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CORNING® KRYOTEKNISKA PROVGLAS 
Bruksanvisning för produkten 

 
 
 

De kryotekniska engångsprovglas har designats för kryoteknisk lagring och transport 
av biologiska prov vid temperaturer ned till –196 °C. Dessa provglas är avsedda för personer som 
är kunniga inom säker laboratoriesed. Lämplig säkerhetsutrustning bör alltid användas när 
provglas tas ut ur kryotekniska lagringssystem.  
 
MATERIAL 
 
Kryotekniska Provglas är gjorda av propylen som har testats enligt USP Biological 
Reactivity Tests Class VI och ISO 10993-5 Biological Evaluation of Medical Devices 
(biologisk utvärdering av medicinsk utrustning) – In vitro-cytotoksicitet och har konstaterats att 
vara icke-cytotoksisk. Kryoprovglasen har en bricka av silikongummi som säker försegling. 
Alla provglas har steriliserats med gammastrålning. 
 
FUNKTIONSNIVÅ 
 
De kryotekniska provglasen har designats till att motstå temperaturer mellan –196 °C och +121 °C. 
Rekommenderad arbetsvolym för infrysning är 10 % under den angivna kapaciteten. 
 
 
Varning:  
 

För att undvika skador ska provglasen inte nedsänkas i flytande gaser. Använd inte 
Kryotekniska Provglas till lagring av flytande kväve i sin flytande fas. Provglas bör endast 
lagras i förångningsfasen över flytande gas. 

 
När produkten används vid smittsamma eller farliga material, måste den göras steril eller 
oskadliggöras innan den kasseras. Använd god laboratoriesed när kryotekniska 
lagringssystem hanteras.  

 
Produkterna är endast till engångsbruk. Återanvändning kan leda till infektioner eller annan 
sjukdom/skada. 

 
Ska ej användas om förpackningen är skadad eller har varit öppen.  

 
Kontakta oss per e-post: Scientificsupport@corning.com för mer specifik information, 
eller ring Scientific Support +1 – 800 – 492 1110 (inrikes, USA), eller +1 – 978 – 442 2200 
(från andra länder). 
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Produktnummer 

Art. nr.  Produktbeskrivning Style  Antal/låda 

Yttre skruv, orange kapsyl 

430658CE  1,2 mL provglas  Konisk botten, står utan stöd  500 

430659CE  2,0 mL provglas  Rund botten, står utan stöd  500 

430661CE  2,0 mL provglas  Rund botten  500 

430662CE  4,0 mL provglas  Rund botten, står utan stöd  500 

430663CE  5,0 mL provglas  Rund botten, står utan stöd  500 

       

Inre skruv, orange kapsyl 

430487CE  1,2 mL provglas  Konisk botten, står utan stöd  500 

430488CE  2,0 mL provglas  Rund botten, står utan stöd  500 

430489CE  2,0 mL provglas  Rund botten  500 

430490CE  4,0 mL provglas  Rund botten  500 

430491CE  4,0 mL provglas  Rund botten, står utan stöd  500 

430492CE  5,0 mL provglas  Rund botten  500 

430656CE  5,0 mL provglas  Rund botten, står utan stöd  500 
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