
Оптимальна система для зберігання 
зразків – по рівню безпеки, 
захищеності та надійності 



BIOSAFE® від компанії Cryotherm 
протягом тривалого часу є синонімом 
якості та надійності. Досвід, технології 
та новизна слугують визначальними 
факторами на користь вибору 
продукції BIOSAFE®.
ККріоконсервація рідким азотом 
широко застосовується в наукових та 
екологічних дослідженнях, медицині і 
тестуванні нових технологічних 
розробок.
Безпечне Безпечне охолодження до – 180°C в 
газовій фазі інертного середовища 
забезпечує ефективне замороження і 
зберігання важливих медичних зразків 
та біологічних матеріалів.

…тепер зберігання при – 180°C в газовій фазі! Моделі 
ліній BIOSAFE® MDß та BIOSAFE® SCß розроблені 
спеціально для довготривалого кріогенного зберігання 
зразків медичного та біологічного призначення в 
лабораторіях і кріобанках.

 BIOSAFE® складається із:
• CHRONOS® - низькотемпературних 
контейнерів для заморожування та 
зберігання зразків;
••  BIOSAFE® CONTROL ß – системи 
моніторингу рівня наповненості 
ємності та контролю подачі рідкого 
азоту.

 BIOSAFE® MDß …
…це сертифікований медичний прилад 
класу ІІа, згідно з Директивою 
93/42/Emedicine про обладнання 
медичного призначення.
За допомоЗа допомогою цього медичного 
приладу зразки клітин і тканин 
зберігаються протягом тривалого 
часу для подальшої пересадки 
пацієнту.
BIOSAFE® SCß...
…версія для дослід…версія для досліджень, медицини і 
вивчення навколишнього середовища, 
для випадків, коли зразки не 
плануються бути використаними для 
пересадки пацієнту. 

Ключові переваги:
• повна наповненість сховища для 
зберігання у газовій фазі;
• запасу азоту під дном вистачає – 
в залежності від розміру ємності – 
на термін до 2 тижнів;
•• резервні апаратні засоби для 
програмо-незалежного моніторингу 
рівня рідкого азоту;
• підтримка температури – 180°C в 
малих та великих ємностях, як з 
широкою горловиною, так і з 
карусельною системою;
•• послуги по введенню в 
експлуатацію та проходженню 
кваліфікації (IQ/OQ);
• віддалений моніторинг (опційно) 
та діагностика;
• цілодобова підтримка.



BIOSAFE® із системою

Системи оснащені для Ваших потреб – 
відповідність вимогам кріотехнологій. Цілісна 
система – гарантована надійність!

Різні розміри та моделі BIOSAFE®, 
доповненні додатковими аксесуарами 
CRYOTHERM, пропонують комплексні 
рішення для кріозаморожування:
• контрольоване та програмоване 
заморожування зразків в морозильних 
камерах із регульованою швидкістю;
•• керування захищеною базою даних з 
інформацією про зразки;
• система подачі кріогенного рідкого 
азоту за допомогою ємності APOLLO®, 
оптимізованої під Ваші потреби;
•• або пряма подача через 
суперізольовану кріогенну трубопровідну 
систему;

• впорядкування, класифікація та 
упакування зразків завдяки 
системи організації BIOSAFE®;
• віддалений моніторинг за станом 
зразків завдяки системі 
CRYO-MESSENGER.

Ми підберемо найбільш оптимальне 
рішення для Ваших потреб.

Саме для Вас ми сплануємо 
ефективну кріосистему!

Морозильні 
камери «Planer»

Система ведення 
зразків та контролю

Ємності 
APOLLO® 

Суперізольована 
трубопровідна система

Система організації 
BIOSAFE®

Система 
віддаленого 
моніторингу 
CRYO-MESSENGER®



Від кріозаморожування в лабораторії…

Переваги моделей
BIOSAFE® 120/220/420 MDß
BIOSAFE® 120/220/420 SCß
для зберігання великої кількості 
зразків:
• висока місткість;
•• низький рівень випаровування;
• вбудований регулятор рівня 
наповненості та система моніторингу 
ємності BIOSAFE® CONTROL ß;
• поліровані поверхні корпусу та 
кришки — для легкої дезінфекції;
•• оптимальна висота ємності для 
зручності роботи;
• стильна дизайнерська кришка з 
вакуумною суперізоляцією;
• ергономічний підйомно-поворотний 
механізм для кришки;
•• можливість закриття кришки на 
замок;
• полірована нержавіюча сталь;
• можливість компактного 
розміщення для економії простору.

