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   Kompetence v chladu
Made in Germany

Chlazení studeným vzduchem je velmi rozšířený
postup ve fyzikální terapii. 
Firma Zimmer MedizinSysteme (Neu Ulm) již několik 
desetiletí vyvíjí a vyrábí přístroje pro lokální chlado-
vou terapii .

S 50 000 prodanými přístroji po celém světě
je fi rma Zimmer MedizinSysteme světovým lí-
drem,který nastavuje standardy v této oblasti.

Dnes jsou zařízení řady Cryo po celém světě
u fyzioterapeutů, rehabilitačních a sportovních lékařů.
Též pro dermatology a kliniky jsou nepostradatelné 
při každodenní práci s pacienty.



   Kompetence v chladu
Made in Germany

Cryo 7 – nová dimenze v terapii 
    studeného vzduchu

Cryo 7 je ideální systém pro chlazení tkání a pokožky. Důležitá terapeutická vlastnost léčby studeným vzduchem 
je bezdotykové chlazení. 
Obsah vodní páry ve vzduchu klesá se snižující se teplotou, takže studený vzduch s výstupní teplotou až -30 °C 
představuje suché ošetření.
Tím se minimalizuje riziko vzniku omrzlin.

Na rozdíl od použití chladících obkladů nebo ledových sáčků se při aplikaci studeného vzduchu na kůži nevytváří 
vlhká vrstva páry, která ztěžuje dlouhodobé chlazení.

Chlazení studeným vzduchem je tím mnohem efektivnější.



Široké spektrum využití
Léčba studeným vzduchem je vhodná jak pro 
krátkodobé, rychlé a intenzivní ochlazování pokožky, 
tak pro delší mírné chlazení, a to i v hlubších 
vrstvách tkání kde dochází ke snížení teploty.

Léčba studeným vzduchem se osvědčila při
·  akutních a chronických bolestivých stavech  
   pohybového aparátu:
   revmatická onemocnění, tendinopatie,   
   akutní záněty, bolesti v bederní části zad
·  bolesti v oblastech:
   kolene,kyčle,páteře a ramene Chirurgie
·  bolest v souvislosti s procedurou:
   v dermatologii, jako je fotodynamika a 
   laserová terapie , při odstraňování drenáže  
   hrudníku, před/ během injekcí a napíchnutí
·  spasticita a bolest v souvislosti s 
   neurologickými poruchami

Přesvědčivé terapeutické výsledky se 
studeným vzduchem až do -30 °C
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Smysluplná kombinace s chladným vzduchem 
pomáhá
Terapie studeným vzduchem může být kombinována mno-
ha způsoby, např. ke zlepšení pohybové terapie 
při předchozí aplikaci chladu (15 – 20 min. studeného 
vzduchu).  Další možnosti kombinace jsou:

·  Kombinace s kompresí při akutních 
   zraněních
·  Léčba svalových spouštěcích bodů v 
   kombinaci s protahováním

Sportovní medicína a traumatologie
Mnoho sportovních fyzioterapeutů a sportovních lékařů 
používá studený vzduch preventivně pro včasnou profylak-
tickou léčbu ihned po silné zátěži ve sportovní oblasti, před 
vznikem potíží, např. po závodě. 

Kombinace s 
    chladovou terapií



Uživatelsky přívětivý, ekologický a bezúdržbový
Cryo 7 je ovládán komfortním 10“ dotykovým displejem s vysokým 
rozlišením. Do paměti lze ukádat individuální programy. Díky 
vyšší,ergonomičtější konstrukci jsou všechny důležité ovládací prvky  
přehledně uspořádáné a snadno dostupné. Obsluha je tak od samého 
začátku velmi snadná !

Volitelné rameno rukojeti usnadňuje bezobslužný provoz, zejména 
při dlouhodobé léčbě. Proudění vzduchu lze snadno regulovat 
uživatelem.

Praktická skleněná  deska se navíc dokonale hodí jako odkládací de-
ska pro další přístroje.

Energeticky a nákladově efektivní
Při provozu nového Cryo 7 nevznikají žádné významné náklady na 
spotřebu. Množství rosné vody se monitoruje a 
funkce odmrazování zajišťuje bezproblémový provoz. Vzduchový 
fi ltr je dobře přístupný a lze jej snadno vyměnit v případě znečištění.

Díky novému pohotovostnímu režimu se podařilo ještě zlepšit ener-
getickou účinnost modelu Cryo 7, který byl navržený pro spolehlivý 
celodenní provoz. 

Díky mnoha technickým inovacím je Cryo 7 důležitým faktorem 
komfortu pro pacienty a terapeuty.
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          Uživatelsky přívětivý, 
  ekologický a bezúdržbový



Moderní,ergonomický design 
tišší provoz

Velmi jednoduchá obsluha 
a bezpečné užití

Nový Cryo 7 –
zdokonalený od A-Z

Výhody na první pohled

Nízké náklady na spotřebu 
a lepší energetická účinnost

Vynikající technologie 
v chladové terapii

Volitelně držák pro hadici
ulehčuje bezobslužný provoz

Praktická odkládací deska
k umístění dalšího přístroje

Nový Standby – modus 
zlepšená energetická efektivita

Individuální programy 
mohou být uloženy



CS
 10

10
5X

XX
 U

R 
09

22
  | 

 V
er

ze
 1 

 I  
Te

ch
nic

ké
 i o

bs
ah

ov
é z

mě
ny

 vy
hr

az
en

y

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Deutschland
Tel. 07 31. 97 61-0
Fax 07 31. 97 61-118
info@zimmer.de 
www.zimmer.de

Technická data
Přístroj                            

Síťové připojení              

Max.příkon                      
během terapie

Rozhraní  

Stupně proudu vzduchu    

Odkládácí deska,nosnost  

Terapeutická hadice,délka  

Rozměry 

Hmotnost 

         Třída IIa

220-240 V / 50-60 Hz

1200 VA

USB 2.0, RS232 

1-9

Max. 35 kg

250 cm

106 cm (v) x 50 cm (š) x 56 cm (h)

60 kg ((bez příslušenství)
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