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PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Ligator

Kriostymulacja jest jedną z najlepiej poznanych metod 
fizykalnych w terapii. Na skutek działania niskiej temperatury na skórę 
(nadmuch zimnymi parami gazu) dochodzi do odruchowego 
zwężenia powierzchownych naczyń krwionośnych (w skórze 
i tkankach podskórnych) i jednoczesnego rozszerzenia naczyń 
krwionośnych w warstwach głębszych (prawo Dastre'a-Morata). 
Wzrasta przemiana materii, ciśnienie żylne i tętnicze, napinają 
się mięśnie – organizm w sposób naturalny „broni się” przed 
wychłodzeniem. Następuje wzrost ukrwienia narządów 
wewnętrznych, lepsze ich utlenowanie, wzrasta metabolizm (szybciej 
usuwane są produkty przemiany materii). Jednocześnie spada 
wrażliwość na ból. 

Po pewnym czasie chłodzenia następuje drugi etap, w którym 
mechanizmy regulacyjne powodują rozszerzenie naczyń 
krwionośnych w skórze, spadek ciśnienia krwi (żylnego 
i tętniczego), obniżenie napięcia mięśniowego oraz duże 
zmniejszenie lub nawet całkowite zniesienie odczuwania bólu. 

Dochodzi do naprzemiennego rozszerzania i zwężania naczyń 
krwionośnych (fala Lewisa), co powoduje kilkukrotny wzrost 
przepływu krwi w tkankach podskórnych, intensywne przekrwienie 
oraz wzrost temperatury w miejscu aplikacji zimna. 

Efektem kriostymulacji jest między innymi rozluźnienie mięśni, 
uczucie przyjemnego rozgrzania i silne działanie przeciwbólowe 
(krioanalgezja). Działanie analgetyczne kriostymulacji wynika 
z jednej strony z odruchowego wyrzutu do krwi endorfin 
(hormony szczęścia), a z drugiej na konkurencyjnym blokowaniu 
przewodzenia do mózgu bodźców bólowych przez intensywną 
stymulację zakończeń czuciowych (nerwy czuciowe są „szybsze” 
od bólowych) – efekt „kontrolnych bramek” Melzacka i Walla. 

W praktyce krioterapeutycznej nie istnieje możliwość standaryzacji 
zabiegu. Właściwa aplikacja zimna i czas jej trwania leży
w doświadczeniu i wiedzy lekarza czy terapeuty oraz dokładnej i 
stałej obserwacji reakcji tkanek poddawanych działaniu zimna.

Lepsze lokalne ukrwienie, odżywienie i utlenowanie tkanek, 
stawów i mięśni oraz zmniejszenie lub zniesienie odczuwania 
bólu następujące po kriostymulacji pozwalają na intensywną 
rehabilitację pacjenta, szybszą i bardziej efektywną jego mobilizację. 
Jest także wykorzystywane w wielu zabiegach kosmetycznych 
(np. bolesny cellulit lipidowy!) czy relaksacyjnych.

Niezwykle istotne jest rozróżnianie stymulujących skutków 
uzyskanych za pomocą krótkiego, ale intensywnego działania 
zimna, od kojących i zwalniających (hibernujących) skutków 
długotrwałego, ale niewielkiego schładzania tkanek (np. okłady 
żelowe, kąpiele wodne bez lodu itp.). 

Nigdy nie należy wykorzystywać urządzeń do kriostymulacji do 
schładzania świeżych urazów czy oparzeń – efektem może być 
nasilenie objawów oraz przedłużenie okresu rekonwalescencji!
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Krioterapia miejscowa wskazania 
i przeciwwskazania

Wskazania

•  Reumatoidalne zapalenie stawów
•   Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
•   Łuszczycowe zapalenie stawów
•   Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kręgosłupa
•   Dyskopatie
•   Zapalenie okołostawowe ścięgien, torebki stawowej, mięśni
•   Urazy stawów i tkanek miękkich – w fazie naprawczej
•   Zespół Sudecka
•   Niedowłady spastyczne
•   Odnowa biologiczna zmęczonych mięśni
•   Nadwaga i otyłość (przyspiesza metabolizm komórkowy)
•   W kosmetyce – zwalczanie cellulitu (zalecany dodatkowo      
     pneumatyczny masaż uciskowy BOA)

