SEU PATRIMÔNIO GENÉTICO É UMA JOIA

ESTE É O COFRE

PRESERVE
SUA GENÉTICA

VALORIZE

Botijões ABS

SEU
REBANHO

A ABS disponibiliza para o mercado um amplo e
diversificado modelo de botijões criogênicos com
finalidade de armazenamento de sêmen, transporte
e para clínicas médicas.
Saiba mais sobre os botijões oferecidos pela ABS
nesse manual.

CONHECENDO

O BOTIJÃO

1 :: Identificação
numérica das
canecas

1

2 :: Tampa

2

A :: Tampa plástica de proteção.

A

B :: Trava/fechadura da tampa.

B

C :: Hastes das canecas
identificadas por números (de 1
a 6).

C

D :: Gargalo térmico com
função de isolante térmico.

D

E :: Câmara de vácuo.

E

F :: Isolamento térmico para
melhor desempenho.
G :: Cilindros interno e externo
em alumínio.

F
H

G

I

H :: Caneca.
I :: Aranha ou suporte de
encaixe das canecas.

MANUSEIO

DO BOTIJÃO

Recomendado fazer uma caixa de madeira com 5 cm de isopor no
fundo da caixa (lâminas de 1 cm cada). Nas laterais, utilizar uma
forração para evitar riscos e avarias laterais no botijão. A tampa
desta caixa é aconselhado ser do tipo grelha para possibilitar a
visualização do botijão;
Manter o botijão em ambiente ventilado (fresco), seco, sem raios
solares diretos e sem contato direto com o chão;
Ao abrir o botijão e retirar o material armazenado, retornar a tampa
(rolha) imediatamente;
Não vedar a tampa (rolha) para impedir a evaporação do
nitrogênio líquido;
Não levantar as canecas expondo as racks com sêmen acima do
nível da boca do botijão, pois afetará a qualidade do sêmen;
Medir, regularmente, o nível do nitrogênio líquido, reabastecendo
sempre quando esta medida estiver em 15 cm;
Não inclinar ou tombar o botijão devido possibilidade de avariar o
botijão e derramar o nitrogênio;
Nitrogênio líquido em contato com a pele pode causar
queimaduras e quando evaporado e inalado em grande quantidade
pode causar asfixia;
Ao transportar o botijão, procure sempre fazê-lo em duas pessoas;
Para transporte em veículos, ele deverá estar totalmente amarrado
e acomodado de maneira que o botijão sofra o mínimo possível de
impactos, quer seja lateral ou de baixo para cima;
Botijões comercializados pela ABS acompanham uma rack com
ampola monitora que serve para monitorar a provável falta no
reabastecimento de nitrogênio líquido, o que compromete a
qualidade do sêmen (na medição em 15 cm, reabastecer);
Evitar deixar o botijão seco (sem nitrogênio), mesmo sem o sêmen.
Poderá ter avaria no reabastecimento do nitrogênio;
Manter longe de produtos químicos, como adubo.

NA ESCOLHA

DO BOTIJÃO

?

Quais as finalidades do Botijão?

Quantas doses o botijão armazena?

Qual o nível mínimo de nitrogênio?

Como devo reabastecer meu botijão?
Para que servem as ampolas monitoras?
Como manusear o sêmen corretamente?
Por que devo evitar expor o sêmen a temperatura ambiente?

RESPOSTAS
O botijão serve para armazenagem e transporte de sêmen e é também
utilizado por clínicas médicas.
Oferecemos vários modelos de botijões com diferentes capacidades de
armazenamento para melhor atendê-lo.
O botijão de 20 litros deve ser medido com régua própria:
Cheio - 33 centímetros; Necessitando reabastecer - 15 cm = 9 litros.
Com equipamentos de segurança como óculos e
luvas e com o auxílio de um funil.
Os botijões vêm acompanhados da ampola monitora (Uma azul e outra
vermelha) que servem para monitorar eventual falta de nitrogênio. Se a
ampola monitora azul estiver descongelada, provavelmente o sêmen
está bom. Se a ampola monitora vermelha também estiver
descongelada, provavelmente o sêmen está danificado.
Identifique o sêmen através dos canecos. Levante o caneco no
máximo a 5 cm abaixo da boca do botijão. O tempo de retirada do
sêmen não deve ultrapassar a 5 segundos. Caso não consiga
identificar o sêmen num prazo de 5 segundos, coloque o caneco de
volta no botijão, aguarde 10 segundos e tente novamente.
Para evitar alterações na motilidade como nas membranas
citoplasmáticas ocorrem a temperatura acima de -79°C e perda na
qualidade e redução da fertilidade. Atenção! Correntes de ventos direto
na boca do botijão também prejudicam a qualidade do sêmen
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