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Leids Universitair Medisch Centrum
bestelt meerdere MVE1841- en
MVE1536-vaten

WOTS 2014
30 september - 3 oktober
Jaarbeurs Utrecht

Het Leids Universitair Medisch
Centrum heeft een aanzienlijke
order geplaatst voor ‘droge’ gasfase
vaten. Het gaat om grote vaten
van het MVE1841 ‘wide neck’ type
en om high efficiency vaten uit de
MVE1536 HE Eterne serie. Door
deze combinatie beschikt men niet
alleen over een groot opslagvolume
bij een laag stikstofverbruik, maar
ook over een snelle en makkelijke
toegankelijkheid. De MVE1841 is
voorzien van een vloeistofdicht frame
met vakverdeling en de MVE1536
beschikt over een inwendige
carrousel. Beide typen zijn bovendien
uitgerust met de nieuwe CryoFill
vulautomaat - met onder andere
gasbypass en een defog-functie.

Biologische opslagvaten eenvoudig
upgraden

Visit us at stand 8C066

LaboramaLux 2014
Donderdag 16 oktober
Alvisse Parc Hotel

Visit us at stand #12

UCB Pharma koopt
Planer CRF560 en
CS100SK

Met onze nieuwe CryoFill vulautomaat kunt u uw bestaande biologische
opslagvaten moderniseren. We voeren deze upgrade ook uit op alle demo- en
tweedehands vaten die wij met volledige garantie verkopen en verhuren. U
heeft niet alleen garantie dat alles goed en volgens de nieuwste technologie
werkt, u kunt de CryoFill ook aansluiten op een alarm- en monitoringsysteem,
zoals XiltriX of ReAssure. U kunt daarmee op afstand belangrijke actuele
gegevens realtime uitlezen. Als er bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend een
storing is, kunt u eenvoudig thuis de gegevens uitlezen.
Door goede eerdere ervaringen
met Cryo Solutions heeft UCB
Pharma uit België bij ons een
computergestuurde invriestoestel Planer CRF560 met 16 liter
kamer aangeschaft - en het bijbehorende CS100SK vloeibare
stikstof drukvat. De unit is door
ons geïnstalleerd, waarna we
een IQ/OQ-procedure hebben
doorlopen.
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Modernisering van de cryobank bij
het VU Medisch Centrum Amsterdam

Cryo Solutions op de
beurs ‘Labtechnology
2014’

Het IVF-laboratorium van het VU Medisch Centrum heeft in het verleden
meerdere MVE816 2T-vaten bij Cryo Solutions aangeschaft voor de rietjesopslag in de ‘droge’ gasfase. Nu hebben we ook de opdracht gekregen om
de cryobank te moderniseren! De nieuwe installatie bestaat uit twee 400 liter
drukvaten die van buitenaf via een vulbox gevuld kunnen worden. Beide
vaten zijn via een wisselautomaat gekoppeld. Wanneer vat 1 leeg is, wordt
daardoor automatisch naar vat 2 omgeschakeld om de biologische opslagvaten
via een vacuüm leiding van vloeibare stikstof te voorzien. De installatie is
voorzien van een afgassysteem, een handmatige aftapmogelijkheid via een
‘dodemansknop’, O2-bewaking en een semi-automaat voor het afvullen van de
drukvaten ten behoeve van de Planer 360 invriestoestellen.

Ook de laatste editie van
deze beurs op het gebied van
laboratoriumapparatuur is voor
Cryo Solutions weer succesvol
verlopen.
Deze vond plaats in de Jaarbeurs in Utrecht, waarop wij het
nieuwe IVF-opslagvat MVE816
en de nieuwe CryoFill vulautomaat hebben gepresenteerd. We
namen deel in een samenwerkingsverband tussen Salm en
Kipp, Gilson en Het IJscafé uit
Boxtel.

