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CCA Cancer Centre Amsterdam in
bedrijf genomen

Algemene Info
CCA gebouw:

Cryo Solutions is door het VU medisch centrum uitgekozen als de beste
partner om alle cryogene apparatuur te leveren voor het nieuwe kanker
onderzoekscentrum.

Het eerste academische kankercentrum van Nederland, dient
een belangrijke impuls te geven
aan de behandeling van kankerpatiënten, de vroeg diagnostiek
verder te ontwikkelen en het
wetenschappelijk onderzoek
naar nieuwe behandelmethoden
te bevorderen.

De grote levering omvatte o.a.
Eurocyl 120 en 230 druktanks,
MVE511,600,1400 en MVE1411
biologische opslagvaten als ook
diverse kleinere opslagvaten. De
opslagvaten zijn in diverse uitvoeringen geleverd voor de opslag van
ampullen, Sanbio cups en bloedzakken in zowel conventionele opslag
als ook de zo genaamde “droge”
gasfase opslag. De MVE biologische
opslagvaten zijn alle standaard uitgerust met een gas-by-pass en een
72 uur battery back-up systeem om
de hoogst mogelijke bedrijfzekerheid te garanderen bij een zo laag
mogelijk stikstof verbruik.

Het CCA is opgebouwd uit vier
pijlers waarin de activiteiten zullen worden ondergebracht.
- de multidisciplinaire poliklinische voorziening
- het research laboratorium
- preventie en vroeg diagnostiek
- kennis centrum

Levering MVE1411 Leiden
Universitair Medisch Centrum

De afdeling Tumor Immunologie
van het IHB heeft een MVE1411
aangeschaft. De voornaamste
beweegredenen bij deze aanschaf
was de mogelijkheid om van het
geintegreerde afgassysteem gebruik
te maken en zodoende ook voor hun
twee bestaande Taylor Wharton 10K
vaten een simpele en vooral kosten
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gunstige afgas installatie te creëren.
De MVE vaten kunnen standaard
met de optie worden uitgerust, dit
in tegen stelling tot de Taylor
Wharton vaten, door nu gebruik
te maken van relaisboxen kan men
beide TW vaten nu koppelen met
de Chart MVE TEC2000 vulautomaat en de vulleidingen via hun
laten afgassen/inkoelen.
Dit heeft een aantal voordelen:
- lager stikstof verbruik (door
synchronisatie)
- lagere gasbelasting in de ruimte
(afvoeren gas)
- betere temperatuur controle (minder
warm gas door het vat spuien)
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Tevens heeft Cryo Solutions beide
TW10K vaten omgebouwd naar zogenaamde “droge” gasfase systemen,
de voornaamste redenen hiervoor
was het feit dat de werklast bij het tillen van de rekken drastisch verlaagd
werd, en de algehele handeling van
de samples makkelijker gaat.
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Levering MVE1411 Universitair
Medisch Centrum Utrecht
De afdeling Immunologie locatie Wilhelmina Kinder Ziekenhuis heeft een
MVE1411 met een TEC2000 vulautomaat, gas by-pass en 72 uur battery
back-up systeem aangeschaft.
De voornaamste beweegredenen bij
deze aanschaf was de grotere “droge”
opslagcapaciteit die dit vat heeft t.o.v.
een Taylor Wharton 24K bij een gelijk
blijvend vloer oppervlak, een bijkomend voordeel is de lagere totale
bouw hoogte wat de toegang wat
makkelijker maakt.
Ook de mogelijkheid om van het
geintegreerde afgassysteem gebruik
te maken en zodoende ook voor hun
bestaande Taylor Wharton 24K vaten
een simpele en vooral kosten gunstige
afgas installatie te creëren werd als
een groot voordeel ervaren.

Levering opslag en drukvaten UMC
Groningen
Zowel de afdeling Pathologie als de
afdeling Klinische Immunologie
(lab Centrale) hebben Cryo Solutions
als partner geklozen voor het leveren
van hun nieuwe “droge” Taylor
Wharton 24K biologische opslagvaten.
Ook heeft men besloten in samenwerking met hun gasleverancier
NTG/SOL om als standaard CryoAnlagenbau 160L drukvaten aan te
schaffen. De voornaamste keuze voor
dit type vat is de gunstige afmetingen
t.o.v. de inhoud en het feit dat dit vat
met een drukopbouw systeem kan
worden uitgerust dit in tegenstelling
tot bijvoorbeeld de Taylor Wharton
XL160. Ook de Bloedbank Sanquin in
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Totaal onderhoud UMC
Groningen

Het UMCG besloten in samenwerking met hun gasleverancier
NTG/SOL en de Sanquin Bloedbank Noord Oost om Cryo
Solutions te kiezen voor het
totale cryogene onderhoud op
het UMCG terrein,
Dit onderhoudscontract houdt
in dat Cryo Solutions het onderhoud pleegt op alle drukvaten,
biologische opslagvaten, Computer gestuurde invriesapparatuur als ook op de cryobanken.
Het contract is opgesteld volgens
het nieuwe contract zoals tussen
de UMC’s en de branche
vereniging FHI eerder dit jaar is
geïntroduceerd.
Daarnaast hebben zowel het
UMCG als ook de Bloedbank
Sanquin een 24uurs back-up
contract afgesloten.

