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Cryo-S Electric II 
to model aparatu do kriochirurgii łączący w sobie wszechstronność, niezawodność i prostotę użytkowania.

Użytkownik może wybrać jeden z dwóch sposobów sterowania pracą aparatu: za pomocą przycisku nożnego lub 
dotykowego ekranu. Aparat umożliwia również wybór jednego z dwóch niezależnych trybów pracy: automatycznego 
lub manualnego. Aparat Cryo-S Electric ll pracujący w trybie automatycznym przeprowadza cały cykl mrożenia bez 
konieczności dodatkowych regulacji, a na ekranie są wyświetlane wszystkie informacje o stanie i postępach zabiegu. 
Dla ułatwienia pracy operatora najważniejsze informacje, a także alarmy komunikowane są głosowo (aparat zawsze 
wgrany ma języki lokalny i angielski). W razie potrzeby (według uznania operatora) można użyć trybu manualnego w celu 
„domrożenia”.

Aparat sam dobiera optymalne dla używanej sondy parametry pracy, a w przypadku jej niedrożności automatycznie 
wykonuje procedurę czyszczenia. 

Aparat do kriochirurgii Cryo-S Electric II może być wyposażony  
w sondy o różnych wielkościach i kształtach, dzięki temu  
ma zastosowanie w wielu specjalnościach medycznych, np.: 
ginekologia, okulistyka, laryngologia, flebologia, urologia  
i inne. Sondy zintegrowane są z systemem RFID (elektroniczna 
komunikacja z urządzeniem głównym), który gwarantuje 
najbardziej efektywne i precyzyjne mrożenie poprzez 
automatyczne dostosowanie (przeprogramowanie)  
optymalnych parametrów do charakterystyki sondy.  
Dzięki temu podczas pracy w trybie AUTO  
nie ma potrzeby ustawiania czy regulacji  
przepływu i ciśnienia gazu.

Aparaty serii Cryo-S zasilane są medycznym podtlenkiem azotu (-89°C). Ten anestezjologiczny gaz jest wydajny  
i przyjazny w eksploatacji. Jedna dziesięciolitrowa butla N2O wystarcza na około 4 godziny ciągłej pracy. Właściwości 
gazu umożliwiają jego łatwe przechowywanie (stalowe butle) bez strat (co jest ogromnym problemem w przypadku 
stosowania aparatów zasilanych ciekłym azotem). Gaz jest dostępny na terenie całego kraju. Aparat może być również 
zasilany dwutlenkiem węgla (CO2).



Cryo-S PAINLESS
to najnowszy model aparatu z serii Cryo-S. Posiada wszystkie zalety aparatu Cryo-S Electric II, a dodatkowo wyposażony 
jest w zaawansowany stymulator nerwów pozwalający na precyzyjne umiejscowienie końcówek mrożących sond.

Diagnostyczna neurostymulacja nerwów zastosowana w aparacie Cryo-S PAINLESS pozwala także na różnicowanie 
nerwów ruchowych i czuciowych, co zapobiega przypadkowemu znieczuleniu nerwu ruchowego. Zdarzenie takie jest 
całkowicie odwracalne, ale dyskomfort pacjenta spowodowany nawet przejściowym niedowładem, zmniejsza, a nawet 
całkowicie przekreśla sukces terapii przeciwbólowej.

Wbudowany w aparat Cryo-S PAINLESS neurostymulator posiada oba typy stymulacji (czuciowa i ruchowa) oraz szereg 
opcji pozwalających na jego samodzielne używanie (bez mrożenia). Do najważniejszych należą:
• wybór częstotliwości stymulacji (dla stymulacji ruchowej: 1, 2 Hz; dla stymulacji czuciowej: 50, 100, 150, 200 Hz)
• wybór szerokości impulsu (0.1, 0.2, 0.5, 1.0 oraz 2.0 ms)

Sondy dedykowane kriolezji są na całej swojej długości (z wyjątkiem końcówki mrożącej) pokryte teflonem, dzięki czemu 
stymulacja możliwa jest wyłącznie na końcu sondy.

Uniwersalne wtyki neurostymulatora pozwalają używać go z igłami do stymulacji większości firm oferujących taki sprzęt, 
a dodatkowe adaptery, zwykle będące w zestawie z takimi igłami, czynią go niemal w pełni uniwersalnym narzędziem.

