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ORAZ MONO CRYO
DO KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ

zdrowie, uroda
i odnowa biologiczna
oraz rekreacja i sport

KRIOKOMORY STACJONARNE, KONTENEROWE I MOBILNE ORAZ MONO CRYO

Szanowni Państwo,
CREATOR Sp. z o.o., jako producent i dostawca komór kriogenicznych oraz wieloletni użytkownik tego
urządzenia, pragnie zainteresować Państwa krioterapią ogólnoustrojową jako skuteczną metodą leczenia,
rehabilitacji oraz odnowy biologicznej.
Krioterapia ogólnoustrojowa z wykorzystaniem komory niskotemperaturowej jest metodą coraz szerzej stosowaną w świecie, nierzadko z powodzeniem zastępującą środki farmakologiczne oraz długotrwałą rehabilitację.
Od kilkunastu lat prowadzony przez naszą firmę Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji wykonuje kilkaset
takich zabiegów dziennie, co oznacza że pracująca w naszym ośrodku kriokomora jest jedyną tak intensywnie eksploatowaną w kraju.
Od momentu uruchomienia w 2001 roku do dzisiaj wykonano w niej ponad 2 miliony zabiegów, prowadząc przy tym pełną dokumentację medyczną i techniczną niezbędną do oceny tej formy rehabilitacji. Jej
skuteczność w leczeniu bardzo wielu schorzeń potwierdzają nie tylko wyniki licznych badań naukowych, ale
przede wszystkim tysiące pacjentów, którzy dzięki zabiegom krioterapii odzyskali sprawność i zdrowie.
Wiele lat doświadczenia połączonego ze współpracą naukowo-badawczą z Wydziałem Fizjoterapii
Akademii Wychowania Fizycznego, zaowocowało powstaniem naszych dotychczasowych komór kriogenicznych w wersjach stacjonarnych, kontenerowych oraz mobilnych, o symbolach CR-2011 CH-1/B
oraz CR-2017 M1.
Naszym najnowszym produktem jest najbardziej zaawansowana technicznie na rynku komora kriogeniczna 1-2 osobowa, o nazwie Mono Cryo, typ CR-20, model „S”, dedykowana do obiektów hotelarskich, ośrodków
sportowych (centrów spa), Fitness & wellness czy też do wykorzystania prywatnego.
Firma CREATOR Sp. z o.o., przy produkcji komór kriogenicznych korzysta z własnych wieloletnich doświadczeń,
nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, o czym świadczy wiele prestiżowych nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach, które prezentujemy w dalszej części oferty.
Najwyższą jakość naszego produktu potwierdza certyfikat TÜV NORD w zakresie projektowania i produkcji
komór niskotemperaturowych.
To nowoczesne urządzenie chronione jest patentem nr 193363 i świadectwem ochronnym nr 66743 oraz
zgłoszeniami patentowymi nr P-381643 i P-382028.
Pragnąc spopularyzować wykorzystanie niskich temperatur zarówno w leczeniu, rehabilitacji i szeroko pojętej odnowie biologicznej, opracowaliśmy komorę o znacząco niższych kosztach eksploatacyjnych i niższej
cenie niż dotychczas oferowane przez innych producentów.
Oferta nasza ma charakter kompleksowy, bowiem przy jej realizacji aktywnie uczestniczymy zarówno przy
opracowaniu szczegółowych założeń technicznych dotyczących usytuowania komory kriogenicznej w posiadanym przez Inwestora obiekcie, jak również w opracowaniu schematu organizacyjnego oraz zasad działania
i wyposażenia obiektu, które umożliwiają najbardziej skuteczne i efektywne prowadzenie usług rehabilitacyjnych. Proponujemy również korzystne warunki dzierżawy zbiornika oraz dostawy gazu w oparciu o umowę
współpracy z firmą „Messer POLSKA” Spółka z o.o.
Współpracujemy także z innymi dostawcami gazów technicznych na terenie
Polski.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, do odwiedzenia
naszej strony internetowej www.creator.wroc.pl oraz www.kriokomory.pl lub do
złożenia bezpośredniej wizyty w naszych Ośrodkach Profilaktyki i Rehabilitacji we
Wrocławiu i Łodzi.
PREZES ZARZĄDU
Adam Józefowicz
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji
Al. Jerozolimskie 26 B
56-120 Brzeg Dolny
tel. 071 319 53 35
www.creator.wroc.pl

