
CryoPro®. Cryochirurgie apparatuur.

   Heeft u vloeibare stikstof nodig voor cryochirurgie 
behandelingen? 

   Linde kan u hiervoor vloeibare stikstof leveren als koude
medium. CryoPro levert uitstekende prestaties in termen 
van veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak!

   De CryoPro wordt standaard voorzien van zes verschillende 
spraytips. De vorm en grootte van de spraytip bepaalt de 
overdracht van koude op de te behandelen plaats. Deze spray
tips zijn bedoeld voor de meest gebruikelijke behandelingen, 
zoals wratten, kleine tumoren en overige huidaandoeningen. 
De aansluiting op de koudekop is overigens uitwisselbaar 
met de meest voorkomende systemen, zodat het veelal ook 
mogelijk is spraytips van ander fabricaat te gebruiken. Uit het 
aanbod van tips kunt u kiezen uit verschillende types.

 Methode  Door zijn eenvoud, hoge nauwkeurigheid en lage kosten, 
is cryotherapie een volledig erkende en vaak toegepaste 
methode voor de behandeling van een variëteit aan 
huidletsels. De behandeling staat bekend als minder 
pijnlijk en vergt normaal gesproken geen anesthesie.

   De CryoPro is te verkiezen boven andere systemen zoals 
het gebruik van lachgas, dat bevriest bij 85°C. Vloeibare stikstof is 196°C en kan met de bijgeleverde 
spraytips of de optionele contacttips beter gedoseerd worden, waardoor de behandeling effectiever is. 

   De CryoPro biedt een gewilde combinatie van lage temperatuur, een uitgebreid arsenaal toebehoren voor 
spuit of contactbevriezing en een hoge mate van probleemoplossend vermogen. De cosmetische resultaten 
zijn uitstekend en maken de CryoPro tot een van de meest universele cryochirurgische instrumenten. 

   Technische specificaties
   

 Universele afnamehevel  Voor het vullen van de CryoPro maakt men gebruik van verschillende soorten stikstofvaten. Om de vloeibare 
stikstof veilig over te hevelen naar een CryoPro, kunt u gebruik maken van de universele afnamehevel. 
Deze past op bijna ieder gewenst stikstofvat met een nekdiameter van 50 mm. Het werkt gebruiksvriendelijk 
en het voordeel hiervan is, is dat het op de meeste vaten past en u het weer kunt opbergen, zodra het 
spuitbusje weer gevuld is.

 CryoCare  Naast het leveren van de CryoPro voorziet Linde dermatologen en huisartsen in Nederland en België van 
vloeibare stikstof voor de behandeling van wratten of het uitvoeren van kleine cryochirurgische ingrepen. 
Linde bezorgt de vloeibare stikstof op het afgesproken adres in veilige, vacuümgeïsoleerde vaatjes, volgens 
een overeengekomen leveringsschema. Om besmetting uit te sluiten, worden de CryoCarevaatjes apart gevuld 
en vervoerd en niet gecombineerd met materiaal of leveringen aan de veterinaire sector. Afhankelijk van uw 
behoefte, kunt u kiezen uit vaatjes van 1,5 liter, 6 liter of 8 liter vloeibare stikstof. Aangezien de veiligheid van 
onze klant centraal staat, wordt er bij deze service ook een draagbare zuurstofdetectie geleverd.

 Linde: Living healthcare
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→ Datasheet

Model CryoPro Mini CryoPro Maxi
Artikelcode 7305818 7305817
Inhoud 350 ml 500 ml
Statische houdbaarheid 12 uur 24 uur



 Accessoires*  Contacttip 1 mm
   Artikelcode 7308361

   Contacttip 2 mm
   Artikelcode 7305819

   Contacttip 3 mm
   Artikelcode 7307712

   Contacttip 4 mm
   Artikelcode 7307713

   Contacttip 5 mm
   Artikelcode 7305820

   Contacttip 15 mm
   Artikelcode op aanvraag

   *Niet alle accessoires zijn hier vermeld. Voor overige accessoires kunt u contact opnemen met het Customer Service Center. 

   Wilt u meer weten over de CryoPro of heeft u vragen over de CryoCare service die Linde biedt? Neem dan 
contact op met een van onze medewerkers van het Customer Service Center op telefoonnummer 0402825858. 
Zij nemen uw vragen in behandeling en helpen u graag.

Linde Healthcare Benelux
Voor Nederland: De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven
Tel. +31.40.2825825, Fax +31.40.2816875, info.healthcare.nl@linde.com, www.lindehealthcare.nl
Voor België: Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen
Tel. +32.70.233826, Fax +32.70.233828, info.healthcare.be@linde.com, www.lindehealthcare.be
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Contacttip 20 mm
Artikelcode op aanvraag

Contacttip 30 mm
Artikelcode op aanvraag

Acne spraytip
Artikelcode 7308082

Gebogen hulpstukje
Artikelcode 7309977

Recht hulpstukje
Artikelcode 7309199

Scherpe contacttip 
Artikelcode op aanvraag