Cryo-S PAINLESS to dwa w jednym: najnowocześniejszy aparat do kriochirurgii i stymulator nerwów.

Jednorazowa sonda prosta z neurostymulacją

Aparat Cryo-S PAINLESS  
z podłączoną jednorazową sondą  

z neurostymulacją oraz z elektrodą bierną



Pain management – kriolezja (krioanalgezja)
Kriolezja jest zabiegiem, którego celem jest czasowe wyłączenie funkcji 
czuciowych (a jeżeli zaistnieje taka potrzeba także ruchowych) wybranych 
struktur obwodowego układu nerwowego przy zastosowaniu niskich temperatur 
(kula lodowa otaczająca nerw). Kriolezja jest funkcjonalnym odpowiednikiem 
blokad nerwowych, pozbawionym działania ubocznego i ogólnoustrojowego 
wywoływanego przez duże dawki sterydów, środków znieczulających czy 
alkoholi. Jest zabiegiem bezpieczniejszym od termolezji (RF), gdyż praktycznie 
nie istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia nerwu. Jest zabiegiem  
z wyboru u pacjentów z rozrusznikiem serca, których stan może nie pozwalać na 
blokady farmakologiczne, a zabieg RF jest niewskazany ze względu na możliwe 
zakłócenia czy nawet uszkodzenie stymulatora. Cukrzyca, osteoporoza, 
choroba Cushinga, ciąża, a nawet poprzedzające blokady sterydowe  
to najważniejsze „wskazania” do użycia kriolezji w walce z bólem. 

Dedykowany kriolezji aparat Cryo-S PAINLESS polecany jest do klinik leczenia 
bólu, a także na wszystkie oddziały szpitalne stosujące tradycyjne blokady 
nerwowe w analgezji regionalnej (neurochirurgia, ortopedia, chirurgia 
twarzoczaszkowa, torakochirurgia, laryngologia, onkologia i inne). Aparat 
Cryo-S PAINLESS wyposażony jest w wysokiej klasy stymulator nerwów, zarówno 
sensoryczny jak i motoryczny, pozwalający w sposób jednoznaczny ustalić 
położenie końcówki mrożącej sondy względem nerwu oraz nie dopuszczający  
do znieczulenia niewłaściwego nerwu (np. ruchowego). 

 Zastosowanie kriolezji :
• bóle pooperacyjne po torakotomii
• bóle twarzy (neuralgia nerwu trójdzielnego)
• neuralgia potyliczna, nadłopatkowa, biodrowo-pachwinowa  

i inne typy neuralgii
• zwyrodnienie stawów międzykręgowych (facet syndrome) w odcinkach 

szyjnych, piersiowych, lędźwiowo-krzyżowych 
• bóle stawu krzyżowo-biodrowego
• bóle kości guzicznej
• neuropatie kroczowe
• bóle fantomowe
• bóle punktów spustowych
• bolesne nerwiaki
• zespół cieśni nadgarstka 
• syndrom „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty” 
• zespół bolesnego barku
• bóle nowotworowe

Kriolezja nie powoduje trwałego uszkodzenia struktur nerwowych, dlatego 
pozwala na spokojną regenerację nerwów. Zabieg jest krótki, bezpieczny  
i mikroinwazyjny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Może być 
stosowana jako element wspomagający rehabilitację (zniesienie bólu pozwala 
na lepszą współpracę rehabilitowanego pacjenta, natychmiastową poprawę 
jakości jego życia, a tym samym na szybsze i dłużej utrzymujące się efekty 
rehabilitacji, a często całkowite wyleczenie). Brak efektów ubocznych i działań 
ogólnoustrojowych pozwala na wielokrotne stosowanie kriolezji u tego samego 
pacjenta.

Zabieg pod kontrolą USG

Zabieg pod kontrolą RTG

 Zalety stosowania zabiegów kriolezji w leczeniu bólu z użyciem 
aparatu Cryo-S PAINLESS 
• zabieg ambulatoryjny, odwracalny
• wysoka skuteczność: redukcja bólu na okres od 6 miesięcy do 2 lat
• zabieg odbywa się pod kontrolą RTG (ramię C, CT) lub USG
• procedura przezskórna, mikroinwazyjna, w znieczuleniu miejscowym
• szybki powrót pacjenta do normalnej aktywności – brak potrzeby 

hospitalizacji
• zabieg może być powtarzany dowolną ilość razy
• bardzo niski koszt zabiegu

