
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

RESULTADOS E DEVOLUCIÓN DE MOSTRAS 

Informe:         Si          Non Forma de envío dos resultados:                 Correo postal                  Correo electrónico  

Devolución das mostras (por cargo da persoa solicitante):          Si          Non    (as mostras conservaranse 3 meses desde a entrega dos resultados) 

 

OBSERVACIÓNS 

 
 
 
IDENTIFICACIÓN DAS MOSTRAS 

ANÁLISES SOLICITADAS  

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE VARRIDO          

           JEOL JSM 6400                    JEOL JSM 7200F             

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN         

           100kV                 200kV                  Observación                  Difracción de electróns                  Microanálise química (EDS) 

MICROSCOPÍA OUTROS 

            Microscopio Confocal Biolóxico                Microscopio Confocal de Materiais                 Microscopio de Forza Atómica 

            Outros (especificar): 

PREPARACIÓN DE MOSTRAS 

     MEV: Recubrimento catódico:        Ouro         Iridio (HR)         Carbono          Carbono (HR)          Deshidratación en punto crítico 

     MET:      Inclusión en resina           Ultramicrotomía           Tinguidura de reixas          Preparación de mostras de materiais 

                    Outros (especificar):                      

Réxime de traballo en autoservizo:                Si              Non 

 

IDENTIFACIÓN DAS MOSTRAS 

N.º SAI Nome da mostra N.º SAI Nome da mostra 

    

    

    

    

    

Para mostras adicionais, empregue o número de copias desta páxina que for preciso e indique o número de páxinas que entrega: _____ . 
 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

Nome e apelidos:    Código de usuario:   

Departamento/institución/empresa:  

Asdo.: 

Teléfono:  Extensión: 

Correo electrónico: 

FORMA DE PAGAMENTO 

N.º de aplicación orzamentaria (só usuarios da UDC):  N.º de orzamento (se o ten): 

Datos fiscais (se son distintos dos que se indicaron na alta de usuario) 

Entidade: CIF: 

Enderezo:  Localidade: Provincia:  C.P.: 

ESPAZO RESERVADO PARA OS SAI 

Data de entrada:  Correo 

Recibido:  Achégase carta 

Situación: 

Rexeitamento (motivo e sinatura): 

Informe: Data de análise: 
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TRABALLOS REALIZADOS (espazo reservado para cubrir polo persoal da unidade) 

Código Concepto Cantidade 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

REQUISITOS DAS MOSTRAS PARA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE VARRIDO 

O microscopio permite a visualización de mostras sólidas, secas e condutoras. As mostras deben poder colocarse en portas 

circulares de 25 mm de diámetro e non superar os 20 mm de altura. Na Unidade de Microscopía existen os equipos necesarios para 

preparar este tipo de mostras (cortadora, deshidratador en punto crítico e metalizador). 

No caso das mostras biolóxicas, cando se desexe manter as estruturas en condicións próximas ás orixinais, as mostras chegarán 

previamente fixadas e deshidratadas. 

Para mostras en po ou residuos sólidos resultantes doutros procesos (combustión, filtración…) recoméndase unha cantidade 

aproximada de 0.1 g, aínda que poden analizarse cantidades inferiores. 

No caso de pezas densas e de gran dureza, solicítase que a mostra orixinal sexa o máis pequena posible. 

 

REQUISITOS DAS MOSTRAS PARA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 

O microscopio permite a visualización de diferentes tipos de mostras tanto biolóxicas como de materiais: suspensións celulares, virus, 

seccións de tecidos, nanopartículas, polímeros, cerámicas, etc. A unidade conta co material e equipos necesarios para a súa 

preparación (deshidratación, inclusión en resina, ultramicrotomo con unidade de crio, cortadora de precisión e adelgazador iónico). 

As mostras en suspensión poden depositarse directamente sobre os portamostras propios de transmisión, reixas metálicas de 3mm 

recubertas dunha membrana de formvar. 

As mostras biolóxicas que requiran inclusión en resina chegarán correctamente fixadas e inmersas nunha disolución tampón que 

deberá vir especificada. 

Para materiais sólidos densos (cerámicas, metais…) requírense pezas de pequeno tamaño que permitan obter mostras 

autosoportables de 3 mm de diámetro. 

 

REQUISITOS DAS MOSTRAS PARA OUTRAS TÉCNICAS 

Microscopio confocal biolóxico: 

O microscopio confocal permite o estudo de mostras con marcaxe fluorescente, ademais de captar imaxes por luz transmitida e en 

campo claro. A preparación da mostra correrá a cargo do usuario, debendo traelas xa preparadas e montadas sempre que a mostra 

permita facelo con antelación. No caso de cultivos ou disolucións as mostras deberán estar contidas en recipientes (tipo placa Petri) 

de fondos de 0,17mm de grosor (o equivalente ao grosor do cubreobxectos no caso de seccións). 

O equipo permite o uso de fluoróforos que emitan no rango de 400-800nm. 

Microscopio confocal de materiais: 

O microscopio permite o estudo da superficie e morfoloxía de materiais sólidos como compoñentes microelectrónicos, polímeros, 

resinas, cerámicas, minerais, metais, etc, mediante a captación de imaxes confocais por luz reflectida. 

O equipo admite pezas de ata 20cm de altura. 

Microscopio de forza atómica: 

O equipo permite levar a cabo análises sobre mostras sólidas, pos, películas delgadas, mostras biolóxicas, etc. A mostra debe ser o 

máis plana e homoxénea posible. Non é posible facer análises de gases e/ou líquidos. 

O equipo permite pezas de ata 14mm de altura e de arredor de 1cm
2
 de superficie. 

 


