Vloeibare stikstof spray

CryoPro® Mini & Maxi met standaard 6 open spraytips.

De CryoPro® spray unit functioneert op basis van vloeibare stikstof en wordt gebruikt voor cryochirurgische
behandelingen. Het apparaat is zeer veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. De lage temperatuur (-196ºC), de
verschillende contactpunten (tips) en de snelle genezingsgraad gecombineerd met een hoog cosmetisch resultaat
maakt de CryoPro® tot een hoogwaardig, veelzijdig precisie instrument.
Iedere CryoPro® unit wordt geleverd met een standaardset open spraytips voor de meest gebruikelijke behandelingen,
zoals wratten, kleine tumoren en overige huidaandoeningen.
Er zijn twee type CryoPro® units: Mini (350 ml) of Maxi (500 ml). De statische houdbaarheidstijd is bij de Mini
10-12 uur en bij de Maxi 20-24 uur. De CryoPro® unit wordt voor een periode van 3 jaar gegarandeerd tegen
materiaal- en fabricagefouten.

Gesloten contacttips

Open spraytips

Scherp puntige contacttip

6 mm contacttip

3 mm contacttip

10 mm contacttip

Spuitlans met kromming

Speciale spraytip voor
acné behandeling

Rechte spuitlans

Optioneel: contact- en spraytips in verschillende maten en vormen beschikbaar, voor op moeilijk te behandelen plaatsen,
o.a. in de buurt van het oog, de keel of de anus. De contacttips kunnen op de juiste manier worden gedesinfecteerd, of
met stoom worden gesteriliseerd.

Accessoires
1

3

2

1. Draagtas
2. Rubberconussen voor afscherming van de werkplek
3. Transparante lexaanconussen voor het
afschermen van de werkplek

Lees verder voor relevante cryo-apparatuur en -logistiek >>>
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Vloeibare stikstof containers

Aluminium containers voor het opslaan, transporteren en overhevelen van kleine hoeveelheden vloeibare stikstof met een
inhoud van 4 tot 50 liter.

Lage drukcontainers voor de opslag van grotere hoeveelheden
vloeibare stikstof met een inhoud van 30 tot 600 liter.

Vloeibare stikstof logistiek
Onze logistieke dienstverlening bestaat uit het leveren van onder andere vloeibare gassen en droogijs.
We kunnen kleinere hoeveelheden vanaf 3 liter leveren, maar ook 1.000 tot 1.500 liter per keer.
Uiteraard kunt u bij deze logistieke service de
schenk- en drukcontainers en veiligheidsproducten (o.a. zuurstof alarm) kopen of huren
voor zowel korte als langere periodes.

Veiligheid
Het werken met vloeibare stikstof producten
vraagt een zeer zorgvuldig handelen van de
gebruiker. Op het gebied van detectie
en voorzorgsmaatregelen kan veel
worden gedaan.
Cryo Solutions levert alle
producten en diensten
die nodig zijn om veilig met
cryogene producten om te gaan.
Cryo handschoenen
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Portable zuurstof alarm
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