ISOLATIE ZAK MET ZIPSLUITING CRYOMED
De CRYOMED isolatie zakjes zijn gemaakt van een isolatie van isobag materiaal maar dan
met een geÏntegreerde gelpack of gelpacks.

TOEPASSINGS GEBIED :
Ziekenhuizen, Apotheken en
andere hulpdiensten.

BESCHERMINGSDUUR :
Ongeveer 1,5 uur voor de professioneel gebruik in
de gezondheidszorg en 4 uur voor de consument.

FORMAAT:
 Standaard formaat 13,5 x 21cm, 17x 25cm en 30x40cm met geïntegreerde
dubbelzijdige gelpack - 17 x 18 cm met geïntegreerde gelpack aan één zijde
 Klantspecifiek : minimaal 11x16 cm
maximaal 62x62
Andere formatie op aanvraag met minimale bestelhoeveelheid. Bel: 0031-33-4571982

GEBRUIK :
 Onze isolatie zakjes zijn gemaakt om medicijnen te beschermen tijdens transport van
de plaats van afgifte naar het huis van de patiënt
 Deze verpakking biedt weerstand tegen
thermische schokken van het
temperatuurgevoelige product.
 Voor mobiele nood- en intensive care services: een gevalideerde cryomed zak met
dubbele geïntegreerde gelpacks zorgt voor de bescherming van succinylcholine
tijdens het transport voor 1 uur tussen de 2 en 8 graden.
 Voor ziekenhuis services met pneumatische overdracht van warmtegevoelige
producten helpt de cryomed een stabiele circulatie.

AANVULLENDE INFORMATIE :
Technische specificaties :
Polyster binnen- en buitenkant met een vacuum gemetaliseerde kern met gesloten cellen.
Een eutectische gelpack is geintegreerd tussen de isolerende wanden.
De cryomed is te verkrijgen met 1 of 2 gelpacks. De cryomed met 2 gelpacks is uitsluitend te
gebruiken om te koelen.
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Sluiting :
Met een enkelvoudige zip sluiting of meervoudige sensogrip sluiting

Formaten Cryomed geïsoleerde koelzak met gelpack :
Klein formaat : 13,5 x 21 cm, 17 x 25 cm en 30x40cm met dubbele gelpack - 17
met geïntegreerde gelpack aan één zijde.
Groot formaat: 62 x 62 cm met één gelpack. Op maat is mogelijk met
bestelhoeveelheid.
Formaten op speciale maat zijn mogelijk : Neem contact met ons op voor de
bestelhoeveelheid 0031-33-4571982
De zakken kunnen ook bedrukt worden : Neem contact met ons op voor de
bestelhoeveelheid.
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