
Fizykoterapia

Cryoflow ICE-CT Profesjonalny aparat do krioterapii

Cryoflow ICE-CT to najbardziej zaawansowany 
aparat do krioterapii nadmuchem zimnego 
powietrza o unikatowym wzornictwie, 
najwyższej jakości wykonania oraz niezrównanej 
funkcjonalności. Dzięki elastyczności ustawień 
temperatury (do -32°C) oraz zintegrowanemu 
czujnikowi temperatury na podczerwień możliwa 
jest praca wykorzystująca termo-feedback, 
praca automatyczna z wykorzystaniem 35 
protokołów zabiegowych jak i praca w trybie 
dynamicznym (manualnym).

• generowane zimne powietrze o temp. do - 32°C,
• długi elastyczny przewód zakończony funkcjonalną głowicą z rączką obrotową 

(360°) ze zintegrowanym czujnikiem temperatury,
• czujnik na podczerwień badający temperaturę na powierzchni skóry zapewniający 

bezpieczeństwo terapii, umożliwiający pracę z termo-feeback’iem oraz 
podstawową diagnostykę (wykrywanie stanu zapalnego),

• poręczna, ergonomiczna głowica do mocowania końcówek chłodzących  
o różnej średnicy (5, 15 oraz 25 mm),

• panel sterowania umieszczony na górnej płycie aparatu z prostym i czytelnym 
menu,

• możliwość regulacji intensywności zabiegu pokrętłem podczas zabiegu,
• skokowa regulacja strumienia nadmuchu zimnego powietrza (airflow) od 100 do 

1000 l/min,
• możliwość ustawienia czasu oraz progresji czasowej zabiegu (do 10 kroków, 

podczas każdego kroku co minutę można zaprogramować zwiększanie 
strumienia nadmuchu),

• 35 protokołów zabiegowych,
• możliwość prowadzania zabiegów poprzez wybór wskazań terapii - wybrane 

programy zabiegowe podzielone dodatkowo na aplikacje w stanie ostrym, 
podostrym oraz przewlekłym,

• możliwość prowadzenia terapii poprzez wybór celów terapii – m.in. walka ze 
stanem zapalnym, działanie przeciwbólowe, aplikacja pooperacyjna, 
przygotowanie do zabiegów falą uderzeniową, szok termiczny,

• funkcja diagnostyczna (wykrywanie stanu zapalnego) poprzez pomiar 
temperatury skóry, 

• tryb pracy statyczny (automatyczny z ramieniem) lub dynamiczny (manualny),
• urządzenie o stabilnej konstrukcji, wyposażone w 4 kółka jezdne,
• możliwość prowadzenia zabiegów bez dodatkowych kosztów związanych  

z zakupem azotu lub dwutlenku węgla,
• czynnik zabiegowy - powietrze,
• ramię zabiegowe umożliwiające ustawienie głowicy w optymalnym położeniu  

(w zestawie).

36.851 zł 
brutto 26.870 zł

 brutto 

Cechy charakterystyczne:



Fizykoterapia

Wskazania:

• obrzęki,
• krwiaki,
• niedowłady spastyczne,
• syndrom Sudeck'a w pierwszym stadium,
• zespół zmiażdżenia,
• zwichnięcia,
• naderwanie mięśni w fazie ostrej,
• jako działanie przygotowawcze do innych zabiegów w przypadku dysfunkcji 

narządu ruchu,
• po urazach lub operacjach narządu ruchu.

Działanie:

• przeciwbólowe,
• przeciwzapalne,
• przeciwobrzękowe,
• anty-spastyczne,
• stymulujące cyrkulację krwi. 

Cryoflow ICE-CT Profesjonalny aparat do krioterapii

Generowane zimne powietrze [°C]:

Skokowa regulacja nadmuchu zimnego powietrza (airflow) [l/min]: 

Zasilanie [V/Hz]:

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

Waga [kg]:

Dane techniczne:

do -32

100-1000

230/50

105 x 55 x 36,5

85

Akcesoria dodatkowe:

• dysza zabiegowa o śr. 5 mm,
• dysza zabiegowa o śr. 15 mm,
• dysza zabiegowa o śr. 25 mm.

Pełna oferta urządzeń do krioterapii (okłady, chłodziarki, aparaty na azot i CO
2
, kriokomory i inne akcesoria) dostępna jest na 

stronie http://meden.com.pl/link/krioterapia


