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Refrigeração com Gelo Seco
Grande capacidade
frigorífica (152 kcal/kg)

O Gelo Seco é um conceito diferente na refrigeração que oferece
vantagens consideráveis em relação ao uso de métodos
mecânicos, proporcionando uma alternativa a outros sistemas de
refrigeração.

Na Gasin sabemos que manter a cadeia de frio é um grande desafio
para a indústria farmacêutica.

Vantagens do 
Gelo Seco

Proporciona um efeito 
bacteriostático

O Gelo Seco é um
excelente refrigerante,
ideal para conservar
produtos sensíveis à
humidade.

Mantendo a cadeia de frio
Os produtos farmacêuticos, apesar do seu tamanho pequeno, possuem
um elevado valor.

Com o nosso  Gelo Seco ajudámo-lo a conseguir que cheguem em
perfeito estado ao seu destino final!

Transporte e crio-preservação de material biológico
Conservação e transporte de produtos medicinais e farmacêuticos

Não gera resíduos devido
à sua sublimação

É de fácil manipulação 
e transporte



Graças ao Gelo Seco podemos
preservar os produtos
farmacêuticos durante todo o
processo de transporte (envio
e/ou armazenamento).

Adaptados às 
necessidades

Distribuição de
produtos

farmacêuticos

A diferença dos medicamentos
fabricados quimicamente,
muitas preparações biológicas
utilizadas em vacinas e outros
produtos farmacêuticos é que
podem ser instáveis,
especialmente à temperatura
ambiente. Esta instabilidade
pode reduzir a segurança e a
eficácia do produto.

O Gelo Seco permite aos
produtores superar os

desafios de
armazenamento e

distribuição de forma
segura.

Jordi Mallén

Desde caixas de 10 kg 
até arcas de 400 kg
Gelo Seco em pellets 
de 3 mm e 16 mm

Compre o nosso
Gelo Seco

online!

Para solicitar mais
informações sobre 
outros formatos de
Gelo Seco, envie-nos 
um e-mail  para
proposta@gasin.com

Entrega em 24h se
realizar a sua compra
através da nossa
plataforma online
MyGasin

Gestor de Produto Gelo Seco

www.gasin.com/mygasin
www.gasin.com/mygasin
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Para obter mais informações, entre em contato connosco:

Gasin

Em boas mãos

tell me more

proposta@gasin.com
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