CENOVÁ NABÍDKA PŘÍSTROJŮ LOKÁLNÍ KRYOTERAPIE

Cryomedpol Mistral














přístroj pro lokální kryoterapii medium kapalný dusík LN2
nastavení 4 intenzit a dvou s intenzit s pulsací proudění páry
využívá řízeného proudění páry dusíku média o teplotě -160˚C
váha plynu k určení množství zbývajícího plynu a signalizace prázdné nádoby
krátký čas vychlazení – cca do ½ minuty
Dewarova nádoba 30 l, 50-60 ošetření na jedno naplnění
hmotnost přístroje – 22 kg (bez kapalného média), 45 kg (včetně média LN2)
využití v mnoha oborech (rehabilitace, ortopedie, revmatologie, neurologie,
dermatologie,kosmetika)
při nákupu přístroje zajistíme dodávky kapalného dusíku
dodáváme s encyklopedií diagnóz
Možnost přístroj vybavit ukazovátkem správné aplikační vzdálenosti viz. cena
možnost instalace loga vaší firmy na osvětleném mobilním podstavci přístroje viz foto
doprava, instalace a zaškolení je u přístrojů v ceně CE0197
Cena 139 000 Kč +21% DPH
Cena 149 000 Kč +21% DPH
S měřením vzdálenosti

5 675 €
6 080 €

Cena bez DPH :

Cryomedpol BRYZA II









přístroj pro lokální kryoterapii medium LN2
nastavení 4 intenzit a dvou s intenzit s pulsací proudění páry
využívá řízeného proudění páry dusíku média o teplotě -160˚C
váha plynu k určení množství zbývajícího plynu a signalizace prázdné nádoby
Dewarova nádoba 30 l, 50-60 ošetření na jedno naplnění
krátký čas vychlazení – cca do ½ minuty
hmotnost přístroje – 24 kg (bez kapalného média), 49 kg (včetně média LN2)
využití v mnoha oborech (rehabilitace, ortopedie, revmatologie, neurologie,dermatologie,
kosmetika)
 při nákupu přístroje doporučíme dodavatele kapalného dusíku
 dodáváme s encyklopedií diagnóz
 doprava, instalace a zaškolení je u přístrojů v ceně
CE0197
Cena bez DPH :
Cena 135 000 Kč bez 21% DPH
5 510 €

Cryomedpol Zefir přístroj pro lokální kryoterapii medium kapalný dusík







nastavení 4 intenzit proudění páry
využívá řízeného proudění páry dusíku média o teplotě -160˚C
váha plynu k určení množství zbývajícího plynu a signalizace prázdné nádoby
krátký čas vychlazení – cca do ½ minuty
hmotnost přístroje – 20 kg (bez kapalného média), 42 kg (včetně média LN2)
využití v mnoha oborech (rehabilitace, ortopedie, revmatologie, neurologie,
dermatologie,kosmetika)
 při nákupu přístroje doporučíme dodavatele kapalného dusíku
 dodáváme s encyklopedií diagnóz
 doprava, instalace a zaškolení je u přístrojů v ceně.
 Video a více informací k přístroji Zefir na www.cryomedpol.com CE0197
Cena bez DPH :
Cena 125 000 Kč bez 21% DPH
5 100 €

V nabídce jsou také přístroje s Dewarovou nádobou 50l cena je na dotaz
www.cryomedpol.com Zelenka@cryomedpol.com +420603226032
Platnost nabídky do 30.10.2022

