
Soluções Corning® para 
Armazenamento Criogênico
Uma nova e melhor maneira de congelar células



A Corning busca continuamente maneiras de ajudar nossos clientes a agilizar ou simplificar as etapas 
do processo de cultivo de células. Uma dessas etapas é o processo de criopreservação de células. 
Embora já existam métodos para tal, os mesmos exigem produtos químicos e manutenção.

Agora há uma maneira nova e melhor para congelar células para armazenamento criogênico e se 
chama Corning® CoolCell®.

O Corning CoolCell é um recipiente para congelamento de células livre de álcool, que mantem a taxa 
de congelamento em -1°C/minuto, quando colocado em um congelador a -80°C. CoolCell tem sido 
testado com uma grande variedade de células, incluindo células-tronco, células primárias, linhagem 
celular PBMC, células de insetos e leveduras. A tecnologia CoolCell utiliza em seu interior uma liga 
metálica termocondutora e em seu exterior material altamente isolante para controlar a taxa de 
remoção de calor e fornecer reprodutibilidade na criopreservação de células. As unidades CoolCell são 
fáceis de usar e produzir resultados reprodutíveis.

Um novo padrão para criopreservação de células

Livre de álcool e 
sem despesas com 
manutenção
Os recipientes que utilizam 
álcool isopropílico (IPA) para 
congelamento criogênico 
exigem uma reposição cara 
do álcool após cinco ciclos. 
Esse procedimento pode ser 
inconveniente e retornar 
taxas de congelamento 
inconsistentes. Corning 
CoolCell é diferente 
porque é reutilizável e o 
sistema sem álcool congela 
uniformemente suas células 
a um baixo custo. Com 
CoolCell, você pode contar 
com a alta reprodutibilidade e 
viabilidade celular, garantindo 
que serão preservadas a 
maior quantidade de células 
possíveis para a sua pesquisa.

Desempenho do Corning CoolCell X Recipientes que utilizam IPA

Como o Corning CoolCell LX funciona

Reprodutibilidade do Corning CoolCell

Teste de desempenho: A temperatura foi monitorada 
colocando um sensor em um tubo para criogenia de 
2,0 ml juntamente com 1,0 ml de água. O tubo foi 
inserido no Corning CoolCell a temperatura ambiente 
e colocado em um congelador a -80°C. A taxa de 
congelamento e o perfil da curva foram registrados 
durante um período de 3 horas. O teste foi repetido 
cinco vezes consecutivas.

Conclusão: Corning CoolCell gerou tempos de fusão e 
perfis de resfriamento semelhantes ao longo dos cinco 
ciclos de congelamento consecutivos.

Corning CoolCell 12 cavidades, CoolCell FTS30 
30 cavidades e o recipiente de congelamento 
concorrente foram utilizados para congelar 
as quatro linhagens celulares. A eficiência de 
transfecção e a viabilidade celular observadas 
durante o descongelamento foram semelhantes.

Células-tronco embrionárias humanas, RC-10, 
foram congeladas utilizando a técnica indicada 
e descongeladas após duas semanas em LN2 e 
contadas imediatamente (Dia 1) e depois de três 
dias de crescimento (Dia 3).

Dia 3

Dia 1

CoolCell Papel Toalha Caixa de 
Poliestireno

Concorrente

Concorrente

CoolCell (12 amostras)

CoolCell (30 amostras)

O Corning CoolCell LX utiliza uma combinação de espuma de 
polietileno reticulado com densidade uniforme, um núcleo sólido e 
simetria radial dos tubos para criar perfis de congelamento que são 
consistentes e reprodutíveis. A baixa quantidade de calor também 
garante que os recipientes CoolCell LX irão voltar à temperatura 
ambiente rapidamente quando removido do congelador.
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Características do Corning® CoolCell®

As características únicas do Corning CoolCell proporcionam os seguintes benefícios:

◗◗ Facilidade de uso

◗◗ Congelamento sem uso de álcool ou fluido

◗◗ Menor custo de uso quando comparado a dispositivos à base de álcool

◗◗ Alta recuperação e viabilidade celular

◗◗ Reprodutibilidade

◗◗ Forma simples de padronização e controle da taxa de congelamento

Mantenha suas amostras seguras

Utilize os tubos para criogenia Corning com o Corning CoolCell para maior proteção de suas valiosas 
linhagens celulares, produtos biológicos e armazenamento de ultra baixa temperatura de soluções 
aquosas. Escolha tubos para criogenia com rosca interna e externa ou as diversas opções de tampas 
coloridas que melhor atendam suas necessidades. Para maior comodidade, a Corning também oferece 
racks reutilizáveis para criogenia.

