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Mi is az a QI Cryo?

A sejtek, szövetek vagy szervek
•

hűtési és tárolási folyamatát jelenti nagyon alacsony
hőmérsékleten,

•

hogy azok életképessége fenntartható legyen a jövőbeni
felhasználáshoz,

•

elkerüli a sejtek károsodását a fagyasztás során

A sejtszerkezetben a magas víztartalom a
minták krioprotektáns anyagokkal való
kezelését igényli
A fagyasztás alatt a kristályos jégképződés
elkerülése érdekében fontos a szabályozott
sebességű fagyasztási eljárás alkalmazása

Körülbelül -132  C hőmérsékleten a víz
megüvegesedik és a "biológiai óra" leáll.
Minél hidegebb van, annál kisebb az
életképesség és -150  C alatti hőmérsékleten
nem történik termikus reakció

Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál jobb! .... de csak óvatosan ...

Mit kínál a Linde

Tervezés és kiépítés, hálózat szerelés
Kulcsrakész megoldások új berendezésekhez
A meglévő berendezések optimalizálása
Tároló edények, védőeszközök, érzékelők

Szakemberek a folytonosság és a biztonság biztosításához
Üzemeltetés
Integrált karbantartási, gáz-ellátási és támogatási szolgáltatások
Távfelügyelet
Megoldások nem várt események – katasztrófa esetére
Különféle pénzügyi konstrukciók, fizetési megoldások

Milyen információkra van szükségünk

• Milyen típusú szöveteket szeretne
tárolni?
• Miben történik a tárolás?
• Hány mintát szeretne tárolni?
• Mennyi ideig szeretné tárolni?

Ezekre a kérdésekre adott
válaszok határozzák meg, hogy
hány fagyasztóra van szükség
illetve azok jellemzőit

• Miért kívánja tárolni?

• Szüksége van központi felügyeletre?
• Szüksége van automatikus feltöltésre és a
kapcsolódó riasztásokra?

Ezek a kérdések meghatározzák a szükséges
rendszert és az infrastruktúrát

• Van-e szüksége szabályozott hűtési sebességű
fagyasztóra?
• Mechanikus fagyasztóra van szüksége? -40 C
vagy -80 C
• Szüksége van tartalék gázellátásra a mechanikus
fagyasztó számára?
• Szüksége van IQ, OQ, PQ, DQ dokumentációra
bármilyen infrastruktúra számára?

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a tároló
rendszer kiválasztásánál
Hőmérséklet
o

Számos alkalmazás esetében elegendő a víz üvegesedési hőmérsékletének (-130 C) az elérése. Ezen
a hőmérsékleten a sejten belüli mozgás megszűnik, a sejt a felfüggesztett animáció állapotába kerül.
Ez lehetővé teszi a minta túlélését szinte végtelen ideig. Két lehetőség van a minták tárolására ezen a
hőmérsékleten: 1) Cseppfolyós nitrogén fagyasztók és 2) mechanikus fagyasztók.
A cseppfolyós nitrogénnel működő (LIN) egységek a gyakoribb és megbízhatóbb választási lehetőség
az üvegesedési hőmérséklet alatti tároláshoz és a hosszú távú minta megőrzéshez.
A minta integritása
Szennyezőanyagok, mint például a vírusok, baktériumok és gombák potenciális átterjedése az egyik
sejtből egy másik sejtbe.
Tárolás az üvegesedési hőmérséklet felett
A következő néhány tényezőt kell figyelembe venni, amikor döntéseket hoznak az adott
felhasználások esetében.
a villamosenergia igény, a helyigény, az elhelyezés, a tiszta szoba, és a biztonságos hozzáférési
követelmények
Validálás
Karbantartás
A kriogén ellátási lánc irányítása

A biztonság az első
A biztonság rendkívül fontos, különösen akkor, ha cseppfolyós nitrogénnel dolgozik.
A cseppfolyós nitrogén súlyos fagyási sérüléseket okozhat, valamint annak párolgása
oxigénhiányos légkör kialakulásához vezethet.

•

Forráspontja -196C 1 atm
nyomáson

•

Expanziós arány 1:700

•

Szagtalan, színtelen, ízetlen,
nem gyúlékony és semleges

•

A föld atmoszférájának 79% -a
nitrogén

•

Az oxigént gyorsan kiszorítja!
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Milyen hőmérséklet kell a biológiai minták számára
Cseppfolyós vagy gőz fázis?

