CryoAir krioterápiás berendezések

MecoTec hideglevegő-terápiás berendezések a gyógyászatban:
Berendezéseink fő felhasználási területei: reumatikus betegségek, sporttal kapcsolatos alkalmazások,
valamint a bőrfelszín hűtése lézeres kezeléseknél.
Krioterápiás készülékeink légszállítása 1500 l/percig növelhető. Mielőtt a levegőt a kezelendő
testrészre irányítjuk, a készülékek a szobahőmérsékletű levegőt –32 és –60 Celsius fokra hűtik le. A
változatos igényeknek megfelelően a készülékhez számos különféle kezelőcső és fúvóka áll
rendelkezésre.
Modellek / műszaki paraméterek
cryoAir Mini -32° (Turbo version max - 40°)
Levegőszállítás
350-1500 l/perc
Tápellátás
110/230 V
Biztosíték
2 x 16A
Érintésvédelmi osztály I B
MDD osztály
II.a
Kezelőcső
170 cm
Magasság
93 cm
Szélesség
30 cm
Mélység
40 cm
Tömeg
53 kg

cryoAir C200 -40° (C600, max. -60°)
Levegőszállítás
350-1500 l/perc
Tápellátás
110/230 V
Biztosíték
2 x 16A
Érintésvédelmi osztály I B
MDD osztály
II.a
Kezelőcső
170 cm
Magasság
101 cm (*102 cm)
Szélesség
38 cm (*44 cm)
Mélység
54 cm(*62 cm)
Tömeg
65 kg(*80 cm)
*C600 modell

CryoAir hideglevegőterápiás berendezések – az optimális megoldás krioterápiához
A krioterápia századokon keresztül elismert és
megbízható kezelési módszer volt, melyet manapság is
sikeresen alkalmaznak az ortopédia, a sportorvoslás
területein, az égési sérülések kezelése során, valamint a
lézerrel kombinált bőrgyógyászati kezelések esetén.
A mecoTec cég CryoAir krioterápiás készülékei orvosi
(magán)praxisban,
kórházakban,
valamint
gyógyfürdőkben történő felhasználásra alkalmasak. A
nagyobb készüléktípusok mellett megtalálható a
kompakt, kisebb változatok is, melyek kitűnő
teljesítményt nyújtanak, s könnyedén üzembe állíthatók.
A mecoTec cég a CryoAir technológiával egy profi, kiválóan megtervezett és könnyen működtethető
rendszert kínál, mely a levegőt –32 vagy –62 celsius fokra hűti le. A levegőt kezelőcsövön keresztül a
kezelendő bőrfelületre áramoltatjuk, azt pontosan a megfelelő hőmérsékletűre hűtjük.
A CryoAir készülékek 4 különböző változatban készülnek. Tartozékok és különféle kiegészítők (pl.
tartókar, és különféle kezelőcső bővítmények) felárért rendelhetők.
Tanúsítva DIN EN ISO 13485: 2003/AC: 2007 szerint.
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