شماره:

حسگر مواد صبا

تاریخ:

فرم درخواست انجام آزمایش ()LC MS

پیوست:

مشخصات متقاضی:
نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام شرکت/سازمان/دانشگاه:

شماره تلفن/فکس:

تلفن همراه:

آدرس الکترونیکی:

آدرس پستی:

نحوه آشنایی :سایت

نمایشگاه

دانشگاه

سایر موارد

معرف ............

تعداد نمونه:

ویژگیها

نوع نمونه:

حالل

اسانس

نوع آنالیز:

کیفی

کمی

HPLC

قطبیت نمونه:

زیاد

کم

غیرقطبی

امکان رقیق سازی

دارد

ندارد

شرایط نگهداری:

معمولی

شرایط :HPLC

ستون مورد نظر:
طول موجهای مورد نظر:

حساس به نور

حساس به نور

سم

منفجره

دارو

سایر

......

LC/MS/MS

حساس به دما

حساس به رطوبت
فاز متحرک:
دبی جریان (:)Flew

شرایط نگهداری:

معمولی

ایمنی:

قابل اشتعال
تشعشعزا
فرار
اقدامات ایمنی الزم در هنگام کار با ماده مورد نظر:

حساس به دما

حساس به رطوبت

محرک دستگاه تنفسی

بیماریزا

متقاضی متعهد میگردد که نمونه رادیواکتیو و انفجاری نمیباشد.

امکان سنجی

انتظار متقاضی از انجام آزمون (در صورت نیاز برای نمونههای خاص روش آمادهسازی و شرایط مدنظر آزمون نیز قید گردد):

نام متقاضی:
امکانپذیری انجام آزمون :ممکن میباشد
دلیل عدم انجام آزمون یا تحویل به موقع:
نام مسئول انجام آزمون:

تاریخ و امضا:
ممکن نمیباشد

تاریخ تحویل نتایج (توافقی):
مهر یا امضاء:
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حسگر مواد صبا
فرم درخواست انجام آزمایش ()LC MS

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرایط پذیرش نمونه

-

ذکر نوع ماتریکس نمونه جهت آنالیز بهتر الزامی میباشد.
در صورت در دسترس بودن  methodمورد نظر برای آنالیز نمونهها با دستگاه  Mass Spectometry ، HPLCو یا مقاالت
مرتبط ،گزارش مربوطه حتما به این واحد ارائه گردد.
حداقل میزان الزم نمونه محلول  2میلیلیتر میباشد.
حداقل میزان الزم برای نمونه جهت استخراج  5گرم میباشد.
درصورت ناشناس بودن ماده مورد نظر حتما چندین جرم ماده که احتمال وجود آنها میرود ذکر شود.
باقیمانده نمونهها حداکثر بهمدت یکماه پس از اعالم نتایج نهایی نزد آزمایشگاه نگهداری میشود و پس از آن آزمایشگاه مسئولیتی
در قبال نمونهها نخواهد داشت.
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