Stimată Doamna Dr. / Stimate Domnule Dr.
In colaborare cu firma Cortex, Danemarca, dorim sa vă prezentam
Criocauterul CryoPro pentru chirurgia colului uterin.

Crioterapia cu azot lichid reprezinta
tratamentul de electie sau o metoda
alternativa de tratament pentru o
varietate de leziuni ale pielii, precum
si la displazia colului uterin.
Unitatea de criochirurgie CryoPro
asigura tratamentul prin contact
direct sau pulverizare de azot lichid
la o temperatura de -196° C in
conditii de maxima siguranta si
confort pentru pacient.










Criocauterul „CryoPro” este
livrat cu şase aplicatoare tip
pulverizare şi un stativ.
Disponibil in doua
marimi: Maxide 500 ml
si Mini de 350 ml
Tratamentul este rapid şi
neinvaziv, cu aplicabilitate
vastă asupra leziunilor
benigne şi maligne, cu un
excelent rezultat.
Lichidul de azot evaporat este
un gaz netoxic şi inactiv.
Anestezia aplicată este
minimă sau deloc necesară.

Aplicatoare cervicale : pentru
tratamentul eroziunilor de col uterin.
Lungime aplicator: 160 mm, varf
acoperit cu teflon, pentru o
desprindere usoara.
Varf aplicator: 19x5 mm , 25x5 mm,
19x15 mm sau tip bila de 19 mm si
25 mm.

Pentru a transfera azotul lichid de la
rezervor la unitatea CryoPro este
recomandat utilizarea unui dispozitiv
de retragere.
Dispozitivul de retragere este
detașabila, ceea ce înseamnă că nu
exista pierderi cauzate de evaporare
din rezervor, atunci când dispozitivul
de retragere nu este utilizat

Azotul lichid este pastrat in
rezervoare superizolate, disponibile
de la 5 L pana la 60 L.
Pret criocauter CryoPro Mini/Maxi:
814 euro + TVA (inc. 5
aplicatoare,adapter curatare)
Pret aplicatoare cervicale: 19x5,
19x15, 25x5 mm: 225 euro + TVA
Pret aplicatoare tip bila 19 sau 25
mm: 225 euro + TVA
Pret rezervor 20L : 1208 euro +
TVA
Pret dispozitiv de retragere: 323
euro + TVA
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