Przeciwwskazania

•   Nietolerancja zimna
•   Obecność miejscowych odmrożeń 
•   Krioglobulinemia
•   Kriofibrynogemia (okluzja naczyń krwionośnych zakrzepami 
     białkowymi pod wpływem zimna)
•   Ropno-zgorzelinowe zmiany na skórze
•   Stany gorączkowe
•   Zmiany zakrzepowo-zatorowe i zapalne w układzie żylnym 

Łokieć
tenisisty

Bolesny
staw

biodrowy

Zespół
zamrożonego
barku

Zapalenie
małych stawów

Bolesny obrzęk
kolana

Ból karku

Ból pleców

Zapalenie ścięgna 
Achillesa
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PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

CRYO-T Elephant i CRYO-T Elephant Mini

CRYO-T Elephant to seria aparatów do kriostymulacji miejscowej 
obejmująca ekonomiczne urządzenia do zastosowań 
terapeutycznych (CRYO-T Elephant Mini) oraz wyposażone 
w czujnik temperatury skóry, laserowy wskaźnik pola zabiegowego 
i dotykowy ekran urządzenia CRYO-T Elephant, dedykowane 
gabinetom medycyny estetycznej czy ośrodkom spa. W obu 
liniach do uzyskania par azotu stosowana jest tradycyjna 
technologia grzałkowa oraz niezwykle wydajna, opracowana 
przez firmię METRUM CRYOFLEX, technologia pneumatyczna. 
W tej ostatniej do odparowania niezbędnej objętości czynnika 
chłodzącego wykorzystuje się naturalne ciepło powietrza. 
Powietrze, wtłaczane pod niewielkim ciśnieniem, schładza się 
od temperatury pokojowej do około -160°C (temperatura 
zabiegowa), a oddane ciepło powoduje odparowanie zbliżonej 
objętości azotu. Daje to około 40% oszczędności zużycia 
ciekłego azotu! Aparaty pneumatyczne nie wykazują efektu 
bezwładności: są gotowe do pracy niemal tuż po włączeniu, a po 
zakończeniu zabiegu natychmiast przerywany jest wypływ gazu.

Pięciostopniowa grzałka wykorzystuje najnowsze technologie 
dla perfekcyjnej regulacji ilości wytwarzanych par azotu, a tym 
samym podawania dokładnie takiej ilości jaka jest potrzebna. 
To najlepszy z możliwych sposób na oszczędność zużywanej 
energii oraz płynnego azotu!

Zalety aparatów CRYO-T Elephant:

•   duży wybór pojemności zbiorników na ciekły azot 
     (od 11 do 60l)
•   możliwość wyboru technologii 
     (grzałkowa lub pneumatyczna)
•   tania eksploatacja 
•   bezpieczne dla pacjenta 
     (czujnik temperatury i wskaźnik pola zabiegu)
•   nowoczesny design
•   nieprzemarzający, opatentowany przewód kriogeniczny!
•   elektroniczne sterowanie
•   dotykowy panel z wyświetlaczem LCD 
     (CRYO-T Elephant Mini - wyświetlacz LED)
•   wyłącznie pneumatyczne aparaty CRYO-T Elephant 
     mogą być zasilane ciekłym powietrzem!

Izolacja termiczna
w technologii Aerogel

Płaszcz

Potrójna izolacja

Estetyczny przewód kriogeniczny

Zewnętrzna 
temperatura
+10 do +20°C

Wewnętrzna 
temperatura
-196°C

Jedyny na świecie nieprzemarzający przewód kriogeniczny.
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CRYO-T Duo i CRYO-T 2

