Az ESPERITE NV (ESP) CRYOSAVE-RÓL MEGBÍZHATÓ A
MINDEN MINTABAN LÉTETT MINDEN BIZTONSÁGÁNAK
ÉS KÉSZÜLÉSE A HÍVÁSRA ÉS A MEGBÍZHATÓSÁGRA.
A CryoSave a PBKM-t választotta a megfelelő hosszú távú
tárolás alvállalkozójaként, és meg kívánja tartani a műveletek
teljes ellenőrzését.
Amsterdam, The Netherlands – 1st July 2019

A CryoSave szeretné megköszönni a + 260'000 családoknak, akik már ügyfeleiknek bizalmukat és bizalmukat állították elő. A 19 év óta létrehozott CryoSave a Cord Blood Banking
iparágban található, több mint 330'000 tárolt mintával. Ezekben az években a CryoSave
kompromisszum nélkül fenntartotta a kiváló minőségű feldolgozási és tárolási szolgáltatásokat, amelyek biztosítják ügyfeleink és családjuk számára a legjobb biztonságot.
A páciensek tulajdonát képezik a köldökzsinór vérsejtjei. Ezek biztonságosan tárolódnak a
CryoSave felügyelete alatt.
Belga vagy Genfben laboratóriumainkban a legszigorúbb előírásoknak és a magas színvonalú szabványoknak megfelelően teljes egészében feldolgoztak az övsárgás őssejteket.
A CryoSave az ügyfelek biztonságának maximalizálása érdekében a közelmúltban
megállapodást kötött a PBKM alvállalkozójával, akinek európai laboratóriuma Varsóban van,
a hosszú távú tárolási szolgáltatásokért. Tény, hogy a Közegészségügyi Hatóságok által
hivatalosan elismert PBKM-et a CryoSave, a Családi őssejt-bank választotta ki, és rendelkezik minden szükséges akkreditációval a minőségi szabványok és a békés béke érdekében.
Továbbá a CryoSave a minőségbiztosítási rendszert auditálta, és rendszeresen megteszi
annak megerősítését, hogy továbbra is tökéletesen megfelel a svájci követelményeknek, a
SwissMedic irányelvek és a NetCord-Fact tanúsítvány alapján.

A köldökzsinórvérsejtek tárolása a CryoSave ellenőrzése és felügyelete alatt marad.
Valójában a CryoSave a belépési pont, és mindent megtesz a Safe Guard számára.
A CryoSave régóta elismert szakértelme és szakértelme az őssejt-bankok területén az orvosi
közösség elismeri.

Az ESPERITE-ről
Az ESPERITE csoport, amely az Euronext Amsterdam és Párizsban szerepel, vezető
nemzetközi cég a 2000-ben alapított regeneratív és precíziós gyógyászatban.
Ha többet szeretne megtudni az ESPERITE csoportról, vagy interjút készíteni a
vezérigazgató úrral Frederic Amar: +31 575 548 998 - ir@esperite.com vagy látogasson el a
www.esperite.com weboldalra.

