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Cryo Solutions start op de Belgische
markt tijdens Laborama in Gent
Op 28 maart jl. heeft Cryo Solutions deelgenomen aan de 7e editie van de
Laborama-beurs in de Flanders Expo te Gent, georganiseerd door het UDIAS.
Voor Cryo Solutions was dit een succesvolle introductie op de belgische markt;
er zijn veel nieuwe contacten opgedaan.

Cryobank Fort
Dodge Weesp in
bedrijf genomen

De nieuwe Cryobank die Cryo
Solutions heeft geleverd uitgevoerd met vacuüm leidingwerk,
afgas en simultaan vulsysteem
als mede MVE511 opslagvaten
is in bedrijf genomen.

Cryobank stamcel lab Sanquin
Groningen in
bedrijf genomen

Totaal onderhoud
bloedbank LUMC
De Afdeling IHB van het LUMC heeft
besloten al het onderhoud op hun
onderhoud hun cryogene apparatuur
bij Cryo Solutions onder te brengen.
Dit onderhoudscontract houdt in
de Cryo Solutions het onderhoud
pleegt op alle drukvaten, biologische
opslagvaten, Computer gestuurde
invriesapparatuur. Daarnaast hebben
zowel het LUMC als ook de Bloedbank
Sanquin Zuidwest ernaast het een
24uurs back-up contract afgesloten,
waarbij Cryosolutions binnen 8 uur
een bedrijfsklaar opslagvat aﬂevert.
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De nieuwe Cryobank die Cryo
Solutions heeft geleverd uitgevoerd met vacuüm leidingwerk,
wisselautomaat, afgas en simultaan vulsysteem, CAB 160L
drukvaten alsmede TW24K opslagvaten is in bedrijf genomen.
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Stikstof voorziening Trias t.b.v.
huisartsen

Cryobank stamcel lab Erasmus
MC Rotterdam in
bedrijf genomen

Cryo Solutions BV en Zorgverzekeraar Trias zijn per 1 januari 2006
een samenwerking aangegaan op het gebied van vloeibare stikstofvoorziening voor huisartsen.
Onder de naam Cryo Medic worden huisartsen in en rondom de driehoek
Gorinchem, Dordrecht en Gouda voorzien van vloeibare stikstof containers
middels het ‘vol tegen leeg’ principe. Op een vaste dag in de week worden de
met stikstof gevulde 8 liter containertjes bij de arts afgeleverd en de lege weer
opgehaald. Dit repeterende proces zorgt ervoor dat de huisarts nooit meer zonder vloeibare stikstof komt te zitten. Daar waar de huisarts binnen de praktijk
de gevulde container heeft staan, is tevens een zuurstof alarm geplaatst in het
kader van veilig werken met vloeibare stikstof.

De nieuwe Cryobank die Cryo
Solutions heeft geleverd uitgevoerd met vacuüm leidingwerk,
wisselautomaat, afgas en simultaan vulsysteem, CAB drukvaten
alsmede MVE611 opslagvat is in
bedrijf genomen.

Product info
Droogijs opslag
Steeds vaker slaat men droogijs op in
dewar vaten, dit isoleert beter als de
tempex dozen en men kan een aanzienlijke voorraad aanhouden. Hiernaast
staat een korte lijst met de mogelijkheden
qua open dewar vaten die men kan
gebruiken voor de opslag van droogijs.
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Opslagvaten met grote nekopening geschikt voor opslag droog ijs
Type

Inhoud

binnen

interne

buiten

overall

Leeg

Liter

diameter

hoogte

diameter

hoogte

gewicht

verrijdbaar

mm

mm

mm

mm

kg

MVE140

39

406

305

457

414

22

optie

MVE230

63

408

492

457

768

36

optie

MVE230II

89

408

735

457

1150

57

standaard

MVE511

158

528

756

574

1118

104

standaard

TW 3K

48

356

488

391

754

19

optie
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