Aparaty do kriostymulacji CRYO-T 2 oraz CRYO-T Duo zasilane 
dwutlenkiem węgla (LCO2) pozwalają na łatwe i bezpieczne 
prowadzenie zabiegów krioterapii miejscowej. Wyższa temperatura 
środka chłodzącego (około -80oC w stosunku do -160°C 
w aparatach zasilanych ciekłym azotem) nie ma wpływu na 
skuteczność kriostymulacji – najistotniejsza jest bowiem 
szybkość działania i ilość odbieranego ciepła, która jest taka 
sama jak w aparatach “azotowych”. Dodatkowo w aparatach 
zasilanych CO2 wykorzystuje się synergię kriostymulacji i działania 
leczniczego dwutlenku węgla: wchłaniany przez skórę wywiera 
silne działanie rozkurczowe na naczynia krwionośne (zwiększa 
dopływ tlenu do tkanek),   działa  uspokajająco,   odprężająco
i przeciwbólowo. Ta synergia daje niezwykłą skuteczność 
aparatów CRYO-T 2/Duo w zabiegach terapeutycznych.

CRYO-T Duo zalecany jest do klinik, szpitali, sanatoriów, 
gabinetów rehabilitacyjnych oraz  fizykoterapeutycznych. Jest 
łatwy w przemieszczaniu, może pracować przy łóżku pacjenta, 
na salach ćwiczeń, w gabinetach rehabilitacji i fizykoterapii.

CRYO-T 2 to uniwersalny aparat do krioterapii zalecany do małych, 
prywatnych gabinetów fizjoterapeutycznych, posiadający 
ergonomiczną obudową transportową. 

Aparaty wyposażone są standardowo w dwie dysze 
nadmuchowe. Do aparatów CRYO-T 2/Duo można stosować 
różnej wielkości SYFONOWE (bardzo ważne!) butle CO2 (10, 20, 
40l).

Zalety stosowania aparatu CRYO-T Duo

•   mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu
•   wizualizacja parametrów pracy na kolorowym monitorze:
      -  wskaźnik temperatury, czasu zabiegu
      -  ciśnienie robocze gazu i sumaryczny czas pracy butli
      -  sygnalizacja braku gazu 
      -  sygnalizacja dźwiękowa czasu zabiegów
•   automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonej dyszy
•   dwie dysze nadmuchowe w zestawie 
•   dysze wyposażone w diodowy wskaźnik temperatury gazu 
•   dysze posiadają system regulujący siłę nadmuchu 
     strumienia gazu 
•   elastyczny przewód zasilający umożliwiający swobodną 
     pracę dyszą w trakcie zabiegu

Nadmuch parami dwutlenku węgla (CO2) na tkankę odbywa 
się z wykorzystaniem trzech dysz nadmuchowych o różnych 
rozmiarach:

nr 1 - mięśniowo-powięziowe punkty spustowe, kriopunktura   
          zabiegi krioterapii u dzieci
nr 2 - okolice stawów (np. ramienny, kolanowy), małe grupy 
          mięśniowe,
nr 3 - duże stawy, duże grupy mięśniowe (np. obręcz 
          barkowa, obręcz biodrowa).

Właściwy dobór dyszy pozwala na precyzyjne schładzanie 
wybranej okolicy ciała i ekonomiczne wykorzystanie medium 
chłodzącego. 

CRYO-T 2
2274

CRYO-T Duo
2274
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CRYO-T Cooler

CRYO-T Cooler

Wsłuchiwanie się w potrzeby specjalistów oraz kreowanie trendów 
w krioterapii zaowocowały stworzeniem unikalnego na rynku 
urządzenia: CRTO-T Cooler. Jest to aparat, który za pomocą 
niezwykle wydajnego agregatora, unikalnych, opracowanych 
przez METRUM CRYOFLEX algorytmów oraz jedynej w swoim 
rodzaju technologii WIND UP pozwala na połączenie w jednym 
urządzeniu kriostymulacji i niestymulacyjnego schładzania skóry 
przy zabiegach laserowych, urazach czy oparzeniach.

Schładzanie za pomocą aparatu CRYO-T Cooler

850 litrów powietrza na minutę (maksymalna wydajność 
aparatu) o temperaturze -7°C pozwala na wyjątkowo efektywne, 
niestymulacyjne schładzanie skóry podczas zabiegów laseroterapii 
co znacząco redukuje efekty uboczne i zwiększa komfort 
pacjentów.