Системи BIOSAFE® від 120 до 420 
оптимізовані для максимальної 
ємності при мінімальних розмірах.
Велика, Велика, термодинамічно 
оптимізована та зручна вакуумна 
кришка дозволяє швидко отримати 
доступ до зразків. 
Внесення зразків відбувається через Внесення зразків відбувається через 
широку горловину в ділянці доступу 
до сховища, зручній для 
користувача.
Надійна Надійна конструкція, виготовлена із 
полірованої нержавіючої сталі, 
гарантує тривалий термін 
експлуатації та низький рівень 
випаровування. Додатковий захист 
забезпечують комбіновані 
(вакуумний та запобіжний клапани).



… до повного кріобанку 

Системи BIOSAFE® от 600 до 1400 
оптимізовані для максимальної місткості 
за умов мінімальних витрат.  

Для систем BIOSAFE® від 500 до 1400 
літрів завантаження зразків відбувається 
через бічну горловину за допомогою 
зручної карусельної системи.

ЧЧотири ходові ролика забезпечують 
легкість при пересуванні контейнерів 
BIOSAFE®.

Для дуже великої кількості зразків 
моделі
BIOSAFE® 500, 600, 1000, 1400 MDß
BIOSAFE® 500, 600, 1000, 1400 SCß
мають ряд наступних переваг:
• велика місткість контейнеру;
• мінімальний рівень випаровування;
•• система контролю і моніторингу 
BIOSAFE® CONTROL ß;
• теплоізольована кришка;
• горловина, зміщена від центру 
ємності;
•• зручна карусельна система для 
швидкої та простої роботи зі 
зразками;
• 4 ходові ролика, 2 з яких можуть 
бути заблоковані;
•• подвійна контрольна лінія 
регулювання рівню (опційно: 
додаткова система моніторингу);
• полірована нержавіюча сталь.
По запиту:
• кишені для встановлення розеток;
• варіабельні розміри контейнерів;
•• додаткові системи моніторингу.

BIOSAFE® 2000 – по запиту – моделі більших 
розмірів також доступні. Зв’яжіться з нами для 
уточнення!



BIOSAFE® – огляд

BIOSAFE® 40 SCß та BIOSAFE® 60 SCß — компактні та 
високоефективні ємності для тривалого зберігання невеликих 
об’ємів зразків. Обидві модельні лінії обладнанні системою 
контролю та моніторингу рівня наповненості BIOSAFE® 
CONTROL ß.

Опис

Вироби також комплектуються:
• суперізольованим шлангом 
довжиною 1,5 м;
• електромагнітним клапаном;
• запобіжним клапаном;
•• тримачем для контролера та 
інструментів.

BIOSAFE® 40 SCß і BIOSAFE® 60 SCß 
можуть бути інтегровані в мережу з 
ємностями інших типів за допомогою 
BIOSAFE-СОNTROL® ß.

Характеристика

приблизно приблизно

по запиту

по запиту

Повний геометричний об’єм, л
Геометричний об’єм під платформою 
(резервуар рідкого азоту), л

Вага пустого, кг
Зовнішній діаметр, мм
Внутрішній діаметр, мм
Діаметр горловини, мм
Загальна висота, мм
Висота, мм
Діаметр роликів, мм
Статистичний рівень 
випаровування*1, % за добу
*1: виміри проводилися при зберігання в газові фазі, *2: робоча висота = верхній край 

2 мл ампули (діаметр 12 мм) у 
висувних шухлядках

2 мл ампули (діаметр 12 мм) у 
кріобанках

5 мл ампули (діаметр 12 мм) у 
висувних шухлядках

Пакети для заморожування (50 мл) 
*1 Baxter 4R9951/Miltenyi ТА 2 мл 
ампули (діаметр 12 мм) у висувних 
шухлядках

Пакети для заморожування (500 
мл) *1 ТА 2 мл ампули (діаметр 
12 мм) у висувних шухлядках

Пакети для заморожування (500 
мл) *1 Hempfreeze/Gambro Z2003 
ТА 2 мл ампули (діаметр 12 мм) у 
висувних шухлядках  

*1: пакети інших виробників і типів доступні за запитом



BIOSAFE® — системи збереження зразків

…система збереження, яка підходить 
для будь-яких біологічних зразків

Стійки для заморожування ампул та 
пакетів
Нова мНова модульна структура надає системі 
BIOSAFE® природної впорядкованості і 
робить безпечне зберігання ампул і 
пакетів простим і більш охайним. Таким 
чином, ви можете впевнено 
контролювати організацію зберігання 
зразків і постійно мати можливість 
працювпрацювати з ними оперативно і напряму. 
Всі стійки для зберігання в системі 
BIOSAFE® одного розміру незалежно від 
типу одиниць зберігання, — це гарантує 
універсальність їх використання.
Варіації стійок для ампул і пакетів 
практично незчисленні. Навіть 
стандартна версія BIOSAFE® надає 
широкі можливості організації процесу 
зберігання. Однак, якщо цих 
можливостей виявиться недостатньо, 
можна скористатися широким 
асоасортиментом аксесуарів системи 
BIOSAFE®, де точно будуть представлені 
всі необхідні елементи. І, звичайно, є 
можливість здійснити компонування 
рішення на замовлення — звертайтеся!