Zabieg pod kontrolą CT



Ginekologia
Kriochirurgia jest metodą leczniczą powszechnie stosowaną w ginekologii. Duży 
asortyment sond kriochirurgicznych umożliwia wykonanie pełnego zakresu 
mrożeń w obrębie pochwy, tarczy i kanału szyjki (co jest bardzo trudne lub 
niemożliwe z użyciem fotokoagulatora lub lasera), jamy macicy oraz w obrębie 
warg sromowych, odbytu i dowolnego miejsca na skórze. W ginekologii 
powszechnie stosuje się kriochirurgiczne leczenie ektopii, polipowatych  
i brodawczakowatych rozrostów śluzówki, ognisk metaplazji z negatywnym 
wynikiem onkohistologicznym. Prawidłowo przeprowadzony zabieg kriochirurgii 
jest bezbolesny, a po kilkutygodniowym okresie gojenia nie ma śladu  
po pierwotnych zmianach chorobowych.

Zabiegi kriochirurgiczne nie powodują powstawania dymu o przykrym zapachu, 
mogącego zawierać materiał biologiczny, powodującego skażenie okolicy 
pola zabiegowego (podczas zabiegów fotokoagulacji, elektrokoagulacji 
i waporyzacji laserowej tkanki odparowują, a w składzie dymu mogą być 
zawarte genomy wirusowe np. HPV, które stwarzają zagrożenie jatrogenną 
infekcją dróg oddechowych osób znajdujących się w pobliżu). 

Zabieg kriochirurgiczny na tarczy szyjki jest całkowicie bezbolesny, zmiany 
na sromie wymagają znieczulenia miejscowego. W przypadku krioablacji 
endometrium stosowane jest znieczulenie okołoszyjkowe lub ogólne. 

Po mrożeniu płytkich zmian (do 3mm) praktycznie nie występuje blizna lub jest 
prawie niewidoczna, po mrożeniu zmian głębszych blizna może się pojawić, 
jest jednak elastyczna, bezkolagenowa, a co za tym idzie nie zaburza ona 
funkcji rozrodczych. Dzięki temu można stosować metodę w przypadku zmian 
u nieródek. 

W procesie gojenia (i następującej demarkacji) po zabiegu kriochirurgicznym 
nie ma zagrożenia obfitymi krwawieniami, a pozostający w miejscu mrożenia 
„opatrunek biologiczny” uniemożliwia wtórną endometriozę. 

 Krioablacja endometrium
Krioablacja endometrium jest skuteczną metodą leczenia nieprawidłowych 
krwawień z dróg rodnych na podłożu nienowotworowego przerostu 
endometrium (menorrhagia). Zabieg wykonuje się pod kontrolą USG.

 Zalety metody 
• znaczna redukcja lub eliminacja nadmiernego krwawienia 
• stała głębokość niszczenia (do 12mm)
• aplikatory o niewielkiej średnicy (4mm, 6mm, 8mm), umożliwiające 

prowadzenie mrożenia przy minimalnym rozwarciu szyjki macicy
• nie jest wymagana sedacja
• całkowity brak lub niewielka, elastyczna (bezkolagenowa) blizna 

utrzymująca pełną elastyczność macicy
• metoda prosta i skuteczna z minimalną ilością powikłań

1 2 3

strefa
krioablacji



Laryngologia
Aparat Cryo-S Electric II to doskonałe rozwiązanie dla kriochirurgii w laryngologii. 
Pełna automatyka, przycisk nożny i duży wybór sond kontaktowych pozwalają 
na bezpieczne wykonanie szerokiej gamy zbiegów.

 Kriochirurgia w laryngologii może być stosowana  
w takich przypadkach, jak:
• naczyniaki błony śluzowej – metoda bezkrwawa, bardzo dobre efekty 

kosmetyczne
• przerost migdałków podniebiennych – destrukcja za pomocą sond 

kontaktowych
• kriokonchoplastyka
• krwawienia z małżowin nosowych dolnych, przegrody nosa  

i krwawienia z tylnej części nosa
• polipy nosa
• chrapanie
• blokada nosa (alergiczna lub infekcyjna)
•  leczenie przykrego zapachu z ust spowodowanego zaleganiem detrytu  

w kryptach migdałków podniebiennych 
• mrożenie miejsca po pobraniu wycinka do badania histopatologicznego. 