CRYO-T Cooler wyjątkowy i niezbędny podczas zabiegu

•   redukuje odczucie bólu w trakcie i po zabiegu zwiększając 
     komfort pacjenta; ogranicza użycie środków analgetycznych
•   chroni tkanki przed uszkodzeniami termicznymi
•   minimalizuje stany zapalne i obrzęki po zabiegach
•   może być stosowany z każdym typem lasera lub IPL
•   jest łatwy i bezpieczny w użyciu; wykonany zgodnie 
     z medycznymi normami ISO
•   nie wymaga dodatkowych kosztów eksploatacji
•   jest wyposażony w specjalną, szklaną półkę dla lasera

Dwa tryby pracy CRYO-T Cooler

• AUTOMATYCZNY: temperatura skóry jest stabilizowana 
poprzez siłę nadmuchu wentylatora, co zapewnia utrzymanie 
komfortu termicznego skóry (od 16°C do 19°C). W trybie tym nie 
ma potrzeby monitorowania parametrów pracy urządzenia 
chłodzącego.

• RĘCZNY: tryb jest zalecany gdy potrzebna jest precyzyjna 
regulacja temperatury. Dzięki graficznemu interfejsowi istnieje 
możliwość regulacji siły nadmuchu.

METRUM CRYOFLEX jest producentem aparatury medycznej 
posiadającym wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu 
niskich temperatur w procedurach zabiegowych. Dziesiątki 
tysięcy szpitali i prywatnych klinik używa naszych urządzeń, 
co czyni nas niekwestionowanym liderem na rynku.



35l, 60l

PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Akcesoria

CRYO–T Duo

  • Wózek lub mobilna obudowa mieszcząca 10–cio litrową   
     butlę
  • Dysze nadmuchowe z elektronicznym wskaźnikiem 
     temperatury pracy:
     - Nr 1 (mała)
     - Nr 2 (średnia)
     - Nr 3 (duża)

CRYO–T 2

  • Dysze nadmuchowe z elektronicznym wskaźnikiem 
     temperatury pracy:
     - Nr 1 (mała)
     - Nr 2 (średnia)
     - Nr 3 (duża)

CRYO–T Elephant
- Cryo-T Elephant 35
- Cryo-T Elephant 60

  • Dysza tradycyjna
  • Dysza z laserowym celownikiem i pomiarem temperatury   
     skóry
  • Zbiorniki kriogeniczne (dewary)
     - Zbiornik o pojemności 35 litrów 
     - Zbiornik o pojemności 60 litrów 

CRYO–T Elephant Mini
- SG 11 (grzałkowy)
- MG 35 (grzałkowy)
- MP 35 (pneumatyczny)

  • Dysza tradycyjna
  • Zbiorniki kriogeniczne (dewary)
     - Zbiornik o pojemności 11 litrów 
     - Zbiornik o pojemności 35 litrów 

CRYO–T Cooler
    
  • Dysza tradycyjna
  • Dysza z laserowym celownikiem i pomiarem temperatury   
     skóry



Kriokomory ARCTICA do krioterapii ogólnoustrojowej. Pierwsze 
na świecie zastosowanie ciekłego powietrza do zasilania komór 
kriogenicznych.

Dlaczego ciekłe powietrze?

Ciekłe powietrze to przygotowywana przez specjalistyczne 
koncerny gazowe mieszanina azotu i tlenu, w proporcjach
odpowiadających składowi powietrza atmosferycznego. Użycie 
ciekłego powietrza do zasilania komór kriogenicznych pozwala 
na swobodne oddychanie pacjentów znajdujących się wewnątrz 
kriokomory w czasie zabiegu. Kriokomory ciekłopowietrzne 
schładzane są w sposób bezpośredni, z pominięciem wymienników 
ciepła, dzięki czemu mają dużo lepsze parametry pracy niż komory 
zasilane starą  technologią wykorzystującą ciekły azot.