Tartály felépítése és részegységei
Nitrogénszint- és hőmérsékletszabályozó rendszerek és érzékelők
Tároló rendszerek
Fiolák tárolása
dobozok
rekeszek elrendezése
rudak
Műszalma tárolása
Vérzsákok tárolása
Biobankok és kriobankok automatizálása és felügyelete
Sintesy szoftver megoldás
Milyen információkra van szükségünk ajánlat adáshoz, tervezéshez
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Milyen hőmérséklet kell a biológiai minták számára

Biológia minták tárolására vonatkozóan javasolt maximális hőmérséklet
TÁROLANDÓ ANYAG

MENNYISÉG

TÁROLÓEGYSÉG TÍPUSA

TÁROLÓEGYSÉG KIALAKÍTÁSA

KRITIKUS
HŐMÉRSÉKLET

Algák

0,5 – 1,0 mL

Kriogén fiola

Dobozos vagy rudas

-150C

Vér

0,5 – 500 mL

Kriogén fiola/Vérzsák

Dobozos vagy rudas/zsák rekesz

-150C

Sejtek:
Állati/Emberi
Növényi
Embriók

0,5 – 1,0 mL
0,5 – 1,0 mL

Kriogén fiola
Kriogén fiola
Műszalma

Dobozos vagy rudas
Dobozos vagy rudas
Rudas

-150C
-150C
-150C

Gombák:
Micélium

0,5 – 1,0 mL

Kriogén fiola

Dobozos vagy rudas

-150C

Hibridómák

0,5 – 1,0 mL

Kriogén fiola

Dobozos vagy rudas

-150C

Bakteriofág:
Könytárak
Protozoonok

0,5 – 1,0 mL
0,5 – 1,0 mL

Kriogén fiola
Kriogén fiola

Dobozos vagy rudas
Dobozos vagy rudas

-150C
-150C

Vírusok: Állati
Sejtekbe zárva

0,5 -1,0 mL

Kriogén fiola

Dobozos vagy rudas

-150C

Cseppfolyós vagy gőz fázis?

Kriogén tároló cseppfolyós fázisban:
•

Nagyon alacsony hőmérséklet (-196 C)

•

Nehezebb és veszélyesebb a rekeszek/minták eltávolítása

•

Nehezebb a cseppfolyós fázis miatt

•

A folyadékfázis miatt lassabb leürítési idő

•

Nagyobb a "fröccsenés" kockázata

•

A helytelenül lezárt fiolák szétrepedésének kockázata

•

Keresztszennyeződés kockázata

Kriogén tároló gőz fázisban:
•

A tartályt és a mintákat a folyékony nitrogén
gőzével hűtik le

•

A mintákat a folyékony nitrogén tartály felett
lévő platformra helyezik

•

Gőzfázis miatt könnyebb

•

Nincs "fröccsenési" kockázat

•

Nincs keresztszennyeződési kockázat

Tartály felépítése és részegységei

A) A kiemelkedő nyak kialakítás a -150C-os vagy 190C-os gőz állapotú tárolás és alacsony
cseppfolyós nitrogén fogyasztás érdekében
B) Optimális fedél kialakítás a nagyobb tartósság
érdekében
C)

A forgó belső tálca könnyű hozzáférést biztosít a
mintákhoz

D) Rozsdamentes acélszerkezet
E)

A gyűrűs töltővezetékek csökkentik a fagy és a
jég képződését a fedél közelében

F)

Kerekek

G) Lépcsők
H) Szabályozó egység

Nitrogénszint- és hőmérsékletszabályozó
rendszerek és érzékelők
Nyomás érzékelő

Gyűrűs vezeték nyomás
jelet küld

Magas szint riasztás

Hőelemek (1 hüvelyk távolságra)

•

Magas szint riasztás – Ha a fagyasztóban az LN2 szint eléri vagy
meghaladja ezt a beállítást, akkor az Magas szint riasztást vált ki. Ez a
hallható/látható riasztás Magas szint diszkrét érintkezőt és a globális
távvezérlőt riasztási állapotba kapcsolja.

•

Magas szint alapjel – Amikor az LN2 szint eléri a fagyasztóban ezt a
beállított értéket (automatikus töltés engedélyezésekor) a szabályozó
elzárja a töltőszelepet és beszünteti a töltést.