Hamuje krwawienie i zmniejsza ryzyko rozsiewu potencjalnego nowotworu 
poprzez zamrożenie okolicznych naczyń

Najważniejszym ograniczeniem kriochirurgii w laryngologii jest  
(w przeciwieństwie do innych specjalności) często występujący ból po 
zabiegu (przegroda nosowa, gardło, migdałki).

Okulistyka
Sterowanie pracą aparatu Cryo-S Electric II za pomocą przycisku 
nożnego oraz tryb automatyczny znacznie poprawiają komfort, 
precyzję i bezpieczeństwo zabiegu. Praca z Cryo-S Electric II  
nie wymaga odrywania wzroku od pola zabiegowego i pozwala  
na zachowanie kontroli przez cały czas trwania zabiegu. 

Proponowany przez firmę Metrum CryoFlex zestaw okulistycznych 
sond kriochirurgicznych pozwala wykorzystać pełnię możliwości 
terapeutycznych tej metody. 

 Obecnie kriochirurgię w okulistyce wykorzystuje  
się w takich schorzeniach, jak:
• zaćma
• retinopatie
• wirusowe schorzenia rogówki
• powierzchowne blizny rogówki
• zwyrodnienia rogówki
• stany zapalne tęczówki  

i ciała rzęskowego
• leczenie jaskry powikłanej
• odwarstwienia siatkówki
• krwotoki do komory przedniej  

i do ciała szklistego
• oparzenia oczu

migdałki przed zabiegiem

migdałki 2 dni po zabiegu

migdałki 6 tygodni po zabiegu



Urologia 

Prostata to gruczoł wielkości orzecha włoskiego znajdujący się w miednicy poniżej 
pęcherza moczowego a przed odbytnicą.

 Objawy przerostu prostaty:
• Opóźniony start lub zwolniony strumień moczu
• Ból lub pieczenie przy oddawaniu moczu
• Bolesny wytrysk
• Trudności z erekcją
• Krew w moczu lub nasieniu

 Diagnostyka
• badanie palpacyjne przez odbytnicę
• badanie poziomu PSA we krwi
• badanie USG przez odbytnicę
• biopsja prostaty

 Skutki uboczne i działania niepożądane:
• obrzęk prącia, moszny lub krocza
• ból i uczucie pieczenia, konieczność częstszego oddawania moczu.
• uszkodzenie (zamrożenie) cewki moczowej
• bardzo rzadko mogą powstać przetoki do odbytnicy  

czy pęcherza moczowego
• nietrzymanie moczu
• impotencja

 Główne zalety krioablacji prostaty:
• zabieg minimalnie inwazyjny, przezskórny
• pojedynczy zabieg w warunkach ambulatoryjnych,  

ewentualnie w tzw. chirurgii jednego dnia
• krótki pobyt zmniejsza ryzyko infekcji szpitalnych
• mniejsze niż w jakiejkolwiek innej terapii ryzyko nietrzymania moczu
• minimalne objawy bólowe lub ich całkowity brak
• mogą być równolegle stosowane inne metody leczenia

Kriochirurgia (krioablacja) prostaty może być stosowana zarówno jako 
leczenie podstawowe jak i uzupełniające. Może być też używana w stanach 
terminalnych, nawrotach raka prostaty, po radioterapii. Zabieg jest uznanym 
standardem zarówno wg Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA) 
jak i jego odpowiednika europejskiego (EAU). 

Kwalifikacja pacjenta zależy od lekarza prowadzącego i nie wynika  
ze ścisłych kryteriów. Zabieg krioablacji można powtórzyć bez szkody  
dla organizmu nawet kilkakrotnie.

Do zabiegu stosuje się specjalne proste sondy mrożące w ilościach  
i rozmiarach zależnych od kształtu i rozmiaru guza prostaty. Zabieg odbywa się 
pod kontrolą USG – daje to wyjątkową pewność prawidłowego umiejscowienia 
końcówek mrożących oraz pozwala na kontrolę rozrastających się kul lodowych  
i przerwanie zabiegu w razie potrzeby, ewentualnie przerwanie mrożenia tylko 
w części sond. W razie wątpliwości i obaw o przemrożenie cewki moczowej 
można użyć cewnika Foleya z ciepłym płynem.

Pacjent umieszczany jest w pozycji litotomijnej, a sonda ultradźwiękowa 
wprowadzana jest do odbytnicy. W kriosondach wytwarzana jest temperatura 
do -89°C (dla efektywnego zniszczenia rozrastających się tkanek konieczne jest 
uzyskanie temperatury -40°C).