Zalety stosowania ciekłego powietrza

-   Duża dynamika pracy dzięki bezpośredniemu sposobowi 
    chłodzenia z pominięciem wymienników ciepła
-   Wielopunktowy odczyt temperatury w kriokomorze
-   Sterowanie mikroprocesorowe
-   Przyjazny program sterujący, prosta obsługa  - wystarczy 
     jedna osoba do obsługi
-   Bezpieczeństwo pacjenta i obsługi
-   Niskie koszty inwestycyjne
-   Małe koszty eksploatacji
-   System podtrzymania pracy urządzenia w oczekiwaniu 
     na kolejną grupę pacjentów,
-   System UPS – podtrzymanie zasilania elektrycznego, 
     pozwalający na dokończenie zabiegu w razie awarii 
     zasilania energetycznego
-   Automatyczny system pielęgnacyjny – odmrażanie, 
     osuszanie i dezynfekcja kriokomory po zakończonych 
     zabiegach

Zastosowanie

Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej, ze względu na ich dobrą 
tolerancję, są szeroko stosowane w procesie usprawniania takich 
schorzeń jak: 

- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
- Łuszczycowe zapalenie stawów
- Stwardnienie rozsiane (SM)
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Skaza moczanowa (Dna)
- Dyskopatia (działanie objawowe)
- zapalenia okołostawowe ścięgien, torebek stawowych, 
   mięśni
- Fibromialgia
- Urazy stawów i tkanek miękkich – w fazie naprawczej
- Zespół Sudecka
- Niedowłady spastyczne
- Odnowa biologiczna zmęczonych mięśni

Kriokomora ARCTICA



Wykorzystanie ciekłego powietrza jako mieszaniny gazów 
bezpiecznych dla pacjenta nie powoduje groźby zatrucia 
organizmu ani skażenia środowiska. Wielopunktowa analiza 
poziomu tlenu w komorze zabiegowej dba o właściwe stężenie 
środka kriogenicznego. Zastosowanie dużych, ogrzewanych 
panoramicznych okien zapewnia stały kontakt wzrokowy obsługi 
z pacjentami podczas zabiegu. Konstrukcja kriokomory jest 
przyjazna dla osób z klaustrofobią i z dużą niesprawnością 
ruchową. Zastosowanie systemu UPS pozwala na dokończenie 
zabiegu w razie awarii zasilania. Komory ARCTICA są wyposażone 
w system dezynfekcji ozonem, dzięki czemu są pozbawione 
chorobotwórczych bakterii i grzybów. Wewnętrzne ściany 
wykonane z drewna, podnoszą komfort przebywania w jej wnętrzu 
w trakcie zabiegu.   

Łatwość użytkowania

Komory serii ARCTICA są sterowane mikroprocesorowo. Dzięki 
pełnej automatyce sterowania, prostota obsługi sprowadza się tylko 
do ustawienia przez obsługę wartości temperatury i czasu 
zabiegu, indywidualnie dla potrzeb pacjentów. Do obsługi kriokomory 
wystarczy jedna osoba. Wysoka sprawność urządzenia wynika 
z eliminacji systemu wymienników ciepła, adsorberów i kompresorów 
oraz braku dużych odbiorników prądu. Mała pojemność cieplna 
użytych materiałów powoduje skrócenie czasu rozruchu 
i zmniejszenie strat cieplnych związanych z uruchomieniem 
kriokomory. 

Niskie koszty inwestycyjne 

Najniższe koszty produkcyjne wynikają z prostej konstrukcji 
kriokomory. Kriokomory ARCTICA budowane są na indywidualne 
zamówienie i łatwo można je dopasować do istniejących 
pomieszczeń. Czasami potrzebne są minimalne prace adaptacyjne. 

Rodzaje kriokomór ARCTICA

Obecnie w ofercie firmy METRUM CRYOFLEX znajdują się dwa 
podstawowe modele kriokomór:

- kriokomora Arctica bez przedsionka;
- kriokomora Arctica z przedsionkiem.

Wszystkie modele kriokomór ARCTICA zasilane są ciekłym 
powietrzem i zapewniają właściwe warunki termodynamiczne 
do przeprowadzania zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej.  
Każda kriokomora ARCTICA spełnia również wymogi NFZ stawiane 
tego typu urządzeniom.

