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Gezamenlijk project met Planer
in Engeland
In Londen hebben we samen met Planer twee Chart MVE1426 vloeibare stikstof
opslagvaten (voor rietjes met de 4-laags verdraaibare canisters) geïnstalleerd
met een CryoFill vulautomaat. In dit project hebben wij de mensen van Planer
getraind in het installeren en in het service- en verkooptraject, zodat zij dit in
de toekomst zelf kunnen doen. De opdrachtgever, het London Francis Crick Institute, is een consortium van zes van de meest succesvolle onderzoeksorganisaties van Engeland: Medical Research Council, Cancer Research UK, Wellcome
Trust, University College London, Imperial College London en King’s College
London. Door kennis, middelen en ervaring te delen kan dit instituut baanbrekend onderzoek doen om sneller tot nieuwe geneeswijzen te komen.

Bezoek onze stand nr. D3

Deelname aan de
Labtechnology beurs
Net als voorgaande jaren staan
we in samenwerking met
Salm&Kip en Gilson weer op
de komende Labtechnology
beurs. Ook Mark Schilder van
het IJscafé zal ons als vertrouwd
weer trakteren op een ‘koude
verrassing’. De beurs wordt
gehouden op 7 en 8 oktober in
de Jaarbeurs in Utrecht - en ons
standnummer is D3. U bent er
van harte welkom!

Twee opslagvaten voor het
Luxembourg Institute of Health
Het Luxembourg Institute of Health
heeft twee MVE815 vaten met CryoFill vulautomaat bij ons aangeschaft.

Mark Schilder van het IJscafe zal ook
hier met vloeibare stikstof ijsmaken

Het instituut kwam tot deze keuze na
een marktonderzoek waaruit bleek
dat dit, binnen deze capaciteitsrange,
het gunstigste biologisch opslagvat is
qua verbruik van vloeibaar stikstof.
Ook de toekomstige mogelijkheden
met de CryoFill gaven de doorslag.
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Complete cryobank voor het
UZ in Brussel
Het Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde van het Universitair
Ziekenhuis Brussel heeft ons
gevraagd een grote IVF-cryobank te
bouwen. Het feit dat we zowel de
cryogene installatie, de opslagvaten
als de koppeling van de CryoFill met
het XiltriX alarmsysteem konden
leveren, gaf daarbij de doorslag.

Bezoek onze stand nr. 19

Deelname aan de
Laboramalux beurs

Met deze cryobank hoeft het
ziekenhuis nu niet langer kleine
vaten handmatig te vullen, maar
beschikt het over een compleet
geautomatiseerd systeem van het
hoogste niveau. Bij de keuze van
de MVE815 vaten is overigens een
klantgerichte oplossing ontstaan die
ook voor andere centra interessant
kan zijn. Dat komt doordat we een
gas- en vloeistoffase opslagsysteem in
één vat hebben gecombineerd.

De vorige editie van de Laboramalux beurs in Luxemburg was
voor ons zo succesvol, dat het
besluit snel was genomen ook
dit jaar deel te nemen.
Op 13 oktober vindt u ons dan
ook in het Alvisse Parc Hotel
aan de Route d’Echternach 120
in Luxemburg.
Ons standnummer is 19.
Het bezoek aan de beurs is
gratis. U moet zich dan wel
vooraf even inschrijven op:
fed.laborama.be/nl/
Inschrijvingen-en-Prijzen
Wellicht tot dan!

Wilt u meer weten over het automatisch
vulsysteem Cryofill van Cryo Solutions?
Neem vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons
bereiken op telefoonnummer (+31)73 620 54 50 of
via email op info@cryosolutions.nl
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Productinformatie
Nieuwe MVE Vario serie: trendsetter in cryogene opslag
MVE heeft een nieuwe generatie Vario vloeibare
stikstofvaten ontwikkeld. De vaten hebben nu een
temperatuurrange van -50°C tot -150°C. Dat zijn
temperaturen die voorheen alleen haalbaar waren door
elektrisch-mechanische vriezers met compressors.

