
Bardzo mała i lekka obudowa
Poręczne rękojeści sond 
Szeroki zakres zastosowań
Nie wymaga zasilenia z sieci
Gotowość do pracy w kilka sekund
Sprawdzona konstrukcja

Aparat do kriochirurgii 

Dla dermatologii
i medycyny estetycznej
   

CRYO-S MINI
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PRODUCENT APARATURY MEDYCZNEJ

Wybierany przez specjalistów

Uniwersalny

Seria CRYO-S została opracowana na bazie prawie trzech 
dekad doświadczenia w produkcji urządzeń kriochirurgicznych, 
a aparaty wchodzące w jej skład są najpowszechniej używanymi 
w Polsce i na świecie. Aparaty cechuje najwyższa jakość, 
precyzja, szerokie możliwości terapeutyczne oraz prostota 
obsługi niewymagająca czasochłonnych przygotowań do 
wykonania zabiegu. Jedną z ważniejszych zalet CRYO-S Mini 
jest sterowanie pneumatyczne, które nie potrzebuje do 
pracy zasilania elektrycznego. 

Aparat CRYO-S Mini został opracowany z myślą o gabinetach 
dermatologicznych. Przeznaczony jest do miejscowego, 
szybkiego zamrażania zmian patologicznych przy pomocy 
krioaplikatorów natryskowych lub kontaktowych, dzięki którym 
urządzenie jest najbardziej uniwersalnym zestawem kriochirur-
gicznym z szerokim polem zastosowania.

Sonda natryskowa
Unikalna, opatentowana przez METRUM CRYOFLEX sonda z płynną 
regulacją ciśnienia, pozwala na dowolne kształtowanie strefy 
kriodestrukcji obejmującej zmiany od jednego milimetra do 
kilku centymetrów sześciennych (przy użyciu jednej sondy!). 

Sonda kontaktowa
Strefa mrożąca klioaplikatora 
oznaczona jest przez pokrycie 
24-karatowym złotem. Pozostała 
część nie mrozi eliminując ryzyko 
przypadkowego uszkodzenia zdrowej 
tkanki.     

Wydajny i zawsze gotowy do pracy 

CRYO-S Mini jest gotowy do pracy w ciągu kilku sekund. 
Końcówka sondy osiąga minimalną temperaturę w ciągu 2-10 
sekund po naciśnięciu przełącznika nożnego. Zwolnienie 
pedału powoduje powrót do temperatury powyżej 0ºC w ciągu 
3-5 sekund. 

Medium chłodzącym w aparacie CRYO-S Mini jest podtlenek 
azotu (N 0), który w przeciwieństwie do ciekłego azotu nie jest 
narażony na straty wynikające z parowania. Dzięki temu 7 kg 
N O (jedna butla) wystarcza na około 4 godziny ciągłej pracy, 
co daje od 50 do 100 wykonanych zabiegów, przy zachowaniu 
optymalnych parametrów mrożenia.

R
Sonda natryskowa objęta 
jest międzynarodowym 
patentem.

Praktyczny, poręczny
wózek i osłona
butli w jednym

Odpowiednio dobrane
kółka pozwalają
na łatwe i swobodne 
prowadzenie wózka

Wygodny pedał
sterujący

Wygodna rękojeść
wielkości długopisu

Do wyboru sondy
natryskowe lub
kontaktowe

Kompaktowa, obudowa 
o szerokości 16 cm
w podstawie

Złącze pozwalające
na szybką wymianę
sondy

Długi, elastyczny 
przewód pozwalający 
na swobodną pracę 
krioaplikatorem

Estetycznie ukryta
butla z gazem
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Złoty standard

Kriochirurgia to złoty standard w dermatologii. Zabiegi w znacznej 
większości przypadków nie wymagają znieczulenia. Zabieg 
polega na zamrożeniu zniszczonej tkanki, która ulega samoist-
nej demarkacji, aby w końcowym etapie odbudować się bez 
zwłóknień czy ubytków. Powstała  blizna jest elastyczna, bezko-
lagenowa. Zabieg kriochirurgii pozwala na uzyskanie dobrych 
efektów kosmetycznych, trudnych do osiągnięcia innymi 
metodami.

Przed zabiegiem

Sonda kontaktowa

Po zabiegu

Specyfikacja techniczna

Sonda natryskowa

Zasilanie

Zasilanie         Aparat nieelektryczny

Czynnik chłodzący

Podtlenek azotu (N O) 

Dwutlenek węgla (CO  medyczny) 

Ciśnienie pracy aparatu

Ciśnienie pracy (N O)                                     3,5 ÷ 5 MPa

Ciśnienie maksymalne (N O)                            5,5 MPa

Inne

Wymiary obudowy aparatu                     190 x 165 x 135 mm

Waga aparatu                                                       1,5 kg

Waga wózka                                                         5,5 kg

Gaz w stalowych 
butlach ciśnieniowych

Zastosowanie

• Brodawki zwykłe tzw. kurzajki, brodawki płaskie 

   oraz brodawki łojotokowe

• Włókniaki 

• Niektóre znamiona, odciski, blizny - zwłaszcza 

   przerosłe zwłókniałe i nieregularne 

• Zmiany naczyniowe - naczyniaki, rozszerzone 

   naczynia krwionośne 

• Zmiany trądzikowe, łysienie plackowate 

   (kriostymulacja) 

• Zmiany nowotworowe   
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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
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