•

Alacsony szint alapjel – Amikor az LN2 szintje ezen a beállított értéken
vagy az alatt van (automatikus töltés engedélyezésekor) a szabályozó
elindítja a töltési ciklust.

•

Alacsony szint riasztás – Ha a fagyasztóban az LN2 szintje eléri ezt a
beállított értéket vagy ez alá esik, akkor az Alacsony szint riasztást vált
ki. Ez a hallható/látható riasztás Alacsony szint diszkrét érintkezőt és a
globális távvezérlőt riasztási állapotba kapcsolja.

Fiolák tárolása
Főbb jellemzők:
•

Általában műanyagból készül

•

Leggyakoribb méret 1,2 ml, 2 ml és 5 ml ...
dobozokba helyezve ... a dobozokat állványokra
helyezzve, vagy rudakba helyezzve és fémdobozba
helyezzük

•

Lehet belső vagy külső menetes

Maximalizálja a kapacitást,
mivel a kupak nem foglal el
több helyet, mint a fiola

Belső menetes

Külső menetes

2 ml – 100/doboz

2 ml – 81/doboz

Fiolák tárolása - dobozok
Dobozok:
•

Általában kartonból, műanyagból vagy rozsdamentes acélból készülnek

•

Az 1,2 ml-es és 2 ml-es fiolákhoz a doboz 2" magas, 9x9 vagy 10x10 osztással készül

•

A 9x9-es osztással külső menetes nyakú 2 ml-es fiolákhoz használatos

•

Az 5 ml-es fiolák esetében a doboz 3,75" magas

Fiolák tárolása - rekeszek
Rekeszek:
• A rekesz magasságát a fagyasztóban használható magasság szerint válassza meg (ne felejtse el kivonni a
platform magasságát)
•

A rekeszben mindegyik szint 2,125" (3,75" az 5 ml-es fiola doboz esetén)

•

A rekeszek kialakítása szintek száma/doboz magasság szerint történik pl. 13/2 vagy 7/3

•

1,2 és 2 ml-es fiolák esetében gyakran használnak Mini rekeszeket (5x5) a kapacitás maximalizálása érdelében;
ezeket nem lehet megtölteni külső menetes fiolákkal

Fiolák tárolása – rekeszek elrendezése

Négyzetes elrendezés

Négyszögletes elrendezés

Vérzsákok tárolása
Főbb jellemzők:
•

Több méret áll rendelkezésre a mintától függően:
•

25 ml és 50 ml a köldökvér számára

•

250 ml az őssejtekhez

•

500 ml a csontvelő számára

Sintesy szoftver megoldás
Biobankok és kriobankok automatizálása és felügyelete

S300.smartPLC

S170
S170, S170-10 és S170-20
a dewar edény szabályzók.

Automatizálási és felügyeleti terminál,
amely teljes mértékben vezérli a
biobankot / kriobankot és a
cseppfolyós nitrogén vezetéket.

S200.smartOxygen
SINTESY.eagle.cryo
Orvostechnikai eszköz szoftver, amelyet az
üzemben telepített RTU-k által összegyűjtött
riasztások, események és adatok
megjelenítésére és tárolására fejlesztettek ki.

A modul a biobankba / kriobankba
telepített gázérzékelők által érzékelt
oxigénkoncentráció (vagy más gázok)
értékét jeleníti meg.

Sintesy szoftver megoldás
Biobankok és kriobankok automatizálása és felügyelete

S187
Hűtés gomb, amely lehetővé teszi a
felhasználók számára, hogy manuálisan
szabályozzák a vezeték hűtési folyamatának
aktiválását vagy kikapcsolását.

S210.smartSensor
Az oxigénérzékelő az üzemeltetők oxigénhiányos (anoxia) állapotának
megelőzésére. Ezenkívül vagy alternatívaként mérni tudja a széndioxid
szintet, a környezeti hőmérsékletet és a páratartalmat is.

S188
Vészjelző gomb.
A felhasználók általi megnyomáskor, a rendszer
riasztást aktivál, és biztonsági intézkedéseket tesz.

Kamerák
A videorögzítő rendszer figyeli az elzárt területeket
és a legmagasabb szintű biztonságot és védelmet
biztosítja.

Sintesy szoftver megoldás
Biobankok és kriobankok automatizálása és felügyelete

S182
RFID belépőkártya-olvasó. Csak a (S184)
belépőkártyával rendelkező személyzet
számára teszi lehetővé a belépést
az elzárt területekre.

