PRZYSZŁOŚĆ BADAŃ
W KOMPAKTOWYM WYDANIU

ZAPROSZENIE NA:

SEMINARIUM UŻYTKOWNIKÓW ICP-MS, ICP-OES
Firma Pro-Environment Polska Sp. z o.o., autoryzowany dystrybutor firmy PerkinElmer ma przyjemność
zaprosić Państwa, jako użytkowników aparatów firmy PerkinElmer na seminarium, które odbędzie się
w Warszawie w dniu 6 czerwca 2018 r. Początek seminarium o godzinie 10:00.
Chcemy, aby seminarium nawiązało do wcześniejszych doświadczeń firmy PerkinElmer i było forum wymiany doświadczeń,
problemów, z którymi spotykają się Państwo w codziennej pracy oraz okazją do dyskusji z przedstawicielami naszej firmy,
jak również pomiędzy uczestnikami spotkania. Dlatego też specjalnie w czasie seminarium zarezerwowaliśmy czas
przeznaczony na możliwie szeroką dyskusję, przedstawienie przez Państwa ciekawych problemów analitycznych, a także
Państwa uwagi i sugestie.
W czasie seminarium chcemy również przekazać Państwu najnowsze informacje dotyczące oferowanego przez firmę
PerkinElmer sprzętu, możliwości rozbudowy istniejących aparatów, a także poszerzenia ich możliwości analitycznych.
Kameralny charakter seminarium i bezpośredni kontakt z przedstawicielami naszej firmy, z pewnością służyć będą
poszerzeniu wiedzy, dyskusji, wymianie doświadczeń i uwag.

06.06.2018 – PROGRAM SEMINARIUM:
10:00 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00

Powitanie i wprowadzenie – Prezes Zarządu Pro-Environment Polska Grzegorz Gołąb
Nowości w portfolio firmy PerkinElmer – dr Andrzej Lechotycki
Akcesoria i materiały zużywalne do spektrometrów ICP-OES i ICP-MS – dr Magdalena Hrynczyszyn
Przerwa na kawę
Praktyczne zagadnienia analityczne – mgr Jadwiga Charasińska, Instytut Metali
Nieżelaznych, dr hab. Stanisław Walas, Uniwersytet Jagielloński
Pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń
Lunch
Prezentacja nowego spektrometru ICP-MS NexION – WARSZTATY
Nowe zastosowania ICP MS: analiza nanocząstek SP-ICP-MS
i pojedynczych komórek SC-ICP-MS – mgr Magdalena Muszyńska,
Read Gene S.A., dr Andrzej Lechotycki
Zakończenie spotkania
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