Nieuw MVE-vat voor Sanquin
Amsterdam
In aanvulling op vele eerdere
aankopen heeft de stamcelafdeling
van Sanquin opnieuw een MVEvat bij Cryo Solutions aangeschaft.
Het nieuwe MVE1839-vat heeft een
vloeistofdicht frame en is een ‘wide
neck’ biologisch opslagvat met
‘droge’ gasfase frame. De keuze viel
voornamelijk op dit type vanwege
de grote nekopening, waardoor de
rekken met bloedzakken gemakkelijk
en snel toegankelijk zijn.
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Sampleverhuizing én nieuwe cryobank voor Wageningen Universiteit
Wageningen UR kiest voor Cryo Solutions voor het bouwen van een grote
cryogene installatie voor de Animal Sciences Group uit Lelystad. Deze
afdeling verhuist naar Wageningen en heeft daarom een compleet nieuwe
cryobank nodig.
De betrekkingen met Wageningen
Universiteit waren al uitstekend en
de gehele installatie van het project
was in één keer realiseerbaar: van
het bouwen van de cryobank tot
het onder gecontroleerde condities
verhuizen van de samples. De keuze
voor Cryo Solutions was dan ook
snel gemaakt.
De nieuwe cryobank bestaat uit een
vacuüm geïsoleerde leiding met
afgassysteem. Daarnaast hebben
we de bestaande biologische
opslagvaten omgebouwd naar het
automatische CryoFill vulsysteem.
Een prachtig voorbeeld van ‘one
stop shopping’, alles in één keer
leverbaar en geïnstalleerd.

Sanquin Leiden kiest
voor MVE1536 en
Cryo Solutions
verhuist ook samples
De Sanquin bloedbank in
Leiden heeft opnieuw voor een
high efficiency MVE1536-vat
gekozen. De organisatie werkt
graag met dit type vat door de
grote opslagcapaciteit per vierkante meter vloeroppervlak en
het zeer lage vloeibare stikstofverbruik. Bij deze levering heeft
Cryo Solutions ook een verhuizing van samples georganiseerd.
Er moest bijvoorbeeld materiaal
onder volledige bewaking naar
Leiden worden verhuisd. Wederom een mooi voorbeeld van
‘one stop shopping’, waarbij we
onze klanten op alle denkbare
manieren bijstaan.

Succesvolle deelname aan de
ESHRE 2014
Cryo Solutions heeft in samenwerking met IKS dit jaar zelf
deelgenomen aan de ESHRE in
München. Tijdens de beurs hebben
we onze MVE816 2T met CryoFill
vulautomaat geïntroduceerd, die kan
worden gekoppeld aan het alarmen monitoringsysteem XiltriX van
IKS. Ook hebben we samengewerkt
met het Noorse bedrijf Mortek,
welke voor een groot deel van de
Scandinavische cryogene wereld
verantwoordelijk is. De deelname en
samenwerking waren zo succesvol
dat Cryo Solutions bij een volgende
ESHRE zeker weer van de partij zijn.
www.mortek.no
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One stop shopping voor de HagaZiekenhuizen
Vloeibare stikstoflevering op de afdeling

Voor de HagaZiekenhuizen in Den Haag levert Cryo Solutions elke week grote
en kleine hoeveelheden vloeibare stikstof. Daarnaast leveren we apparatuur,
verzorgen we het jaarlijkse onderhoud en bieden we onze 24 uur back-up service.
Met onze Cryo Medic service leveren we vloeibare stikstof in kleine hoeveelheden op de verschillende afdelingen en poliklinieken van de aangesloten
ziekenhuizen. Zowel in het hoofdgebouw als op de andere locaties leveren wij
tot op de afdeling (bij de gebruiker) handzame stikstofvaatjes variërend van
3 tot 10 liter met de bijbehorende veiligheidsmaterialen, zoals handschoenen
en O2-alarmen. De vaten zijn voorzien van een afnamehevel om cryogene
spuitbussen, zoals de CryoPro, snel en veilig te vullen.

MVE Cryopreservation
Products

Cryo Solutions levert de CryoPro vloeibare stikstof unit en accessoires tegen
scherpe prijzen en snelle levertijden. Tevens wordt het onderhoud in eigen
beheer uitgevoerd en wordt eventueel (tijdelijke) vervanging direct geregeld.
De gebruikers hebben daardoor geen omkijken meer naar de cryogene producten
waarmee ze veelal dagelijks werken - en hebben permanent beschikking over
voldoende stikstof. Een mooi praktijkvoorbeeld van hoe wij de zorg ‘ontzorgen’.

One stop shopping voor Applied
Biosystems International
Applied Biosystems International,
onderdeel van Life Technologies, heeft
voor een all-in pakket van Cryo
Solutions gekozen om zich op cryogeen gebied volledig te ‘ontzorgen’.
We mochten een nieuwe MVE815
leveren, waarop we periodiek onderhoud uitvoeren. Ook leveren we de
vloeibare stikstof en gaan we een
techniek- en veiligheidstraining voor
de medewerkers verzorgen. Zo kan
het bedrijf zorgeloos en optimaal
voorbereid met haar cryogene
toepassing werken.

Cryo Solutions

|

Telefoon: 073 – 620 54 50

|

Email: info@cryosolutions.nl

4

|

www.cryosolutions.nl

