
Accesorii CryoPro®

Selectaţi o deschidere a pulverizatorului adecvată tipului de leziune care urmează să fie tratată. Îngheţarea în profunzime este 
cel mai bine obţinută când deschiderea pulverizatorului este apropiată de leziune ( la o distanţă de 5-10 mm). Descumarea 
superficială se obţine utilizând vârful de pulverizare fină la o distanţă de aprox. 5 cm.  
Sondele de contact închise oferă îngheţare în profunzime cu o răspândire laterală minimală. Selectaţi o sondă corespunzătoare 
mărimii leziunii şi udaţi pielea cu o picătură de apă înainte de aplicarea sondei. 

Sonde de contact: miniaturale, placate cu aur. Pentru leziuni minuscule până la mici  - de ex., negi plaţi mici, 
leziuni în zona ochiului sau pe pleoapă. 

Vârf ascuţit 1 mm 2 mm 3 mm 

 Sonde de contact: medii, placate cu aur. Pentru leziuni mici până la medii  - de ex., negi plaţi, mici tumori 
benigne, leziuni în zona ochiului. 

4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 

10 mm 15 mm 20 mm 30 mm 

Sonde de contact: mari, placate cu aur. Pentru leziuni medii până la mari - de ex., 
negi plaţi, tumori benigne. 

Vârfuri standard pentru pulverizator: A  - pulverizare intensă pentru leziuni mari şi descuamare superficială,
B & C  - debit mediu pentru aplicaţii generale, D  - pulverizare fină pentru leziuni mici. 

deschidere de tip A (Ø 1,0) deschidere de tip B (Ø 0,75) deschidere de tip C (Ø 0,55) deschidere de tip D (Ø 0,45) 
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Vârfuri speciale pentru pulverizator: 

Extensie pulverizare curbată         Extensie pulverizare dreaptă        Vârf descumare cu jupuire uşoară Adaptor Luer lock 

Accesorii şi adaptoare speciale: 

Limitator de debit deschis Adaptor pulverizator cu vârf         Conuri din policarbonat (Lexan)
de curăţare

Conuri din neopren
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Sonde cervicale: pentru tratarea eroziunilor cervicale. Lungime de 160 mm, vârf teflonat pentru o detaşare uşoară. 

Mănuşi şi ochelari de protecţie

Bază universală pe roţi 

Tub retragere universal

Filtre tub retragere
Garnituri pentru unitatea de tratare  

O gamă variată de containere de depozitare de la furnizori de elită

Z11104.02 

19 x 15 mm proeminentă 

Geantă de transport CryoPro®

19 x 5 mm proeminentă  
25 x 5 mm proeminentă 

                                                                                                                                                                                          
19 mm în formă de dom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

25 mm în formă de dom  


