
- gyulladáscsökkentés, fájdalomcsillapítás  - anyagcsere folyamatok befolyásolása

- izomlazítás, görcsök és csomók oldása   - ödéma, haematóma csökkentése

- műtét utáni duzzanatok regenerációja   - ízületi kötöttség csökkenése

- égési sérülések, bőrbetegségek regenerációja - vérkeringés fokozás 

Régóta ismeretes, hogy hatékony fájdalomcsillapítás és duzzanatcsökkentés érhető el a hó és jég jótékony hatásainak 
kihasználásával.  A hideg felhasználása és hatékony gyógyászati alkalmazása jól funkcionáló fizikoterápiás módszerré vált. 
A Cryo6-al történő krioterápiás kezelés során rövid időre, -35 oC-ig hűtött levegősugarat irányítunk a bőrfelületre egy jól 
körülhatárolt területen. A hideg eljut a receptorokig és intenzitásával elnyomja a fájdalom ingereket. 
Kényelmesebb, higiénikusabb és jóval hatásosabb formában érhetők el azon terápiás hatások, melyeket eddig 
borogatással,  jegeléssel vagy egyéb hagyományos hűtéses folyamatokkal valósítottak meg:

.
 

Cryo6 krioterápia -35oC

Eredményesség
- rándulások, ficamok, húzódások
- különböző felszíni sérülések
- gerinc / nyak / hát / ágyék bántalmak
- lágyrészek reumás megbetegedései
- különböző jellegű mozgásszervi
  megbetegedések
- Trigger-pont terápia mellett
- akupunktúrás pontok stimulációja
- neurológiai betegségek
- gyógytorna kiegészítéséhez
- fájdalommal járó kezelések mellé
- gyógyszer-szükséglet csökkentése
- sportrehabilitáció során

A Cryo6 hatékony és korszerű kriokezelést tesz lehetővé, az egyéni igényeknek megfelelően 
a piacon elérhető legmodernebb és leghatásosabb hidegterápiás eszköz. A hagyományos 
eljárásokkal és termékekkel szemben a Cryo6 számos előnnyel rendelkezik:

- Hálózatról, nitrogénpalack nélkül működtethető
    - Szobahőmérsékletről azonnali -35°C-os levegő
        - Egyszeri beruházás, nincs fogyóanyag költség
            - Magas élettartam, megbízható, modern
                  - Igényes, ergonomikus, praktikus kialakítás
                         - Környezetkímélő, gazdaságos  



Gyártó Zimmer MedizinSysteme (Németország)

Alkalmazási terület
Hideg levegőt kibocsátó kompakt terápiás rendszer a bőrfelszín közeli szövetek és struktúrák 
hűtésére fizioterápiás / bőrgyógyászati kezelésehez

Eljárás
Egyedülálló, nitrogénpalack nélküli hideglevegő előállítását teszi lehetővé, csak és kizárólag 
szobahőmérsékletű levegő felhasználásával

Előhűtés Környezeti hőmérséklettől függően maximum 10 perc

Minimális hőmérséklet
kibocsátás

-35 °C

Légáram teljesítménye 500-1000 liter/perc

Fokozatok 9

Programok
6 db előre beállított program, ezek tovább módosíthatók, menthetők
Tetszőleges paraméterek beállítása, ezek akár a terápia ideje alatt is változtathatók

Vezérlés LCD kijelző + kapcsolók  - egyszerű vezérelhetőség a terápia alatt is

Fúvókák
4 különböző méretű fúvóka teszi lehetővé az egyéni szükségletek szerinti alkalmazást, a kiterjedt 
bőrfelületektől a pontszerű, fájdalmas pontokig: 20 / 15 / 10 / 5 mm

Terápiás idő 0-99 percig állítható

Méret
Tömlő hossza:180 cm
Üvegpolc mérete: 500 x 500 x 350 mm
Készülék méretei: 645 x 390 x 680 mm

Súly 77 kg (össztömeg)

Szállítás, mozgatás Könnyen megoldható, több irányba forgatható kerék és fékrendszerének segítségével

Hálózati feszültség 220 V- 240 V / 50 Hz / 60 Hz

Szállítási terjedelem
1 db alapkészülék, 1 db fizioterápiás vagy bőrgyógyászati tömlő, 1 db hálózati kábel, 4 db fúvóka, 
1 db üveglap, 1 db tartókonténer, 1 db vízgyűjtő konténer, 1 db használati utasítás, 1 db terápiás tanácsok
Opció: tartókar

Műszaki paraméterek
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