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Speciaal aangepaste MDDgecertificeerde CryoFill

Beurzen 2018

15 - 16 maart 2018
Brussels Kart Expo, België
Standnummer O6, Hal 2

Voor het Karolinska Institutet Komparativ Medicin in het
Zweedse Stockholm heeft ons zusterbedrijf Cryo Products
samengewerkt met AGA Zweden (onderdeel van gasleverancier
The Linde Group). Deze bijzondere samenwerking is aangegaan
voor het leveren van een MVE816 2T biologisch opslagvat met
een MDD-gecertificeerde CryoFill.
AGA Zweden had speciale wensen
voor de besturing en Cryo Products
was de enige partij die dit binnen de
MDD-richtlijnen via een softwareaanpassing kon realiseren, zonder
fysiek in de vulautomaat wijzigingen
door te voeren. Deze aanpassing
bestaat uit een temperatuurregeling
op basis van de nektemperatuur
in het vat, die ervoor zorgt dat de

temperatuur laag blijft - zelfs als
het deksel langere tijd openstaat.
Deze nieuwe optie is nu voor iedereen
beschikbaar en kan ook achteraf via
een software update bij bestaande
CryoFill vulautomaten worden toegepast. Een mooi voorbeeld van de
state-of-the-art oplossingen die Cryo
Solutions biedt en een extra bewijs
dat we trendsetter in cryogenics zijn!

De vorige edities van Laborama
waren zo succesvol dat het besluit
snel was genomen ook dit jaar deel
te nemen. U kunt de beurs gratis
bezoeken als u zich vooraf inschrijft.

1 - 4 juli 2018
Barcelona, Spanje
Ook aan deze editie van de ESHRE
zal onze zusteronderneming Cryo
Products deelnemen. Dit gebeurt
in samenwerking met Planer uit
Engeland, bekend om haar computergestuurde invriesapparatuur.
www.eshre.eu/Barcelona2018

Deelname aan Fertility 2018
in Liverpool
Ook dit jaar heeft Cryo Products samen
met Planer uit Engeland deelgenomen
aan de door de British Fertility Society
georganiseerde Fertility Meeting.
De beurs werd deze keer in Liverpool
gehouden en was wederom zeer succesvol voor onze beide bedrijven.

ACE
ACE

4 - 7 september 2018
Flanders Meeting &
Convention Centre,
Antwerpen Zoo, België
De European Biobank Week wordt
georganiseerd door ESBB en vindt
dit jaar plaats in Antwerpen in België.
Cryo Products zal er samen met
Planer uit Engeland aanwezig zijn.
Download pdf met meer infomatie
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Nieuw!

Hoge temperatuurregeling voor biologische
opslagvaten
CryoFill vulautomaten kunnen nu
worden uitgerust met een hoge
temperatuurregeling/alarmering.
Deze nieuwe softwareoptie zorgt
ervoor dat er stikstofgas in het
opslagvat wordt geïnjecteerd als het
deksel van een vat te lang openstaat
en de temperatuur bovenin het vat
begint op te lopen. Door de injectie
van stikstofgas wordt de verdamping
kunstmatig verhoogd, zodat de

temperatuur in de nek van het vat
weer daalt. Gebruikers kunnen
zelf de temperatuur en tijd van
injecteren instellen. De hoge
temperatuurregeling is vooral
handig voor zogenaamde ‘wide
neck’ vaten, zoals de MVE611,
MVE1426, MVE1841, TW10K,
TW24K en TW38K. Deze optie kan
ook worden toegepast op CryoFill
vaten die u al in gebruik heeft.

CryoSafe vulautomaat
voor verrijdbare drukvaten
De CryoSafe is een speciale versie
van de CryoFill die is ontworpen
voor het volledig automatisch vullen
van een verrijdbare druktank binnen
een cryo biobank. Om te bepalen of
het vat gevuld moet worden, vindt de
niveaumeting in de druktank plaats
via een capacitieve probe.

Dit heeft als groot voordeel dat we
de unit eenvoudig kunnen integreren
in de automatisering van een cryobank. De vulcyclus kan vervolgens
meelopen in het afgas- en simultaan
vulsysteem van de biobank, wat vloeibare stikstof bespaart. Aanvullend
kan de CryoSafe worden voorzien

van een dodemansknop voor het
veilig handmatig aftappen van vloeibare stikstof. U kunt alleen vloeibare
stikstof handmatig aftappen als u
de knop ingedrukt houdt. Als extra
veiligheid hebben we bovendien
een softwarematige vulafnameonderbreking ingebouwd, zodat
de druktank ook veilig kan worden
gebruikt voor een Planer computergestuurd invriesapparaat. Dit voorkomt storingen in de stikstoftoevoer
en druk tijdens het draaien van een
invriesrun met de Planer CRF.

Voor meer informatie
kunt u altijd contact
met ons opnemen:
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl
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Cryogene apparatuur gebaat bij
onderhoud door gecertificeerd bedrijf
De praktijk wijst uit dat bedrijven nogal eens ‘onderhoud plegen’,
terwijl ze geen certificaat of licentie hebben om dit te doen.
Bovendien is hun personeel er niet voor getraind.
Omdat deze bedrijven geen licentie
hebben, hebben ze geen toegang
tot noodzakelijke technische tips
en wijzigingen of de noodzakelijke
soft- en ﬁrmware updates. Dit
betekent dat u in de problemen
kunt komen doordat essentiële
wijzigingen niet zijn doorgevoerd.
Ons advies is dan ook: laat het
onderhoud van uw cryogene

Cryo Solutions B.V.

|

apparatuur alleen uitvoeren door
gecertiﬁceerde bedrijven met
getraind personeel, zoals Cryo
Solutions. Dat geldt bijvoorbeeld
voor cryogene vulautomaten zoals
de CryoFill, computergestuurde
invriesapparatuur van Planer
of de PLC-gestuurde meet- en
regelsystemen voor cryogene
installaties van Cryo Solutions.
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CryoFill met CE- en
MDD-certificering
Er zijn marktpartijen die beweren dat
onze CryoFill niet aan het MDD-keurmerk
voldoet, omdat direct wordt ingegrepen
op de besturing van een biologisch
opslagvat. Deze bewering is pertinent
onjuist en getuigt van een gebrek aan
kennis over het principe achter CryoFill
vulautomaten en de door de overheid
goedgekeurde certificering hiervan.
Als wij een CryoFill installeren, gaat

het altijd om een compleet en geheel
autonoom systeem, inclusief alle
benodigde magneetventielen, drukveiligheden en sensoren. Cryo Solutions
mag hier als producent zowel het
CE-keur als het MDD-keur op afgeven.
De CryoFill is verkrijgbaar met MDDcertificering conform de richtlijn
MDD 93/42/EEC for the EU CryoFill (NL-CA002-2016-39620).

Aanbieding

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

Cryokit
400-550

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.

CryoKit
koffer

CryoPlus55

CryoLite
(geel) en
HD (bruin)

CryoPlus
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