S140

S185
Akusztikus és vizuális kijelző, amely
figyelmeztet a riasztás aktiválására a
kriobankon belül.

GSM telefon (vezetékes) tárcsázó. Riasztás esetén riasztási
telefonhívásokat, SMS-eket és / vagy e-maileket küld előre
meghatározott felhasználók vagy szakemberek figyelmeztetése
céljából.

Sintesy szoftver megoldás
Biológiai laboratóriumok felügyelete

S182
RFID belépőkártya-olvasó. Csak a (S184)
belépőkártyával rendelkező személyzet
számára teszi lehetővé a belépést
az elzárt területekre.

S114
méri a cseppfolyós nitrogén szinjét és a
hőmérsékletet a kriogén fagyasztószekrényekben, és ezeket a fizikai
mennyiségeket 4/20mA-es jelekké alakítja át.

SINTESY.eagle.lab

S210.smartSensor

Tanúsított orvostechnikai eszköz, ez a szoftver
megjeleníti a laboratórium 3D-s képét, az ellenőrzött
paramétereket, az aktív riasztásokat, trendeket,
táblázatokat, ... és tárolja az összegyűjtött adatokat.

Oxigénérzékelő az üzemeltetők
oxigénhiányos (anoxia) állapotának
megelőzésére. Ezenkívül vagy alternatívaként
mérni tudja a széndioxid szintet, a környezeti
hőmérsékletet és a páratartalmat is.

Sintesy szoftver megoldás
Biológiai laboratóriumok felügyelete

S188
Vészjelző gomb.
A felhasználók általi megnyomást követően,
a rendszer riasztást aktivál,
és biztonsági intézkedéseket foganatosít.

S186
Deadman (éberségi) riasztás
funkció: ha a gombot nem
nyomják meg egy előre
beállított időn belül, akkor
a rendszer riasztást aktivál.

S185
Akusztikus és vizuális kijelző, amely
figyelmeztet a riasztás aktiválására a
kriobankon belül.

S200.smart
Felügyeleti terminál, amely a
laboratóriumban érzékelt riasztásokat és
az ellenőrzött paraméterek értékeit
jeleníti meg.

Sintesy szoftver megoldás
Wi-fi megoldás laboratóriumok számára

S2000

S185

Hordozható WiFi adatrögzítő:
méri kriogén hűtőszekrények és az
ultrafagyasztók hőmérsékletét, a szintjeit,
a tiszta érintkezőket, a környezeti hőmérsékletet
és a páratartalmat

Akusztikus és vizuális kijelző, amely
figyelmeztet a riasztás aktiválására a
kriobankon belül.

S210.smartSensor
Oxigénérzékelő az üzemeltetők
oxigénhiányos (anoxia) állapotának
megelőzésére. Ezenkívül vagy
alternatívaként mérni tudja a
széndioxid szintet, a környezeti
hőmérsékletet és a páratartalmat is.

SINTESY.eagle.lab
Felügyeleti szoftver, tanúsított orvostechnikai eszköz.
Tárolja és megjeleníti azokat az adatokat, amelyeket a
számos S2000 modul gyűjt és küld a Wi-Fi hálózaton
keresztül.

S188
Vészjelző gomb.
A felhasználók általi megnyomást követően,
a rendszer riasztást aktivál,
és biztonsági intézkedéseket foganatosít.

Sintesy szoftver megoldás
A biológiai minták nyomonkövethetősége

Menük
a rendszer,
a beteg és
a minta
kezeléséhez

A kiválasztott biológiai minta adatai: azonosítószám, donor, a begyűjtés
részletes adatai, tervezett felhasználás, lejárati dátum, ...

A minta helyzete a dewar edény
grafikus képén jelenik meg

Részletes adatok a
kiválasztott minta pontos
helyzetéről:
dewar edény, doboz, rekesz

Sintesy szoftver megoldás
A biológiai minták nyomonkövethetősége
A SINTESY.eagle.trace képes a SINTESY.eagle család egy
másik szoftverével együttműködni: a tárolási hőmérsékletek
és riasztások minden egyes minta esetében
megjeleníthetők.

A diagramok eltárolhatók és exportálhatók a számítógépén
történő elemzéshez vagy jelentések készítése céljából

A diagram kinagyított része

A diagram egyes részei kinagyíthatóak a
jobb elemezhetőség érdekében

