
Портативні медичні термоконтейнери «Blue Line» з температурними елементами «Cooling Elements» для транспортування крові та її компонентів (термобокси, термоконтейнери для перевезення крові) (Delta T, Німеччина)

Комплекти (медичні термоконтейнери Blue Line з температурними елементами
«Cooling Elements»):

        

  

Медичний термоконтейнер «Blue Line 10L» з температурними елементами «Cooling Elements» (4шт. по 1л.)

Характеристики термоконтейнера Blue Line 10L:  Зовнішній розмір, мм: 335x368x340;
 Внутрішній розмір, мм: 166x285x230;
 Внутрішній об'єм: 10 л;
Вага, кг: 1,24;

Характеристики температурних елементів «Cooling Elements»:  Температура (на вибір): -30 °C, -21 °C, + 4 °C, + 22 °C, + 37 °C;
 Обсяг 1-го елемента: 1 л;
 Розмір 1-го елемента, мм: 210 x 160 x 40;  
    

  

Медичний термоконтейнер «Blue Line 20L» з температурними елементами «Cooling Elements» (4шт. по 2л.)

Характеристики термоконтейнера Blue Line 20L:  Зовнішній розмір, мм: 488x368x340;
 Внутрішній розмір, мм: 321x285x230; 
 Внутрішній об'єм: 20 л; 
Вага, кг: 1,48;

Характеристики температурних елементів «Cooling Elements»:  Температура (на вибір): -30 ° C, -21 ° C, + 4 ° C, + 22 ° C, + 37 ° C;
Обсяг 1-го елемента: 2 л;
Розмір 1-го елемента, мм: 319x 275 x 35;  
    

  

Медичний термоконтейнер «Blue Line 30L» з температурними елементами «Cooling Elements» (4шт. по 3л.)

Характеристики термоконтейнера Blue Line 30L:Зовнішній розмір, мм: 646x368x340;
 Внутрішній розмір, мм: 470x285x230;
 Внутрішній об'єм: 31л;
 Вага, кг: 1,48;

Характеристики температурних елементів «Cooling Elements»:Температура (на вибір): -30 ° C, -21 ° C, + 4 ° C, + 22 ° C, + 37 ° C;
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 Обсяг 1-го елемента: 3 л;
 Розмір 1-го елемента, мм: 465 x 275 x 35;  
      

  

Детальніше про медичні портативні термобокси:

  

Герметичні медичні портативні термобокси (контейнери) серії «Blue Line»
призначені для транспортування крові, її компонентів, ліків, вакцин і т.д. Ізоляція: до
50 мм. Матеріал: спінений поліпропілен. Міцні, миються. У середині термобокси можна
створювати різні температури за допомогою різних 
температурних елементів «Cooling Elements»
.

  

Термоконтейнер з температурними елементами здатний підтримувати необхідну
температуру від 10 до 24 годин залежно від температури навколишнього середовища.

  

Опціонально:

        

  Комфортний плечовий ремінь чорного кольору  
    

  Система для закриття  
    

  Кишеня для документів розміром 297 х 210 мм  
      

  

Детальніше про температурні елементи «Cooling Elements»:
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Температурні елементи «Cooling Elements» наповнені різними високоактивними
нетоксичними рідинами здатними підтримувати різні температури (-30 ° C, -21 ° C, + 4 °
C, + 22 ° C, + 37 ° C) тривалий час. Призначені для використання в ізотермічних
контейнерах або сумках.

        

  -30 °C «Cooling Elements» призначені для транспортування і зберігання свіжозаморожених ємностей з плазмою, заморожених зразків, стовбурових клітин, фармацевтичних та медичних препаратів та інших глибокозаморожених матеріаловпрі. Елементи багаторазового використання, нетоксичні, герметичні. Елементи слід просто заздалегідь охолодити при температурі нижче -33 °C, до затвердіння рідини.  
    

  -21 °C «Cooling Elements» призначені для транспортування і зберігання заморожених клінічних зразків та інших заморожених матеріалів. Елементи багаторазового використання, нетоксичні, герметичні. Елементи слід просто заздалегідь охолодити при температурі нижче -23 °C, до затвердіння рідини.  
    

  +4 °C «Cooling Elements» призначені для транспортування і зберігання контейнерів з еритроцитами, зразків, медикаментів, зразків тканин, проб для клінічних випробувань. Елементи багаторазового використання, нетоксичні, герметичні. Елементи слід просто заздалегідь охолодити при температурі 4 ° C до затвердіння рідини. У зимових умовах при середній температурі навколишнього середовища нижче 0 ° C елементи слід охолоджувати при 5 °C.  
    

  +22 °C «Cooling Elements» призначені для транспортування і зберігання цільної крові, тромбоцитів і пуповинної крові при температурі від 20 до 24 ° C. Елементи багаторазового використання, нетоксичні, герметичні. Елементи слід просто зберігати в літніх умовах при температурі від 20 до 22 °С до затвердіння рідини. У зимових умовах при середній температурі навколишнього середовища нижче 15 °C елементи слід зберігати при температурі від 23 до 24 °C.  
    

  +37 °C «Cooling Elements» призначені для інкубації крові, гемокультур, мікроорганізмів, клітинних і тканинних культур при транспортуванні. Елементи багаторазового використання, нетоксичні, герметичні. Елементи слід просто попередньо нагріти до температури 37-38 ° C, поки рідина не стане абсолютно рідкою.  
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