Automatize seu gerenciamento de amostras

A Corning também oferece tubos de armazenamento para criogenia com código de barras 1D/2D, 
uma solução de armazenamento de alta qualidade projetado para fornecer máxima identificação.  
Os tubos de polipropileno são termicamente resistentes, suportam temperaturas abaixo de -196°C,  
e exibem código de barras linear e 2D com marcação a laser para identificação permanente.

Ordene e movimente com facilidade

As pinças de tubos para criogenia Corning apresentam um design único para manusear tubos  
para criogenia com rosca interna e externa. Ordene e movimente facilmente os tubos mantendo a 
esterilidade e protegendo os seus dedos de tubos congelados, gelo seco e nitrogênio líquido.

Para maior comodidade
Corning CoolCell está disponível em diversos tamanhos, cores 
e capacidade de frascos. Visite www.corning.com/lifesciences 
para ver todas as configurações disponíveis.



Informações do Produto

Sistema de Congelamento Corning® CoolCell®
  Capacidade Topo dos tubos 
Nº Cat. Descrição (Tubos) expostos Un/Emb Emb/Cx

432000 CoolCell, púrpura 12 Não 1 1
432001 CoolCell LX, púrpura 12 Sim 1 1
432002 CoolCell LX, verde 12 Sim 1 1
432003 CoolCell LX, laranja 12 Sim 1 1
432004 CoolCell LX, rosa 12 Sim 1 1
432138 CoolCell LX, 4 cores (purpura, verde, laranja, rosa) 12 Sim 1 4
432005 CoolCell 5 mL LX, púrpura 12 Sim 1 1
432006 CoolCell FTS30, púrpura 30 Sim 1 1
432007 CoolCell FTS30, laranja 30 Sim 1 1
432008 CoolCell FTS30, verde 30 Sim 1 1
432009 CoolCell FTS30, rosa 30 Sim 1 1
432010 CoolCell SV2 12 Sim 1 1
432011 CoolCell SV10 6 Sim 1 1

Acessórios para Corning CoolCell
  Capacidade Topo dos tubos 
Nº Cat. Descrição (Tubos) expostos Un/Emb Emb/Cx

432076 Tubos para criogenia de 2 mL CoolCell  – – 6 6 
 preparados para pronto uso
432077 Tubos para criogenia de 5 mL CoolCell preparados  – – 6 6 
 para pronto uso
432078 Módulo removível para tubos criogênicos  30 – 10 10 
 CoolCell FTS30
432136 Pinça para tubos criogênicos, multicoloridas – – 5 5

Tubos para Criogenia Corning e Acessórios
Tubo para criogenia com rosca externa

Nº Cat. Capacidade (mL) Estilo Autossustentável Un/Emb Emb/Cx

430658 1.2 Fundo Cônico Sim 50 500
430659 2.0 Fundo Redondo Sim 50 500
430661 2.0 Fundo Redondo Não 50 500
430662 4.0 Fundo Redondo Sim 50 500
430663 5.0 Fundo Redondo Sim 50 500

Tubo para criogenia com rosca interna

Nº Cat. Capacidade (mL) Estilo Autossustentável Anel de vedação Un/Emb Emb/Cx

430487 1.2 Fundo Cônico Sim Sim 50 500
430488 2.0 Fundo Redondo Sim Sim 50 500
430489 2.0 Fundo Redondo Não Sim 50 500
430490 4.0 Fundo Redondo Não Sim 50 500
430491 4.0 Fundo Redondo Sim Sim 50 500
430656 5.0 Fundo Redondo Sim Sim 50 500

Aviso! Não utilize os tubos para criogenia em contato direto com o nitrogênio líquido. Apenas armazene os tubos no vapor do 
nitrogênio líquido. Sempre use equipamento de segurança adequado ao remover os tubos do armazenamento criogênico.
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Para relação de todas as marcas comerciais, visite www.corning.com/clstrademarks.  
Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Para maiores informações técnicas do produto, visite www.corning.com/lifesciences ou 
ligue para 800.492.1110. Fora dos Estados Unidos, ligue para +1.978.442.2200 ou contate 
o escritório de vendas local da Corning.

Para maiores detalhes técnicos, consulte os certificados em www.corning.com/lifesciences.

Garantia/Aviso Legal: A menos que especificado em contrário, todos os produtos são para uso exclusivo em 
pesquisas. Não destinados à utilização em procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Corning Life Sciences 
não se responsabiliza pelo desempenho destes produtos para aplicações clínicas ou de diagnóstico.

Corning Incorporated
Life Sciences
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 
714, 12° andar – Itaim Bibi 
CEP: 04530-001  
São Paulo/SP - Brasil  
t +55 11 3089-7400  
grupoLA@corning.com
www.corning.com/lifesciences


