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CORNING®   KRIOGENIKUS FIOLÁK 
A termék használati útmutatója 

 
 
 

Az eldobható kriogén fiolákat biológiai minták kriogén tárolására és szállítására tervezték, akár –
196 °C hőmérsékleten. A fiolákat csak a biztonságos laboratóriumi eljárásokban jártas személyek 
használhatják. A fiolák kriogén tárolórendszerekből való eltávolításakor mindig megfelelő 
védőfelszerelést kell viselni.  
 
 
ANYAGOK 
 
A kriogén fiolák nyers polipropilénből készültek, amely az USP VI. osztályú biológiai 
reakciótesztnek és az ISO 10993-5 (orvosi eszközök biológiai kiértékelése – in vitro toxicitás) 
szabványnak egyaránt megfelelt, és ezek alapján nincs citotoxikus hatása. A kriofiolák 
szilikongumi anyagú tömítőkkel rendelkeznek a biztos záráshoz. Minden fiolát gamma-
sugárzással sterilizáltak. 
 
TELJESÍTMÉNY 
 
A kriogén fiolák +121 °C és –196 °C közötti hőmérsékletet viselnek el. A javasolt fagyasztási 
űrtartalom a feltüntetett kapacitásnál 10%-kal kisebb. 
 
 
Figyelmeztetés: 
 

A sérülések elkerülése érdekében ne merítse a fiolákat cseppfolyós gázokba. Ne használja a 
kriogén fiolákat folyékony nitrogénben történő közvetlen tárolásra. A fiolák csak a 
cseppfolyós gáz felett képződő ködben tárolhatók. 

 
A fertőző vagy veszélyes anyagokkal használt terméket eldobás előtt sterilizálni vagy 
ártalmatlanítani kell. A kriogén tárolórendszerek kezelésekor ügyeljen a megfelelő 
laboratóriumi eljárásokra.  

 
A termékek csak egyszer használatosak. Az újbóli felhasználás fertőzéshez, illetve egyéb 
betegségekhez vagy sérüléshez vezethet. 

 
Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült, vagy azt korábban már felnyitották.  

 
Kérjük, további információkért írjon nekünk e-mailt: Scientificsupport@corning.com 
vagy hívja a tudományos támogatási részleget az 1-800-492-1110 számon, illetve az 
Egyesült Államok területén kívül a +1-978-442-2200 számon. 
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Termék katalógusszámai 

Katalógusszám  Termékleírás  Stílus  Mennyiség/doboz

Külső menet, narancsszínű fedél 

430658CE  1,2 ml fiola  Kúpos alsó rész, talpra állítható  500 

430659CE  2,0 ml fiola  Kerek alsó rész, talpra állítható  500 

430661CE  2,0 ml fiola  Kerek alsó rész  500 

430662CE  4,0 ml fiola  Kerek alsó rész, talpra állítható  500 

430663CE  5,0 ml fiola  Kerek alsó rész, talpra állítható  500 

       

Belső menet, narancsszínű fedél 

430487CE  1,2 ml fiola  Kúpos alsó rész, talpra állítható  500 

430488CE  2,0 ml fiola  Kerek alsó rész, talpra állítható  500 

430489CE  2,0 ml fiola  Kerek alsó rész  500 

430490CE  4,0 ml fiola  Kerek alsó rész  500 

430491CE  4,0 ml fiola  Kerek alsó rész, talpra állítható  500 

430492CE  5,0 ml fiola  Kerek alsó rész  500 

430656CE  5,0 ml fiola  Kerek alsó rész, talpra állítható  500 
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