W przypadku wczesnego wykrycia guzów prostaty, jeszcze w ich ogniskowej 
fazie, możliwy jest zabieg krioablacji przy użyciu pojedynczej igły, celowany na 
ognisko rozrostu. przed mrożeniem

w trakcie mrożenia

po mrożeniu



Dermatochirurgia
Kriochirurgia to złoty standard w dermatologii. A aparaty serii Cryo-S to najpowszechniej używane aparaty w Polsce i na 
świecie

Zabieg w większości przypadków nie wymaga znieczulenia. Po zamrożeniu zniszczone tkanki ulegają samoistnej 
demarkacji, a następnie tkanka ulega prawidłowej odbudowie, bez zwłóknień lub ubytków. Powstała blizna jest 
elastyczna, bezkolagenowa. Zabieg kriochirurgii pozwala na uzyskanie dobrych efektów kosmetycznych, trudnych  
do osiągnięcia innymi metodami.

 Zastosowanie:
• brodawki zwykłe tzw. kurzajki
• brodawki płaskie
• włókniaki
• brodawki łojotokowe
• niektóre znamiona, odciski, blizny - zwłaszcza przerosłe zwłókniałe  

i nieregularne
• zmiany naczyniowe - naczyniaki, rozszerzone naczynia krwionośne
• zmiany trądzikowe, łysienie plackowate (kriostymulacja)
• zmiany nowotworowe

W dermatologii najczęściej i najbardziej widowiskowo manifestuje 
się spotykane po zabiegach kriochirurgicznych zjawisko swoistej 
odpowiedzi autoimmunologicznej: po kilku tygodniach od zabiegu 
zmniejszają się lub całkowicie zanikają odległe zmiany tego 
samego typu na skórze. Efekt ten spowodowany jest niszczeniem 
struktur komórkowych bez zmian w budowie chemicznej jej 
składników. Po lasero- lub elektrokoagulacji białka, tłuszcze  
i inne składniki budulcowe ulegają tak dużym przemianom 
chemicznym, że nie mogą stanowić wzorca antygenowego 
przydatnego do stymulacji produkcji swoistych dla zmian 
chorobowych przeciwciał.

przed mrożeniem 6 miesięcy po mrożeniu

Kriochirurgia w leczeniu żylaków odbytu 
Aparat Cryo-S Electric II może być wyposażony w wewnętrzny ssak 
umożliwiający przeprowadzanie zabiegu usunięcia hemoroidów 
najbardziej przyjazną, bezbolesną i dającą najszybszy powrót do 
zdrowia techniką operacyjną - połączeniem metody Barrona  
i kriochirurgii. Metoda Barrona “rubber band ligation” w połączeniu  
z kriochirurgią daje bardzo dobre efekty terapeutyczne nie przynosząc 
pacjentowi dolegliwości bólowych.

Ligator - przyrząd do okluzji żylaków odbytu zabieg mrożenia żylaków odbytu  
w połączeniu z metodą Barrona

Uniwersalna sonda natryskowa SD10



Nowoczesna miniflebektomia - KRIOSTRIPPING
Kriochirurgiczne leczenie niewydolnych pni żylnych polega na usunięciu niewydolnego odcinka żyły przez wprowadzony 
do jego wnętrza specjalny krioaplikator wykorzystujący zjawisko adhezji (przymarzania sondy do ścianki naczynia). 
Zabieg ten umożliwia usunięcie niewydolnego pnia żylnego z jednego cięcia skórnego. Wykonywany jest najczęściej  
w znieczuleniu miejscowym. Kriostripping jest metodą alternatywną do zabiegów usuwania żylaków metodą laserową 
lub RF.

