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CORNING®   KRIOGĒNĀS AMPULAS 
Produkta lietošanas instrukcijas 

 
 
 

Vienreizējās lietošanas kriogēnās ampulas ir paredzētas kriogēnai uzglabāšanai un bioloģisko 
paraugu transportēšanai temperatūrās līdz pat –196 °C. Šo ampulu lietošana ir jāuztic personām, 
kuras pieturas pie drošas laboratorijas prakses. Izņemot ampulas no kriogēnās uzglabāšanas 
sistēmām, vienmēr jāizmanto atbilstošs drošības aprīkojums.  
 
 
MATERIĀLI 
 
Kriogēnās ampulas ir ražotas no neapstrādāta polipropilēna, kam veikta USP bioloģiskās 
reaktivitātes VI klases pārbaude un ISO 10993-5 medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums 
vitro citotoksikozē, un tās ir atzītas par necitotoksiskām. Krioampulām ir silikona gumijas 
starplika, kas nodrošina drošu izolāciju. Visas ampulas ir sterilizētas ar gamma iradiāciju. 
 
DARBĪBA 
 
Kriogēnās ampulas ir izstrādātas, lai izturētu temperatūru no +121 °C līdz -196 °C. Ieteicamie 
sasaldēšanas darba tilpumi ir par 10% mazāki nekā norādītā ietilpība. 
 
 
Brīdinājums! 
 

Lai izvairītos no traumām, nemērciet ampulas sašķidrinātās gāzēs. Nelietojiet kriogēnās 
ampulas, lai uzglabātu sašķidrinātu slāpekli šķidrā fāzē. Ampulas ir jāuzglabā tikai gāzveida 
fāzē virs sašķidrinātas gāzes. 

 
Pirms atbrīvojaties no produkta, kas tika lietots ar infekcijas vielām vai bīstamiem 
materiāliem, tas ir jāsterilizē vai jāpadara nekaitīgs. Sekojiet labai laboratorijas praksei, kad 
rīkojaties ar kriogēnām uzglabāšanas sistēmām.  

 
Produkti ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Atkārtota lietošana var izraisīt infekciju vai 
citu slimību/traumu. 

 
Nelietot, ja iepakojums ir bojāts vai atvērts.  

 
Lai saņemtu plašāku informāciju, sūtiet mums e-pastu uz adresi 
Scientificsupport@corning.com vai zvaniet zinātniskās nodaļas atbalsta dienestam pa 
tālruni 1 800 492 1110; ārpus ASV zvaniet pa tālruni +1 978 442 2200. 
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Corning Incorporated 

Avenida Industrial del Norte S/N, Parque Industrial del Norte, Reynosa, Tamaulipas, México,  

C.P. 88736. 

Produkta katalogu numuri 

Kataloga nr.  Produkta apraksts  Veids  Daudzums/iepakojums

Ārējs pavediens, oranžs vāciņš 

430658CE  1,2 ml ampula  Konusveida pamatne, nav 
nepieciešams turētājs 

500 

430659CE  2,0 ml ampula  Apaļa pamatne, nav 
nepieciešams turētājs 

500 

430661CE  2,0 ml ampula  Apaļa pamatne  500 

430662CE  4,0 ml ampula  Apaļa pamatne, nav 
nepieciešams turētājs 

500 

430663CE  5,0 ml ampula  Apaļa pamatne, nav 
nepieciešams turētājs 

500 

       

Iekšējs pavediens, oranžs vāciņš 

430487CE  1,2 ml ampula  Konusveida pamatne, nav 
nepieciešams turētājs 

500 

430488CE  2,0 ml ampula  Apaļa pamatne, nav 
nepieciešams turētājs 

500 

430489CE  2,0 ml ampula  Apaļa pamatne  500 

430490CE  4,0 ml ampula  Apaļa pamatne  500 

430491CE  4,0 ml ampula  Apaļa pamatne, nav 
nepieciešams turētājs 

500 

430492CE  5,0 ml ampula  Apaļa pamatne  500 

430656CE  5,0 ml ampula  Apaļa pamatne, nav 
nepieciešams turētājs 

500 
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