
• Aparat za lokalno površinsko hlajenje in gretje tkiv

• Nastavljiva temperatura gretja od 30°C do 50°C

• Nastavljiva temperatura hlajenja od - 4°C do 20°C

• Konstantna temperatura med celotno terapijo

• Enostavna in uporabniku prijazna metoda



Tehnični podatki:
Tip aparata: MEDIO CRYO (1800250) 

Temperatura gretja: 30 do 50°C, nastavljiva

Temperatura hlajenja: -4 do 20°C, nastavljiva

Čas terapije: 1 - 90 minut

Barva ohišja: bela ali metalno srebrna

Teža: 5,6 kg

Dimenzije: 430 x 600 x 260 mm

Napajalna napetost: 230 V (+10 / -15%), 50/60 Hz

Moč:  200VA

Tip varovalk: 2 x T1,6AL 250Vac 

Varnostni razred: I

Tip aplikacijskega dela: BF

Klasifikacija MDD 93/42/EEC: IIb

Standardna oprema:
Terapevtska glava 1 kos

Konični nastavek za ter. glavo     1 kos

Priključni kabel (230 V, EURO vtič) 1 kos

Navodilo za uporabo

Opcija:
Kovinsko stojalo (1511 371)

Pozitivni terapevtski učinki gretja in hlajenja tkiv so znani že stoletja. Metodi
sta enostavni, vendar zamudni in nepraktični. Krioobloge in termopaki 
morajo biti nenehno pripravljeni in segreti na primerno temperaturo.
Problem za terapevta in pacienta predstavlja nekontrolirano hlajenje in 
gretje, ki lahko povzroči omrzline in opekline ter temperatura oblog, ki se 
med terapijo spreminja.

Rešitev je preprosta! MEDIO CRYO združuje obe metodi v enem samem 
aparatu. Natančna nastavitev temperature gretja ali hlajenja omoča 
terapijo različnih akutnih in kroničnih stanj brez tveganja opeklin ali ozeblin. 
Konstantna temperatura med celotnim posegom zagotavlja nadpovprečne 
in hkrati ponovljive rezultate zdravljenja. In nenazadnje tudi prihranek časa 
ni nezanemarljiv — samo pritisk na gumb ali dva in dolgotrajno gretje ali 
hlajenje oblog je preteklost. 

GRETJE
Gretje sproži vasodiletacijo in pospeši pretok krvi v tkivu. Poveča se dotok 
kisika in hranilnih substanc, hkrati pa se pospeši odstranjevanje odpadnih 
produktov celičnega metabolizma. Toplota povečuje gibljivost sklepov, 
izboljša celjenje, poveča elastičnost vezivnega tkiva v sklepih in sprošča 
mišično napetost.
Lokalno gretje se uporablja predvsem pri zdravljenju kroničnih poškodb 
in stanj pod pogojem, da niso prisotni vnetni procesi. Priporoča se tudi 
kot priprava na aktivne in pasivne vaje, elektroterapijo, masažo, trakcijo in 
ultrazvočno terapijo.

HLAJENJE
Hlajenje je zelo običajna prva pomoč pri akutnih poškodbah kot so zvini, 
zlomi, preobremenitev mišic. Skrči krvne žile (vazokonstrikcija) in omeji 
dotok krvni v poškodovano tkivo, kar posledično zmanjša krvavitev, 
otekline in vnetja. 
Lokalno hlajenje se priporoča tudi za zmanjšanje akutne bolečine, pri 
zdravljenju opeklin ter kot dodatna terapija pred frikcijsko masažo pri RICE 
postopku.

MEDIO CRYO je zaradi enostavne uporabe in širokega spektra aplikacij 
dobrodošla pridobitev za vsako fizioterapevtsko enoto ali vsak kozmetični 
salon. 
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 d.o.o., Stegne 23, 1000 Ljubljana, PE: Otoče 5a, 4244 Podnart, Slovenija
T: 04 53 25 760, 04 53 25 768, F: 04 53 25 718 
M: 041 622 918, 041 719 060, 031 756 625
E: info@iskramedical.eu, W: www.iskramedical.eu
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