 Zalety metody:
• niewielkie cięcie skórne
• krótki czas operacji
• możliwość usuwania żył meandrycznych  

(zabieg niedostępny dla laserów i RF) 
• możliwość usuwania żył przeszywających i nadpowięziowych 
• brak istotnych powikłań
• szybki powrót pacjenta do normalnego funkcjonowania
• bardzo dobry efekt kosmetyczny
• niskie koszty zabiegu, brak elementów zużywalnych

 Kriochirurgia w leczeniu owrzodzeń żylnych
Istotą tej metody jest usunięcie chorego układu żył 
powierzchownych oraz żył łączących w okolicy owrzodzenia 
przy użyciu aparatów serii Cryo-S. Tylko technika kriochirurgiczna 
pozwala na usunięcie żylaków w okolicy owrzodzenia i chorej skóry, dzięki długim sondom, które wprowadzane  
są z obszaru zdrowego. Metoda ta opracowana przez dr. Konrada Czajkowskiego wzbudziła ogromne zainteresowanie 
za granicą i stała się rozpoznawalna jako polska. Tradycyjna metoda Lintona pozostawia ogromne szpecące blizny 
od kostki do kolana. Okres gojenia po tej operacji trwa czasem kilka lub kilkanaście miesięcy. Metoda kriochirurgii 
natomiast nie pozostawia żadnych blizn i umożliwia całkowite zagojenie owrzodzenia w okresie do kilku tygodni. Metoda 
kriochirurgiczna zapewnia całkowite wyleczenie, bez nawrotów.

przed zabiegiem po zabiegu

Pozostałe aparaty do kriochirurgii:

Cryo-S Mini 
jest najmniejszym aparatem  
do kriochirurgii w Polsce. Został 
opracowany głównie dla 
gabinetów dermatologicznych,  
w których zabiegi 
kriochirurgiczne wykonuje  
się sporadycznie. Przeznaczony 
jest do miejscowego, 
szybkiego zamrażania zmian 
patologicznych za pomocą 
krioaplikatora natryskowego  
lub z użyciem sond 
kontaktowych.

Cryo-S Classic 
to najczęściej 
wybierany aparat 
do kriochirurgii. 
Dedykowany 
zabiegom 
ginekologicznym, 
dermatologicznym, 
flebologicznym 
stanowi uniwersalne 
narzędzie dla wielu 
specjalności.



Wykaz sond dedykowanych do aparatów Cryo-S Electric II i Cryo-S PAINLESS 
z podziałem na specjalizacje

 PAIN MANAGEMENT
A-08/20 prosta łączna R 0 6 0802 1 0
A-08/90 prosta łączna R 0 6 0809 1 0
A-13/120 prosta łączna R 0 6 1312 1 0
A-13/120 kątowa łączna R 1 6 1312 1 0
G-30/2 kątowa łączna T 1 6 3002 0 0
G-30/3 kątowa łączna T 1 6 3003 0 0
A-08/20 prosta ze stymulacją łączna R N 0 6 0802 1 0
A-08/90 prosta ze stymulacją łączna R N 0 6 0809 1 0
A-13/120 prosta ze stymulacją łączna R N 0 6 1312 1 0
G-30/2 prosta ze stymulacją łączna T N 0 6 3002 0 0
G-30/3 prosta ze stymulacją łączna T N 0 6 3003 0 0
A-13/120 kątowa ze stymulacją łączna R N 1 6 1312 1 0
G-30/2 kątowa ze stymulacją łączna T N 1 6 3002 0 0
G-30/3 kątowa ze stymulacją łączna T N 1 6 3003 0 0

 GINEKOLOGIA
SG-10 spray łączna 0 4 0000 0
G-10/20 ginekologiczna łączna 0 4 1020 0
G-10/22 ginekologiczna łączna 0 4 1022 0
G-10/24 ginekologiczna łączna 0 4 1024 0
G-20 ginekologiczna łączna 0 4 2000 0
G-30/3 ginekologiczna łączna 0 4 3000 0
G-40/4 ginekologiczna łączna 0 4 4004 0
G-40/6 ginekologiczna łączna 0 4 4006 0
G-40/8 ginekologiczna łączna 0 4 4008 0
G-50/15 ginekologiczna łączna 0 4 5015 0
G-50/20 ginekologiczna łączna 0 4 5020 0
G-60 ginekologiczna łączna 0 4 6015 0
G-70 ginekologiczna łączna 0 4 7015 0
GH-1 ginekologiczna łączna 0 4 8001 0
GH-2 ginekologiczna łączna 0 4 8002 0
GH-3 ginekologiczna łączna 0 4 8003 0