De opslagcapaciteit is gelijk
aan de MVE HE high efficiency
vaten

De temperatuur wordt geregeld met een warmtewisselaar die op stikstof
werkt. Gebruikers kunnen zelf de temperatuur instellen en als zij later
alsnog willen overgaan op gasfase (-190°C) of vloeistofopslag (-196°C) kan
dat eenvoudig zonder enige ombouwkosten. De opslagvaten kennen een
lager energieverbruik (slechts 1% van ULT-vriezers) en zijn daarmee dus een
energie-eﬃciënt en milieuvriendelijk alternatief. Daar komt bij dat deze N2
vaten geen voor de ozonlaag schadelijke gassen bevatten, zoals CFC/HFC - en
ook geen schadelijke restproducten bieden. Ze zijn zelfs voor 90% recyclebaar.
MVE VARIO 1539R
35.100 stuks 1,8 ml ampullen

De belangrijkste andere voordelen op een rij:
• Meer veiligheid voor samples, ook bij een geopend deksel (opwarmtijd
als er geen stikstof wordt toegevoegd is minimaal 4 dagen vanaf -80°C en
9 dagen vanaf -150°C)
• Geen temperatuurschommelingen of recoverytijd bij het openen van de
vriezer
• Verhoogde bedrijfszekerheid en geluidsstil, doordat mechanische
onderdelen als compressors ontbreken
• Geen airconditioning nodig om de warmte van een compressor af te voeren
• Lagere stikstof- en onderhoudskosten
• Geen extra back-up nodig, want de vriezer biedt standaard 72 uur back-up
• Grote keuzevrijheid in temperatuurbereik van -50°C tot en met -196°C
• Het vat kan in iedere bestaande cryobank worden geplaatst
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Productinformatie
CryoFill met XiltriX connectie
Onze CryoFill is de laatste generatie in automatische vulsystemen en biedt een
eenvoudige koppeling met het XiltriX monitoringsysteem van IKS. U kunt er snel
en realtime alle relevante data op afstand mee uitlezen en loggen. We kunnen
dit systeem bovendien op alle merken en typen vaten installeren. Zo kunt u
dus relatief voordelig uw oudere biologische opslagvaten naar de 21ste eeuw
brengen.

Onafhankelijke overvulbeveiliging
Als u maximale veiligheid voor uw samples wilt en zeker wilt zijn dat
een vat niet met vloeibare stikstof kan overvullen, kunt u een externe
overvulbeveiliging op het vat monteren. Deze onafhankelijke unit heeft
een eigen sensor en magneetventiel die de stikstoftoevoer bij een te hoog
niveau kan afsluiten. Daarbij gaat automatisch een alarm af dat u extern
kunt doormelden. In combinatie met de CryoFill geeft deze unit u de grootst
mogelijke zekerheid.

Producten voor persoonlijke bescherming
Wij hebben ons assortiment veiligheidsproducten uitgebreid,
zodat u voor iedere toepassing
nu de juiste oplossing kunt
vinden. Zo bieden we dunne
handschoenen met meer grip,
maar bijvoorbeeld ook stevige
handschoenen voorzien van
leer voor robuuster werk. Deze
producten zijn los verkrijgbaar,
maar ook als onderdeel van
onze ‘CryoKit’ - een handige opbergkoffer gevuld met cryogene
handschoenen en een schort,
gelaatscherm en overschoenen.
Er is ook een CryoKit+ (met een
portable O2-alarm) en een CryoKit deluxe (met een cryo handdoek). Voor de laatste set betaalt
u als nieuwsbrieﬂezer tijdelijk
slechts € 595,- exclusief btw als
u bij uw bestelling de kortingscode LABVISION vermeldt.

CryoPlus
CryoPlus55

Cryokit
400-550

CryoKit
koffer
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(geel) en
HD (bruin)
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