Переваги:
• більша місткість;
• безпека, що забезпечується 
різноманітними запірними 
механізмами;
•• оптимальна висота, підігнана під 
системи BIOSAFE®;
• прямо зі складу: чотири стандартні 
висоти (625, 680, 800 и 1100 мм);
• міцні та легкі алюмінієві конструкції;
•• компонування, розроблені 
спеціально для визначених одиниць 
зберігання.

У нашому асортименті наявні:
• стелажі для ампул у висувних шухлядках;
• стелажі для пакетів 
для заморожуванні в касетах;
• стелажі для коробок SBS (Microtiter);
• пенали для соломин у склянках;
•• кріоштативи;
• висувні шухлядки;
• касети для пакетів для заморожування;
•  і багато іншого.



Керування зберіганням із CRYO-MESSENGER®

…безпека всюди — і в дорозі, і вдома
…всі дані про стан зберігання завжди під контролем!

CRYO-MESSENGER®
Віддалений моніторинг за 
допомогою SMS, e-mail та інших 
способів зв’язку — ще трохи 
безпеки!
СисСистема віддаленого моніторингу 
CRYO-MESSENGER® утримує 
кріоконтейнери і кріобанки під 
постійним контролем цілодобово 365 
днів на рік.
CCRYO-MESSENGER® передає зібрані 
дані в глобальний дата-центр 
(www.cryomessenger.de), який, у свою 
чергу, пересилає повідомлення Вам: по 
SMS, на електронну пошту чи факс. 
Звичайно, Ви можете звертатися до 
даних про Ваші ємності в будь-який час 
на Ваш вибір.на Ваш вибір.

Адміністрування зразків: просте, 
гнучке, систематичне
Безпечне і ефективне управління Безпечне і ефективне управління 
великою кількістю зразків — ключова 
необхідність при довготривалому 
кріогенному зберіганні. Cryotherm 
пропонує базу даних для стратегії 
зберігання біологічних зразків, що 
контролюється за допомогою 
компкомп’ютера. 
Постачається апаратно-програмний 
комплекс, який:
• надає зручний графічний інтерфейс, 
що дозволяє знаходити та 
ідентифікувати зразки;
• є простим і інтуїтивно зрозумілим;
• гарантує широкий протокол 
систематизації.
Управляти зразками стає дуже просто!



Завжди добре обладнані…

APOLLO® і суперізольовані кріогенні трубопровідні системи

APOLLO® — ємності для зберігання 
зрідженого азоту і його подачі 
споживачам. 
Суперізольовані ємності APOL¬LO® з 
низьким рівнем випаровування 
забезпечують надійне заповнення 
розрідженого азоту.
Ємності дозвЄмності дозволяють зберігати 50 – 350 л 
(за запитом можливо і більше). Навіть у 
базовій конфігурації вони забезпечують 
необхідну гнучкість у проектуванні, і 
завдяки доведеній надійності та міцній 
якості повністю відповідають системі 
BIO¬SAFE®.
Ємності уЄмності укомплектовані зливним сифоном 
зі шлангом, індикатором рівня, ручним 
пристроєм підйому тиску, монометром і 
клапаном. Проста і безпечна робота 
забезпечується за рахунок великих 
легкохідних роликів на міцній 
транспортувальній рамі. Ємність 
вивиготовлена із нержавіючої сталі. 
Суперізольовані кріогенні трубопровідні системи
Для того, щоб кріогенні гази передавались від ємностей до точок використання з 
найменшими втратами при випаровуванні, Cryotherm пропонує використовувати 
кріогенні трубопровідні системи з вакуумною суперізоляцією в комплекті із 
додатковим обладнанням: фазовими сепараторами, переливним обладнанням,  
станціями наповнення сполучними елементами.

Переваги:
• доступні у жорсткій чи гнучкій 
конфігураціях;
•• виготовлені із немагнітної, 
високостійкої до корозії нержавіючої 
сталі, придатні для стерильних 
лабораторій та харчової 
промисловості;
• просто розширювані та поєднані 
завдяки з'єднувальним елементам;
•• забезпечуєть довгий час 
стабільності вакууму завдяки 
використанню адсорбуючих 
матеріалів і спеціальних 
газопоглиначів;
• поступово скорочують споживання 
газу та інтервали обслуговування;
•• контроль якості на всіх етапах 
виготовлення;
• постачаються як із 
швидкознімними, так і зі зварними 
з'єднаннями.




