
 

Přístroje pro lokální kryoterapii  

Zdravotnický prostředek –  hrazeno ZP 21 116                       
Mobilní zařízení je určeno k lokálnímu ochlazení tkáně. Pracovní tekutina je kapalný 
dusík, přičemž výstupní teplota trysky -160°C, lokální kryooterapie -160°C poskytuje 
účinné a rychlé stimulační podněty. Dostupné ve verzích o objemech 30 nebo 50 
dm3. 
Rychlé vychlazení trysky na -160°C do 30 vteřin od spuštění přístroje. 
Ošetřovaný vnímá příznivě intenzivní suchý chlad,  
který vystupuje z trysky pod minimálním tlakem, 
po aplikaci s účinkem trvajícím 3 až 6 hodin.                            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bryza  30l                               Mistral  30l                                Zefir 30l                           
 Cena 144 000 Kč + DPH   Cena 149 500 Kč + DPH    Cena 129 000 Kč + DPH       

Akce 118 000 Kč + DPH    Akce 119 500 Kč + DPH     Akce 108 000 Kč + DPH    

                 4 300 € + DPH                     4 350 € + DPH                      3 790 € + DPH 

Výhradní zastoupení         
        Kriomedpol                                                        Záruka 24 měsíců                                                            
      Roman Zelenka                                                     
      Palachova 72/8  
591 00 Žďár nad Sázavou                                                       CE 1451 
     +420 603 22 603 2 
  www.kryokomory.cz   
   info@kryokomory.cz 
   info@zdrtechnika.cz  
 



 
 
Naše mobilní zařízení pro lokální kryoterapii je určeno k provádění 
kryostimulačních zákroků s využitím řízeného proudění páry 
absolutně suchého dusíku o teplotě -160°C,  
vychlazení hlavice ve velmi krátkém časovém intervalu/do 30 sekund/.                                                
Výhody tohoto přístroje spočívají v rychlém ošetření. 
Ošetřovaný vnímá příznivě intenzivní suchý chlad,  
který vystupuje z trysky pod minimálním tlakem, 
po aplikaci s účinkem trvajícím 3 až 6 hodin. 
Rychlé vychlazení trysky na -160°C, 
možnost nastavení 4 stupňů intenzity  
a 2 stupňů intenzity v pulzním režimu, 
váha pro přehled o zbývajícím 
 objemu kapalného dusíku,info o čase ošetření  
Speciální nádoba eliminující ztráty odparem. 
Kryostimulační zákroky 
se úspěšně využívají při terapii 
lokálních zánětlivých revmatických 
onemocnění,entezopatií a bolestivých úponů, 
při léčbě úrazů pohybového aparátu  
(zlomeniny, vymknutí, vykloubení, natažení 
či natržení šlach a svalů),revmatizmu měkké tkáně,                                                   CE 1451 
diskopatií,myalgií,degenerativních změn, 
akutního lumboischiadického syndromu,  
zmírnění následků popálenin,                                        
pro odstraňování podkožního tuku a celulitidy.      
Usnadnění a urychlení hojení všech typů jizev  
Možné kombinace s dalšími procedurami jako jsou 
masáže, přístrojové lymfodrenáže atd…                 
 
Naši kryoterapii díky nulové vlhkosti kapalného dusíku mohou využívat lidé s artritidou a i 
ostatní se zvýšenou citlivostí na vlhký chlad.            Dodávky kapalného dusíku zajištěny. 
 
Některé zařízení, provozující naši lokální  kryoterapii KRIOMEDPOlL: 
 
ORPCENTRUM,s.r.o 
Odborné ortopedické centrum  
PoJuliskou1805/4  
160 00 Praha 6 Dejvice 
www.orp.cz 
Telefon: 233 338 112, 773 677 687  
  
HC Verva Litvínov  
masér teamu pan Roman Reif  
kontakt:  777 948 574 
  
Kruhové  tréningy Praha 
Hardcore Treninky 
Jiří Nečásek +420606244945 
http://hardcore-treninky.cz/   
  
  



Beachwell  
Táborská 2467  
393 01 Pelhřimov 
Petra Neureiterová (kryoterapie) 
e-mail: petra.neureiterova@beachwell.cz   
 778 075 088  
http://www.beachwell.cz/ 
 
Rehabilitace Vysokov u Náchoda 
Dagmar Šefcová  
tel:  605592885, +420 491 446 133 
 

Celotělová kryoterapie spočívá v krátkém pobytu uživatele (2-3 minuty) při velmi 
nízkých teplotách až -150° C a následné mírné aerobní aktivitě.  
Působení nízké teploty na receptory chladu s následným ohřátím celého povrchu 
těla způsobuje intenzivní prokrvení kůže, podkoží a svalového aparátu. Současně 
dochází k tvorbě řady organismu prospěšných látek působících účinně hlavně proti 
zánětům a bolesti. 

 akutní a chronická zánětlivá onemocnění kloubů a páteře  
 degenerativní kloubní onemocnění  
 zánětlivá revmatická onemocnění měkkých tkání a kůže  
 bolestivé kontraktury kosterní svaloviny, fibromyalgie  
 rehabilitace po operacích velkých kloubů a páteře                Kryosauna model 0104 
 poúrazové a pooperační hematomy a otoky  
 autoimunitní onemocnění a poruchy imunity  
 roztroušená skleróza   
 neurodermitida, ekzémy  
 migréna  
 chronická onemocnění dýchacího systému, astma, senná rýma  
  zlepšení hojení jizev  
 osteoporóza  

Kryosauna pro poskytování celotělové kryoterapie.  
Estetická válcová kabina, kde je elektronicky  
přesně nastavena a rovnoměrně udržována 
 nízká teplota až -150 °C. 
 Chladícím médiem je kapalný dusík. 
Kryosauny jsou ideální pro umístění do hotelů,  
fitness/wellness a kryo center, lázní, lékařských institucí, 
regeneračních a  rehabilitačních center. 
 Kryosauny najdete na mnoha místech Evropy 
 – Německo, Polsko, Francie, Irsko, Anglie,Finsko,Litva, 
Španělsko,Česko a Slovensko.  
Největším odběratelem našich kryosaun  
je v současné době  USA/ k zhlednutí na 
youtube.com/http://www.youtube.com/watch?v=7RNt9xZcEqg 
http://www.youtube.com/watch?v=EygvhEOtGvA 
http://www.youtube.com/watch?v=bVYqceUpca  
 
 
Cena 568.000 Kč                            Akční cena 498.000 Kč                  
                                                                                Ceny bez 21% DPH pro ČR 



                                                              Záruka 24 měsíců                             1451 
  Výhradní zastoupení  
   JUKA KRYOGENIKA  
      Roman Zelenka  
      Palachova 72/8  
591 00 Žďár nad Sázavou  
    +420 603 22 603 2 
  www.kryokomory.cz  
  info@kryokomory.cz  
 
Kryokomora 2-3 osoby LN2  cena 1.498. 000,- Kč 
Kryokomora 2-3 osoby LN2  akční cena 1.298.000,- Kč   46.880 €  
V ceně vždy doprava, montáž a proškolení. Záruka 24 měsíců  
V nabídce také kryokomora 4-5 osob více informací na dotaz 
                                                                                                                

 


