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Acessórios de Segurança
Quando manuseamos produtos armazenados em nitrogênio líquido ou trabalhamos com fluídos criogênicos, corremos 
graves riscos de queimaduras criogênicas. Por isso, os acessórios de segurança são fundamentais.

COOLBASE
software de gerenciamento de amostras
COOLBASE é um software 
desenvolvido para organizar e 
rastrear inventário de amostras 
individuais. Com ele você 
pode fazer um gerenciamento 
completo de amostras, utilizando 
seu design simples e fácil de 
usar, permitindo a identificação, 
visualização, acondicionamento e 
retirada de cada amostra de seu 
recipiente de armazenamento. 
As características do recipiente 
podem ser adaptadas ou 
personalizadas para cada sistema 
de inventário. O usuário define 

os campos que caracterizam 
as amostras, ex.: referência do 
projeto, nome do doador, tipo 
de amostra e outros. É possível 
determinar perfis para maior 
segurança e determinar as 
funções do usuário e do acesso 
aos dados. A função “procurar e 
encontrar” é simples de usar tem 
e disponibilização de formulários 
para relatórios fáceis de imprimir, 
maximizando o rastreamento de 
amostras. O COOLBASE pode 
ser instalado em uma única 
estação de trabalho ou em rede.

Atendemos as mais rigorosas 
especificações de segurança e otimização.

O usuário define os 
campos que caracterizam 
as amostras, ex.: 
referência do projeto, 
nome do doador, tipo de 
amostra e outros.



A Air Liquide desenvolve, fabrica e comercializa uma linha completa 
de freezers e equipamentos criogênicos voltada ao transporte e ao 
armazenamento de produtos biológicos em nitrogênio.

São soluções completas para armazenamento e transporte de 
nitrogênio líquido e amostras, além de instalação, sistema de 
monitoramento e controle, segurança, automação, fornecimento de 
nitrogênio e treinamento.

As aplicações são inúmeras: congelamento de amostras celulares, 
embrionárias, ossos, tecidos e células germinativas. E, também, oferta 
global de serviços, com o fornecimento de equipamentos, nitrogênio e 
montagem de bancos de criopreservação.

Todos os nossos produtos têm origem 
na criteriosa pesquisa e desenvolvimento. 
Afinal, são amostras de nossa qualidade 
e respeito pelo cliente.



Transporte de LIN

AgiL
• A linha AgiL possui 6 modelos com 

capacidade de 0,5 até 6,0 litros
• Aço inoxidável, isolado a vácuo
• Alça para facilitar o despejo
• Tampas de cortiça (opcionais)
• Uso em temperaturas que variam de 

- 200 °C a + 21 °C
• ideal para realizar transporte em 

pequenas quantidades indoor

TR
• Capacidade de 11 até 100 

litros.
• Tempo de retenção estática 

de até 125 dias
• garantia de 6 anos para o 

sistema a vácuo
• Recipiente com 

maior capacidade de 
armazenamento

TP
• Capacidade de 35 até 100 

litros.
• Recipiente autopressurizado.
• Fornecido com ou sem a 

cabeça de comando*.
• Tempo de retenção estática 

de até 100 dias
• garantia de 6 anos para o 

sistema a vácuo
• Recipiente de fácil manuseio

O mesmo cuidado da produção, 
também no transporte.



Armazenagem de amostras

Uma amostra da versatilidade 
na armazenagem de palhetas, criotubos e bolsas.

• Armazenamento máximo – 16,400 palhetas 
ou 1,200 criotubos

• Recipientes em conformidade com o EC 
medical Directive 93/42 EEC

• indicadores de nível e de temperatura 
exclusivo para NATAL 40 

• Tempo de retenção estática de até 350 dias
• Canister de plástico ou de aço inoxidável
• Sistema próprio para palhetas em canister 

de plástico
• Régua para medição do nível de nitrogênio 

líquido
• garantia de 6 anos para o sistema a vácuo

• Capacidade máxima de armazenamento – 
6.000 criotubos

• Armazenamento em estado gasoso ou líquido
• Recipientes em conformidade com o EC 

medical Directive 93/42 EEC
• Tempo de retenção estática de até 246 dias
• Uma variedade de opções eletrônicas em 

todos os modelos
• Sistema próprio de racks ou canister para 

armazenamento de amostra
• Sistema de fixação em grampos para prender 

as caixas de amostra nos racks patenteado 
pela AiR LiQUiDE

• garantia de 6 anos para o sistema a vácuo

gT - Pequenos armazenamentos

ARPEgE - Médio armazenamento

Conservação 
em estado 
líquido ou 
gasoso

Canister

Criotubos 1.2 / 2 / 5ml
Caixa

25, 81 ou 100
Racks

Cânula   Copo

Criotubo

1,
2/

2 
m

l

Rack

Palheta

0,25 ml
0,5 ml

CBS

Viso-tubo

CanisterCopo com 
margarida

ou copo
padrão

Palheta 0,25 / 0,5ml



ESPACE - grande armazenamento

RCB - grande armazenamento
• grande capacidade para armazenamento de 

palhetas, criotubos e bolsas
• Em conformidade com o MDD 93/42/EEC
• Armazenamento em estado gasoso ou líquido
• Baixo consumo graças ao seu gargalo estreito 

e ao seu design da abertura que reduz 
significativamente a evaporação do nitrogênio

• Projetado especialmente para longos períodos 
de armazenamento de amostras e de produtos

• Sistema eletrônico de indicação de 
temperatura e nível, com opção de 
traceabilidade

• garantia de 6 anos para o sistema a vácuo

• grande capacidade para armazenagem 
de palhetas, criotubos e bolsas

• Em conformidade com o MDD 93/42/EEC
• Armazenamento em estado gasoso ou 

líquido
• Fácil de usar. Rápido acesso aos 

produtos e amostras graças à abertura 
larga

• Sistema eletrônico de indicação de 
temperatura e nível, com opção de 
traceabilidade

• garantia de 6 anos para o sistema a 
vácuo

Os recipientes RCB também 
podem ser equipados com uma 
tampa com trava para facilitar o 
seu manuseio.