 LARYNGOLOGIA
L-10A laryngologiczna wypukła łączna 0 5 1001 0
L-10P laryngologiczna wklęsła łączna 0 5 1002 0
L-25 laryngologiczna łączna 0 5 2500 0
L-30 laryngologiczna kąt 45° ∅1,4 łączna (opcja) 0 5 4501 0
L-30 laryngologiczna kąt 45° ∅2,0 łączna (opcja) 0 5 3452 0
L-30 laryngologiczna kąt 45° ∅3,0 łączna (opcja) 0 5 3453 0
L-30 laryngologiczna kąt 45° ∅4,7 łączna (opcja) 0 5 3454 0
L-30 laryngologiczna kąt 90° ∅1,4 łączna (opcja) 0 5 3901 0
L-30 laryngologiczna kąt 90° ∅2,0 łączna (opcja) 0 5 3902 0
L-30 laryngologiczna kąt 90° ∅3,0 łączna (opcja) 0 5 3903 0
L-30 laryngologiczna kąt 90° ∅4,7 łączna (standard) 0 5 3904 0
L-40A laryngologiczna wypukła łączna 0 5 4001 0
L-40P laryngologiczna wklęsła łączna 0 5 4002 0
L-50 laryngologiczna łączna 0 5 5000 0
L-60 laryngologiczna łączna 0 5 6000 0
L-70 laryngologiczna łączna 0 5 7000 0



 OKULISTYKA
OP-C013 okulistyczna prosta łączna 0 2 1013 0
OP-G014 okulistyczna prosta łączna 0 2 2014 0
OP-H015S okulistyczna prosta łączna 0 2 3004 0
OP-H015L okulistyczna prosta łączna 0 2 3006 0
OP-L008 okulistyczna prosta łączna 0 2 4010 0
OP-N008 okulistyczna prosta łączna 0 2 5008 0
OP-R009 okulistyczna prosta łączna 0 2 6016 0
OP-R010L okulistyczna prosta łączna 0 2 6031 0
OP-R010S okulistyczna prosta łączna 0 2 6130 0
OP-R011S okulistyczna prosta łączna 0 2 6230 0
OP-R011L okulistyczna prosta łączna 0 2 6231 0
OP-R102 okulistyczna prosta łączna 0 2 6440 0
OP-V008 okulistyczna prosta łączna 0 2 7010 0

 DERMATOLOGIA
SD-10 spray łączna 0 1 0000 0
D-10 dermatologiczna łączna 0 1 1000 0
D-21 dermatologiczna łączna 0 1 2145 0
D-22 dermatologiczna łączna 0 1 2255 0
D-23 dermatologiczna łączna 0 1 2370 0
D-30 dermatologiczna łączna 0 1 3000 0

 FLEBOLOGIA
P-10 proktologiczna łączna 0 3 1000 0
A-16/80 flebologiczna łączna 0 3 1608 0
A-25/170/R flebologiczna łączna 0 3 2517 0
A-25/220/R flebologiczna łączna 0 3 2522 0
A-30/250/R flebologiczna łączna 0 3 3025 0
A-30/300/R flebologiczna łączna 0 3 3030 0
A-30/500/R flebologiczna łączna 0 3 3050 0

 ONKOLOGIA
G-30 onkologiczna L-120 komora 25mm łączna T 0 7 20 12 25 0 0
G-30 onkologiczna L-120 komora 35mm łączna T 0 7 20 12 35 0 0
G-30 onkologiczna L-120 komora 45mm łączna T 0 7 20 12 45 0 0

Legenda: „R” – sonda z zaokrągloną końcówką • „T” – sonda z ostrą końcówką.



Metrum CryoFlex to uznany polski producent urządzeń do kriochirurgii, krioterapii,  
laserów medycznych, generatorów ozonu stosowanych w lecznictwie publicznym  
i prywatnym. Metrum CryoFlex posiada bogate zaplecze badawczo rozwojowe 
gwarantujące ciągły rozwój produktów oraz szybki serwis. 

Aparatura medyczna firmy Metrum CryoFlex to urządzenia cenione na całym  
świecie: spełniają wymogi Europejskiej Dyrektywy Medycznej MDD/93/42/EEC,  
posiadają znak CE.

Firma Metrum CryoFlex zapewnia szkolenie i bezpłatne testowanie sprzętu.

METRUM CRYOFLEX Sp.z o.o., Sp.k.

ul. Kolejowa 16A
05-092 Łomianki (Warszawa)

tel.  22 33 13 750
fax   22 33 13 766

biuro@metrum.com.pl
www.metrum.com.pl

Projektowanie, Produkcja
Szkolenia, Serwis

PEŁEN PAKIET
PEŁEN SUKCES

zeskanuj kod

i dodaj nas
do swoich kontaktów
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