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Aparat do krioterapii zimnym
powietrzem Cryo 6

Opis produktu
Cryo 6 – to aparat do profesjonalnej krioterapii w leczeniu:
ostrych / przewlekłych chorób aparatu kostnego i mięśniowego
stanów zapalnych
przykurczów mięśniowych
urazów sportowych
stanów pooperacyjnych
zaburzeń neurologicznych

Szybkie chłodzenie Cryo 6
Natychmiastowe schłodzenie powierzchni skóry zapewnia aplikacja oziębionego powietrza o termperaturze ok -30°C,
powodując silny efekt przeciwbólowy bez ryzyka odmrożenia.

Wszechstronność zastosowania aparatu Cryo 6
Krioterapia zimnym powietrzem jest efektywną i prostą metodą znajdującą zastosowanie w różnych terapiach:
redukcji bólu
leczeniu stanów zapalnych
zmniejszaniu napięcia mięśniowego
zwiększaniu metabolizmu tkankowego
zmniejszaniu obrzęków
Silne zwężenie naczyń krwionośnych, spowodowane aplikacją zimnego powietrza wspomaga działanie przeciwbólowe.

Cryo 6 – ekonomia i ekologia

Zaawansowana technologia
Cryo 6 jest niezależne. Działa w zamkniętym obiegu chłodzenia, nie korzysta ze skroplonch gazów. Zapewnia maksymalną
wydajność minimalnym kosztem.
Ekonomiczna krioterapia
Powietrze zabiegowe o termperaturze ok -30°C uzyskiwane jest wskutek oziębienia powietrza zassanego z otoczenia przez
sprężarkowy układ chłodniczy.

System jest:
wydajny – brak zużywalnych materiałów eksploatacyjnych;
oszczędny – brak kosztów związanych z zakupem ciekłego azotu lub dwutlenku węgla;
praktyczny – indywidualnie zaprojektowana poręczna półka szklana na laser lub inne akcesoria;
wytrzymały i efektywny.

Cryo 6 – łatwy w użyciu

Wystarczy tylko dotknąć jeden z 6 sensorów na szklanym pulpicie aby ustawić parametry zabiegu. Parametry zabiegu
możesz zmienić w dowolnym momencie trwającej już terapii.
Definiowanie programów użytkownika – wolne miejsca do zapisania własnych programów. Każdy program może być
również zdefiniowany jako ulubiony i będzie pojawiać się przy każdym włączeniu Cryo 6 jako pierwszy. Dodatkowo użytkownik
może wybrać kombinację dwóch sekwencji i zapisać je jako programy szybkiego wyboru.
Łatwa konserwacja – specjalny system, monitorując poziom wody w zbiorniku na skropliny, sygnalizuje konieczność
rozmrożenia urządzenia. Funkcja ta ułatwia codzienną pracę z tym urządzeniem. Filtr powietrza, znajdujący się z tyłu aparatu
jest łatwo dostępny i jednocześnie łatwy w utrzymaniu czystości.
Duży wyświetlacz Cryo 6 czytelnie wskazuje wszystkie parametry terapii, umożliwia ustawienie kontrastu.
Cryo 6 posiada funkcjonalną dotykową szklaną klawiaturę, która pozwala na wybór 6 gotowych programów.

Cryo 6 – profesjonalna krioterapia w medycynie kosmetycznej
Specjalny system zapewniający chłodzenie skóry podczas wykonywania powierzchniowych zabiegów laserowych.
Zastosowanie Cryo 6 Derma podczas zabiegów laserowych i dermatologicznych minimalizuje ból i przegrzanie tkanek,
pozwalając zrezygnować z innych metod znieczulających takich jak np. miejscowy zastrzyk.
W przeciwieństwie do innych metod chłodzenia, gdzie występuje bezpośredni kontakt z naskórkiem, np. okłady z lodu, Cryo 6
Derma może schłodzić naskórek już przed, w trakcie a także po zabiegu laserowym, nie zakłócając działania pracy lasera.

Dane techniczne CRYO 6:
Zasilanie
Pobór mocy max
pobór mocy w trybie gotowości
Klasa ochronności zgodnie z IEC 601-1
Klasyfikacja wyropu
Długość węża zabiegowego
Wymiary obudowy (mm)
Waga
Nadmuch
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230V/50Hz
1 KW
260W/h
I, typ B
II A
180 cm
645 x 390 x 680mm (wys./sz./gł.)
60 kg
9 poziomów