Estado líquido Estado Gasoso

Oferece opções com ou sem 
revestimento e com ou sem 
bandeja giratória em aço 
inoxidável.

Estado líquido Estado Gasoso

Bolsa 25 – 1000ml

Disponível em

alumínio
alumínio 
com plástico
papel

Armazenagem de amostras

Uma amostra da versatilidade 
na armazenagem de palhetas, criotubos e bolsas.



FREEZAL   é um freezer criogênico 
programável, desenvolvido para 
congelamento de todos os 
tipos de amostras biológicas. 
Foi desenvolvido pela equipe 
de pesquisa e desenvolvimento 
da Air Liquide para atender às 
crescentes demandas de nossos 
clientes ao redor do mundo.

• Comporta palhetas, tubos e 
bolsas

• Em conformidade com  MDD 
93/42/CEE e 21CFr parte 11

• Facilidade para criar e salvar 
protocolos

• Imprime gráficos de 
congelamento utilizando 
impressoras comuns com 
porta USB

• Programação intuitiva

Principais características:
• Tela touchscreen para maior 

confiabilidade e segurança
• Conexões para uma segunda 

tela para monitoramento 
remoto 

• 7 idiomas disponíveis (EN, 
FR, DE, PT, IT e NE). Outros 
idiomas disponíveis mediante 
solicitação

• Protocolo multiprogramável: 
Manual, semiautomático e 
automático

• Dados armazenados no 
computador

• 3 portas USBs
• Sistema leve e compacto

Linha exclusiva de recipiente para 
transporte de amostras biológicas 
e farmacêuticas.

• Armazenamento máximo – 
500 criotubos de 2 ml 

• O equipamento atende aos 
padrões da EC medical 
Directive 93/42 EEC

• O equipamento está 
em conformidade com 
as regulamentações 
internacionais de transporte 
de materiais por via terrestre 
(ADR), aérea (IATA-OACI) e 
ferroviária (RID)

• Não há riscos no transporte 
– o nitrogênio líquido é 
absorvido internamente

• As amostras são 

transportadas em estado 
gasoso ou “seco”

• Reduz o uso de nitrogênio 
líquido

• garantia de 6 anos para o 
sistema a vácuo

Diferenciais: caixa protetora; 
sistema de trava de segurança; 
monitoramento da temperatura.

Congelamento programado

FREEZAL - Congelador programável

A temperatura certa nas amostras biológicas.

VOYAgEUR - Transporte especializado



Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar, produtos para higiene e ingredientes especiais para a saúde. Nosso objetivo é oferecer 
aos clientes a continuação dos cuidados do hospital ao lar com produtos médicos, ingredientes especiais e serviços que contribuam na proteção de vidas vulneráveis.

SEDE
São Paulo – SP
Av. das Nações Unidas, 11.541
19º andar – Brooklin Novo
(11) 5509-8300

CENTRO-OESTE

DISTRITO FEDERAL
Brasília
(61) 3568-5666 - 3381-4919

MATO GROSSO
Cuiabá
(65) 3046-3100

GOIÁS
goiânia
(62) 4017-2770

NORDESTE

BAHIA
Aratu
(71) 3296-8250

PERNAMBUCO
Recife
(81) 3518-5800

NORTE

AMAZONAS
Manaus
(92) 3615-7790

SUDESTE

MINAS GERAIS
Contagem
(31) 3119-9200

Varginha
(35) 3212-1499

RIO DE JANEIRO
Macaé
(22) 2765-2904

Rio de Janeiro
(21) 3541-3880

SÃO PAULO
Bauru
(14) 3203-8979 - 3203-8959

Campinas
(19) 3781-3000

Cubatão
(13) 3367-1193

Piracicaba
(19) 3421-1296

Presidente Prudente
(18) 3223-7065 - 3223-7055

São José dos Campos
(12) 3906-5000

São José do Rio Preto
(17) 3238-1377 - 3238-2618

São Paulo (Presidente Wilson)
(11) 2948-9800

São Paulo (Vila Carioca)
(11) 2915-4800

Sertãozinho
(16) 3946-8310

ESPÍRITO SANTO
Vitória
(27) 3016-2700

SUL

PARANÁ
Curitiba
(41) 3386-8000

Maringá
(44) 3266-6150

RIO GRANDE DO SUL
Canoas
(51) 3462-4300

Caxias do Sul
(54) 3214-1614 - 3225-1546

garibaldi
(54) 3464-7242

Pelotas
(53) 3227-1468

SANTA CATARINA
Chapecó
(49) 3329-2090

Palhoça
(48) 3240-5443

Joinville
(47) 3435-4500
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A relação completa de unidades pode ser encontrada no
site: www.airliquide.com.br/unidades