Wysokie bezpieczeństwo zabiegów
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ARCTICA bez przedsionka

Kriokomora bez przedsionka to najmniejsza, dwuosobowa 
kriokomora do krioterapii ogólnoustrojowej, odpowiednia dla 
ośrodków, w których zabiegom poddawanych jest do 150 
pacjentów dziennie.

Kriokomora ARCTICA jest idealnym rozwiązaniem dla hoteli, SPA, 
gabinetów rehabilitacyjnych, ośrodków odnowy biologicznej, 
fitness klubów, sanatoriów.

Małe wymiary zewnętrzne kriokomory oraz modułowa budowa 
pozwalają na zamontowanie jej w niewielkich pomieszczeniach 
bez konieczności wykonywania dużych prac adaptacyjnych.

Kriokomora ARCTICA bez przedsionka jest od góry zamknięta 
sufitem, dzięki czemu w jej wnętrzu uzyskuje się jednorodny 
rozkład temperatur.

System oświetlenia kriokomory pozwala pacjentowi doskonale 
orientować się w jej wnętrzu.

Duża, panoramiczna szyba zapewnia bezpieczeństwo i komfort 
zabiegów.

ARCTICA z przedsionkiem

Szyte na miarę

Wersja z przedsionkiem to najbardziej popularny, klasyczny 
model do krioterapii ogólnoustrojowej przeznaczony dla ośrodków 
prowadzących zabiegi dla maksymalnie 400 pacjentów 
dziennie. W głównej mierze są to szpitale, duże ośrodki zdrowia, 
placówki rehabilitacyjne, a także kluby sportowe.

Składa się ona z przedsionka, w którym temperatura wynosi 
od -60°C do -70°C i właściwej komory zabiegowej, w której 
ustawiana jest temperatura terapeutyczna.

W kriokomorze ARCTICA zabiegi można prowadzić dla 4-6 
pacjentów równocześnie.

Zamknięcie kriokomory od góry sufitem zapewnia równomierny 
rozkład temperatur w jej wnętrzu. Przeszklone drzwi oraz duże 
okna w ścianach kriokomory dają pacjentom duży komfort
 i poczucie bezpieczeństwa.

 

Obydwie wersje kriokomory ARCTICA budowane są według 
wytycznych inwestora, umożliwiając dostosowanie ich do ilości 
przyjmowanych pacjentów, a także wielkości pomieszczeń.
 



Zailanie

Zasilanie główne       360 V AC / 60 Hz

Zasilanie oświetlenia wewnętrznego      12 V DC

Zasilanie układów wykonawczych       24 V DC

Klasa bezpieczeństwa                    I

Stopień bezpieczeństwa                  B

Czynnik roboczy

Syntetyczne powietrze LAir      22% O2 (+/- 2%) + 78% N2 (+/- 2%)

Temperatura zabiegowa                 Od -160°C do 20°C

Ciśnienie pracy         0.5 MPa

Parametry techniczne

Maksymalny pobór mocy            6 kW

Zasilanie awaryjne (UPS)        1600 VA - 960 W

Zużycie mieszanki LAir
(rozruch, oziębienie)         Od 20 do 70 kg

Zużycie mieszanki LAir 
(podczas zabiegów)                   Od 50 do 80 kg/h 

Sterowanie temperaturą           Automatyczne

Pomiar stężania tlenu              Dwa niezależne czujniki tlenu

Wymiary zewn. urządzenia
(szer. / dł. / wys.) w cm 

Waga                    Od 680 kg

Ilość pacjentów bez przerw 
technologicznych          Od 150 do 400

PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Parametry techniczne

Na zamówienie, dostosowane
do potrzeb klienta

min. 190 x 240 x 240



METRUM CRYOFLEX

Produkcja / Manufacture
ul. Zielna 29
05-082 Blizne Łaszczyńskiego 

Zarząd / Headoffice
ul. Kolejowa 16A
05-092 Łomianki

Tel:  +48 22 33 13 750
        +48 22 33 13 830
Fax: +48 22 33 13 766

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

Partner Polskiego Związku NarciarskiegoPartner Polskiego Związku Narciarskiego
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