Per-Form Hungária Kft.
1142 Budapest, Ungvár u. 43.

Tájékoztató képzési programról
XV. Tömegspektrometriás tanfolyam
Csoportos képzés, amely ne

a fel őttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés.

Per-Form Hungária Kft. ismét megrendezi Tömegspektrometriás szakmai tanfolyamát.
A képzés célja: megismertet i a résztvevőkkel a tö egspektro éterek felépítését,
űködését, a legegyszerű kar a tartási tee dőket, tová á példáko keresztül e utat i
a legfo tosa alkal azási lehetőségeket, vala i t az alkal azások sorá leggyakra a
fel erülő gyakorlati pro lémákat.
A résztvevők az előadások írásos a yagát jegyzet for ájá a
egkapják.
A képzés helye: Katedra Nyelviskola, 1061 Budapest, Anker köz 1.
Időpo tja: 2018. április 18-20. (szerda-péntek), munkanap 9-16 óra között.
Óraszáma: 21×45 perc elmélet.
Oktató: Dr. Szabó Pál, MTA Természettudományi Kutatóközpont.
Részvételi díj:
Elmélet (3 nap):

139.000,-Ft + ÁFA

A díj tartalmazza a vizsgadíjat.
A díj nem tartalmazza a szállás és utazás költségeit.
A képzés valamennyi óráján a személyes részvétel kötelező.
A képzés lezárása, ered é yes elvégzéséről kiállított doku e tu :
Az egyes elméleti és gyakorlati kurzusok anyagának eredményes elsajátításáról, a képzés
eredményes elvégzéséről a résztvevők ta úsítvá yt kap ak. A ta úsítvá y átadása előtt
mind az elméleti, mind a gyakorlati anyagból kerekasztal-megbeszélést tartunk, amelyen a
résztvevők gyakorlati feladataikat is elővezethetik.
Jele tkezési határidő: 2018. április 13.
Érdeklődése eseté keresse ügyi téző ket!
Ügyintézőnk neve, telefonszáma, e-mail címe:
Véber Emese +36 (1) 251-1116, veber.emese@per-form.hu
A képzés nem finanszírozható állami vagy EU forrásból származó támogatásból.

Részletes program
1. Io izá iós te h ikák, az io források
APPI, MALDI).

űködése és alkalmazhatósága (EI, CI, APCI, ESI,
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1142 Budapest, Ungvár u. 43.
2. Az a alizátorok

űködése és alkal azhatósága, fel o tása E, B, Q, Trap, TOF, LIT,

Orbitrap).
3. Detektorok típusa,

űködése.

4. Vákuu re dszer elővákuu , agyvákuu , vákuu

érők .

5. A felhasználók által elvégezhető elvégze dő kar a tartások forrástisztítás, olaj sere .
6. Tandem tömegspektrometria (megvalósítások, alkalmazások a mennyiségi analízis, a
szerkezetvizsgálat területén).
7. Csatolt te h ikák

egvalósítás, alkal azási lehetőségek GC-MS, HPLC-MS, CZE-MS

esetében).
8. Készülék eszerzés sorá fel erülő kérdések adott feladatra legalkal asa

készülék

kiválasztása, a telepítéshez szükséges feltételek megteremtése)
9. Spektrumértelmezés, móltömeg-meghatározás (EI, ESI).
10. Po tos tö eg érés HRMS jele tősége és az ehhez szükséges készülékháttér.
11. Az ICP-MS illetve az izotóparány-mérés alapjai
12. A szerkezetazonosítás lehetséges eszközei.
13. Bio olekulák vizsgálata

i taelőkészítés,

agy

óltö egek, kis

i ta e

yiségek

mérése).
14. Célmolekulák vizsgálata: multitarget screening .
15. Mennyiségi meghatározások (módszeroptimálás).
16. Gyógyszeripari alkalmazások: metabolitvizsgálatok, szennyezésprofil meghatározása.
17. A tö egspektro etria yújtotta lehetőségek az igazságügy illetve a doppi ga alitika
területén.
18. Korszerű LCMS
19. A

ódszerek alkalmazása az élelmiszervizsgálatok során.

oder tö egspektro etria lehetőségei a kli ikai vizsgálatok a .

20. Környezetvédelmi alkalmazások
21. Egy új lehetőség: SWATH
22. Spektru kö yvtárak yújtotta lehetőségek
23. Módszervalidálás

