Wszystko czego potrzebują fizjoterapeuci

Kriokomora Arctica Classic Mini
Kriokomora Arctica® Classic Mini 1 -2
osobowa, jednokabinowa do krioterapii
ogólnoustrojowej

Cena: 91 666,67 zł
VAT: 0%
Oferta z dnia: 2019-06-16

Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej w 1 -2 osobowej
kriokomorze
Kriokomora Arctica® to wymierne korzyści:
●

dla pacjenta:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

●

działają przeciwbólowo,
przygotowują organizm do leczenia ruchem
zmniejszają spastykę mięśni
zwiększają odporność organizmu,
spowalniają procesy starzenia,
redukują cellulit,
działają odprężająco na psychikę,
relaksują, zmniejszają odczucie zmęczenia,
wpływają na wzrost poziomu B-endorfin i
testosteronu

dla inwestora:

❍

❍
❍
❍

podnoszą prestiż prowadzonej
działalności,
zwiększają konkurencyjność placówki
przyciągają nowych i stałych klientów,
generują wpływy przy niskich
kosztach

Kriokomora Arctica® jest idealnym rozwiązaniem dla
klubów sportowych, hoteli, spa,
gabinetów rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej, klinik i
szpitali.

Najmniejsza (1-2 osobowa) kriokomora do krioterapii
ogólnoustrojowej zasilana ciekłym powietrzem. Ten
model kriokomory jest najbardziej odpowiedni dla
ośrodków, w których zabiegom krioterapii
ogólnoustrojowej poddawanych jest około 70 pacjentów
dziennie. Kriokomora ARCTICA CLASSIC MINI jest
idealnym rozwiązaniem dla hoteli, spa, gabinetów
rehabilitacyjnych, ośrodków odnowy biologicznej, fitness
klubów, sanatoriów. Małe wymiary zewnętrzne
kriokomory w wersji mini oraz modułowa budowa
pozwalają na zamontowanie jej w niewielkich
pomieszczeniach bez konieczności wykonywania dużych
prac adaptacyjnych.
Kriokomora ARCTICA CLASSIC MINI 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. Do zamontowania
kriokomory wymagane jest pomieszczenie o wymiarach
3,50 m x 3,50 m i wysokości minimum 2,80 m.
Nowoczesna konstrukcja i bezpieczeństwo...
●

●

pierwsza na świecie kriokomora jedno lub dwu
osobowa zasilana syntetycznym powietrzem.
Wprowadzenie tego gazu w komorach kriogenicznych
staje się coraz popularniejsze, obniżając koszty
inwestycji i eksploatacji kriokomór.
dzięki zastosowaniu syntetycznego powietrza małą
kriokomora, w której zabiegom rehabilitacyjnym,
odnowy biologicznej i odmładzającym poddawane jest
całe ciało pacjenta, łącznie z głową
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zastosowanie syntetycznego powietrza podniosło
efektywność zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej.
Kriostymulacji zostają poddane termoreceptory zimna
umieszczone na twarzy, głowie i szyi pacjenta.
możliwość zamknięcia kriokomory Arctica® od góry
jest gwarancją równomiernego rozkładu temperatury
pomiędzy stopami a głową pacjenta.
w kriosaunach zadaszenie urządzenia groziłoby
zatruciem azotowym, stąd zabieg z wystającą głowa
pacjenta ponad kriosuanę nie jest uznawany za
krioterapię ogólnoustrojową,
mniejsze zużycie czynnika chłodzącego, wynikające z
technologii jego wykorzystania,
większe bezpieczeństwo pracy komory – ewentualne
problemy ze szczelnością układu zasilania, czynnikiem
chłodzącym nie powodują potrzeby przerwania zabiegu,
niższe koszty eksploatacji komory, większa bowiem o
20-50% cena syntetycznego powietrza jest
równoważona jego mniejszym zużyciem oraz
mniejszymi kosztami zużycia energii elektrycznej,
amortyzacji i kosztów osobowych
łatwa i przyjazna obsługa kriokomory, która
automatycznie utrzymuje zadane parametry, a po
skończonych zabiegach przechodzi w automatyczny
proces pielęgnacyjny,
mikroprocesorowe sterowanie pracą komory za
pomocą panelu dotykowego
oryginalna stylistyka kriokomory,
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wysokiej klasy materiały,
małe potrzeby lokalowe -wystarczy tylko 9 m2,
komora modułowa - łatwy transport i możliwość
przeniesienia,
wielopunktowa analiza poziomu tlenu w komorze
zabiegowej,
indywidualizacja czasu i temperatury zabiegu,
niezamarzające, panoramiczne okno,
niezamarzające systemy mocowania i zamykania drzwi
w kriokomorze,
wewnętrzne ściany wykonane z naturalnego drewna
podnoszą poziom bezpieczeństwa przebywania w jej
wnętrzu,
komora w pełni dostępna dla osób z
niepełnosprawnością ruchową,
ogólna dostępność syntetycznego powietrza oraz łatwy
i dogodny system jego przechowywania

Gwarancja wynosi 2 lata
Cena zawiera dostawę, montaż kriokomory oraz
szkolenie personelu

Więcej informacji na temat krioterapii znajdziesz
na stronie:
●

Krioterapia - informacje ogólne
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