Mobilna kriokomora
Fleksibilna rešitev za sistemsko krioterapijo

Sapio Plini je ekskluzivni zastopnik za Slovenijo za prvo mobilno kriokomoro. Kriokomora je
naprava, opremljena z lastnim, neodvisnim in varnim sistemom za ohlajevanje.
KRIOKOMORA JE KOMPLEKSEN SISTEM, S KATERIM LAHKO OPRAVLJAMO SISTEMSKO
KRIOTERAPIJO IN JE POPOLNOMA VARNA ZA UPORABO. TEKOČI DUŠIK SE PRETAKA
SKOZI HLADILNI SISTEM IN NIKOLI NE PRIDE V STIK S POSAMEZNIKOM/PACIENTOM.
MOBILNA KRIOKOMORA
- je nameščena v kontejnerju, ki ga lahko prevažamo na kraj, kjer jo potrebujemo in ga
lahko po želji premikamo,
- lahko jo namestimo na kateremkoli terenu, v bližini stadionov, športnih centrov, hotelov
ali bolnišničnih sistemov, ne da bi pri tem potrebovali kakršenkoli poseben projekt,
- napaja se s priključkom na električno omrežje ali z generatorjem, ki je nameščen v
nadzorni sobi kriokomore,
- napajanje s tekočim dušikom poteka iz notranjega rezervoarja s tekočim dušikom ali iz
zunanjih rezervoarjev,
- naprava je medicinski pripomoček s CE oznako skladno z direktivo 93/42/CEE.
STRUKTURA KONTEJNERSKE KRIOKOMORE
Kontejnerneska kriokomora ima: slačilnico, nadzorno sobo in tehnično sobo, ki jo sestavljata:
- prva soba (predsoba) v katero vstopata po 2 osebi in se premikata skozi prostore pri
največ - 60°C, po navječ 30 sekund, s čimer prilagajajo telo nizki temperaturi;
- druga soba (soba za tretmaje) v katero vstopajo posamezniki v skupinah po največ 3
osebe in skladno s kliničnimi zahtevami ostajajo v sobi 1-2 minuti, v nenehnem gibanju
pri temperaturi -110°C do -160°C

Mobilna kriokomora
Fleksibilna rešitev za sistemsko krioterapijo
Kontejner, v katerem je kriokomora sestavljajo: slačilnica, nadzorna soba in tehnična soba.
ZNAČILNOSTI
Dimenzije kontejnerja
Največje dovoljeno število oseb v sobi
Električni generator
Hladilni medij
Rezervoar za hladilni medij
Temperatura okolja v prostoru za tretma
Temperatura okolja v predsobi
Perioda tretmaja (programabilna)
Variiranje temperature v sobi za tretma
Perioda ohlajevanja prostora do delovne temperature
Vpihovanje zraka primernega za dihanje v prostor
Poraba tekočega dušika za ohlajanje
Poraba tekočega dušika za periodo tretmaja
Dodatna oprema: glasbena oprema (zvočniki in mp3 player)

6.055x2.435x2.975 mm
2-3
Zunanji in notranji
Tekoči dušik
Zunanji in notranji
-110 do -160°C
-60°C±5°C
30 sek – 3 minute
±5°C
45-50 minut (-160°C)
>35m3/h
ca. 100 kg
ca. 90kg/h

VARNOSTNI SISTEMI (že obstoječi)
-

senzor koncentracije kisika (2 v prostoru za tretma in 2 v nadzornem prostoru),
akustični in svetlobni opozorilniki nizke koncentracije kisika v prostoru,
sistem za zaščito hladilnega sistema, namenjen preprečevanju izhajanja tekočega
dušika iz kontejnerja,
kontejner opremljen s trojnimi varnostnimi ventili,
sistem alarmov za javljanje preseganja dovoljene periode prisotnosti pacienta v
prostoru za tretma,
tipka za nujno pomoč pacientu v notranjosti prostora za tretma,
varnostna luč za slučaj izpada električne energije,
audiovizuelni nadzor pacienta,
standby sistem za vdrževanje atmosfere v obdobju med terapijami.
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