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Tarifa Servei de Criopreservació en Nitrogen  

 

Aquestes tarifes son aplicables a grups d’investigació ubicats al Vall d’Hebron Barcelona Hospital 
Campus, indistintament de la font finançadora:  
 

SERVEI UNITAT COST 

Servei de Criopresevació - Caixa gran (màx. 2ml/tub) Caixa 4,30 €/mes* 

Servei de Criopresevació - Caixa petita (màx. 2ml/tub) Caixa 1,07 €/mes* 

* Tarifes aprovades per CCI amb data 16/11/2021 i per patronat amb data 02/12/2021. Tarifes vigents des del 02/12/2021 

 
 
 
Dimensions caixes: 
 

- Caixa Gran: 132 mm ample, 132 mm fons, 52 mm alt. 
- Caixa Petita: 76 mm ample, 76 mm fons, 52mm alt. 
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