Groningen heeft deze tank al als
standaard ingevoerd, bij de aanschaf
eerder dit jaar van hun geheel
nieuwe cryobank.
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Product info
(24 uurs) Service en Back-up
contracten

Takelsysteem

Steeds meer mensen zoeken zekerheid als het gaat om het veiligstellen van
hun opgeslagen samples, een van de punten waar men zich van bewust is, is
het feit dat men bij het falen van het opslagsysteem er vaak alleen voor staat,
omdat hun eigen technische dienst niet altijd meer instaat is om hun goed te
kunnen bijstaan. Cryo Solutions biedt hiervoor meerdere 24 uurs (365 dagen
per jaar) service opties zoals:
- 24 uur telefonische ondersteuning
- 24 uur service bezoeken
- 24 uurs back-up service met het leveren van vaten binnen 8 uur
Met name dit laatste doet steeds meer klanten besluiten zo een stukje zekerheid
in te bouwen, dit kan zijn als een eenvoudig door meerderen gedeeld contract
maar het kan ook zijn dat men het zo belangrijk vindt dat men absoluut een
eigen vat in back-up wil hebben staan, dit kan zelfs zijn met overname optie
(soort huur/koop) .

“Droge” gasfase opslag inbouwen
in uw bestaande vaten

Bijna alle nieuwe automatische
opslagvaten worden vandaag de
dag uitgeleverd met een zo genaamd
“droog”gasfase opslagsysteem waarbij er een absolute scheiding is tussen
het opgeslagen materiaal en de
vloeibare stikstof. Dit geschied door
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middel van een vloeistof dicht roestvrijstalen frame met een vakverdeling. Dit heeft een aantal voordelen:
- de kans op kruis besmetting wordt
minimaal.
- De temperatuur beheersing is beter
en stabieler door de ingekoelde
massa
- het werken met een stikstofvat
wordt veiliger omdat men niet
meer met vloeibare stikstof in
aanraking komt.
- het werken met de rekken wordt
makkelijker door dat er geen vloeibare stikstof in staat en door de
vakverdeling.
Naast het inbouwen in een nieuw te
leveren vat, kan dit ook gerealiseerd
worden in uw bestaande vaten. Soms
kan dit zelfs ter plekke gerealiseerd

Telefoon: 073 – 620 54 50

|

Vandaag de dag worden ARBO
en Ergonomische aspecten steeds
belangrijker, was het vroeger
normaal om handmatig hoge
13 vaks rekken uit de vloeibare
stikstof te tillen is men er vandaag de dag toch van bewust dat
het beter en met name lichter kan.
Cryo Solutions levert hiervoor
geschikte takelsystemen al of
niet elektrisch bediend. Dit heeft
een aantal voordelen voor zowel
het personeel dat er mee werkt
als ook voor het materiaal zelf.
- men hoeft geen zware rekken
meer te tillen en in combinatie
met het droge frame lekt er ook
geen vloeibare stikstof meer uit.
- de gehele handeling gaat beter
waardoor er minder beschadigingen optreden, de kans op
kapot gaan/ breken van de
rekken is veel kleiner.

worden, maar meestal wordt dit bij
CryoSolutions in Den Bosch gerealiseerd, vaak wordt dit dan gedaan
in combinatie met onderhoud ijsvrij
maken van uw vaten. Indien nodig
kunt u bij Cryosolutions een vat
huren om uw materiaal tijdelijk
ergens anders onder te brengen.
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Vak verdeling voor gas/vloeibare
opbergsysteem (ter verbetering van
de handeling)
Naast de bekende ‘droge”gasfase frames levert Cryosolutions ook open vloeistof frames, deze bieden de voordelen van een verbeterde handeling van de
rekken maar is “goedkoper” als het vloeistofdichte frame, dit is een voordeel
als men niet perse in de gasfase wil opslaan.
Naast het inbouwen in een nieuw te leveren vat, kan dit ook gerealiseerd worden
in uw bestaande vaten. Soms kan dit zelfs ter plekke gerealiseerd worden,
indien nodig kunt u bij Cryosolutions een vat huren om uw materiaal tijdelijk
ergens anders onder te brengen.

IJsvrij set
Het idee achter deze set is dat u de deksel van uw biologische opslagvaten
open kunt laten staan, waarbij de kunststofplaat het vat afdekt. Doordat deze
plaat het vat afdekt kunt u rustig ijs verwijderen zonder dat dit ijs/rijp in het
vat valt, ook dooi water kan dan niet in het vat lopen.
Tot slot zal ook de temperatuur niet teveel oplopen doordat de plaat het vat
afdicht. Deze opzet zorgt ervoor dat u ijs kan verwijderen met behulp van de
krabber, daarna kunt u de deksel laten ontdooien en uiteindelijk droog maken
met de handdoek. Dit alles komt ten goede van levensduur van zowel de deksel, cabinet top als ook de afdichtings rubbers.
De set bestaat uit:
- Kunststof afdekplaat voor op een vat ter afdichting, hierdoor
kunt u de deksel open laten staan ijsvrij maken/ontdooien en schoonmaken zonder dat er water/vuil in het vat valt
- Handdoek
- IJskrabber
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