       |        Evaporadores  Rotativos   |  

UltraFreezeres     |  Moinhos    |   Muflas   |    Pipetas Mono & Multi Canais    

Termocicladores 

http://www.instrulab.com.br/
http://www.instrulab.com.br/
http://www.instrulab.com.br/