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji
przy AWF we Wrocławiu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al.I.J.Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
AWF bud. P-4 – teren Stadionu Olimpijskiego
tel. 071 348 10 74; 071 347 35 74
www.creator.wroc.pl

Ośrodek Tlenoterapii Hiperbarycznej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Borowska 213
50-556 Wroclaw
tel. 071 316 80 27; 0500 11 33 45
www.hiperbaria.wroc.pl

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji w Łodzi
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 55a
90-553 Łódz
tel. 042 230 10 00
www.creator.wroc.pl
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Kodeks Dobrej Praktyki
wKodeks
krioterapii
ogólnoustrojowej
Dobrej
Praktyki

w

Szkoła
Wrocławska
krioterapii ogólnoustrojowej

Szkoła Wrocławska

Producent oraz użytkownik komór kriogenicznych
stacjonarnych, kontenerowych
i mobilnych oraz mono cryo

Kriokomora
stacjonarna

Kriokomora
Mono Cryo

Kriokomora
kontenerowa

Kriokomora mobilna

Naszą ofertą pragniemy zainteresować wszystkich świadczących usługi rehabilitacyjne: zakłady lecznicze
(ambulatoryjne, szpitalne, sanatoryjne), kluby sportowe i fitness, gabinety wellnes i spa, ośrodki
wypoczynkowe, hotele jak również osoby i organizacje zamierzające podjąć tego rodzaju działalność.

KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA

CERTYFIKAT

ISO 9001:2015
DEKRA Certification Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że przedsiębiorstwo

CREATOR Sp. z o.o.

zakres certyfikacji:

Profilaktyka, rehabilitacja w pełnym zakresie, ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
terapia tlenem hiperbarycznym, promocja zdrowia. Projektowanie i produkcja komór
niskotemperaturowych i urządzeń do krioterapii miejscowej
certyfikowana siedziba:

PL – 54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37
(pozostałe lokalizacje patrz załącznik)

wdrożyło system zarządzania jakością zgodnie z ww. normą i skutecznie go realizuje. Wynik auditu
udokumentowano w raporcie numer U2-A502812-B3-U-9001.
Certyfikat ważny od 30-04-2018 do 25-02-2019
Nr rejestracyjny certyfikatu: 90204247/5

DEKRA Certification Sp. z o.o. Wrocław; 30-04-2018

QMS

DEKRA Certification Sp. z o.o. • Plac Solny 20 • 50 -063 W rocław • www.dekra -certification.com.pl
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1. Kriokomora stacjonarna CR- 2011 CH-1/B
Komora kriogeniczna CR-2011 CH-1/B produkowana jest w trzech wersjach: w wersji 5-6 osobowej, w wersji 3-4 osobowej oraz w wersji 2-3 osobowej. Dostosowanie wymiarów kriokomory do potrzeb Klienta. Wszystkie te wersje mają wspólne rozwiązania konstrukcyjno-techniczne zapewniające
stabilność parametrów pracy kriokomór oraz bezpieczeństwo eksploatacji.
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KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA

2. Warunki dostawy komory kriogenicznej CR-2011 CH-1/B
Cena obejmuje:
•

dostawę i montaż

•

szkolenie

•

gwarancję standardową 24 miesiące

Dodatkowo zapewniamy serwis pogwarancyjny oraz możliwość zawarcia promocyjnej umowy
z firmą MESSER Polska sp. z o.o na dzierżawę zbiornika i dostawę gazu.
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3. Kriokomora kontenerowa
Komora kriogeniczna wbudowana w kontener umożliwiający jej transport na platformie jezdnej
do miejsca docelowego (ośrodki zdrowia, centra odnowy biologicznej, sanatoria, kluby sportowe, kluby
fitness, hotele i ośrodki spa, itp.).
Kontener oprócz samej komory posiada przestrzeń dla pacjentów. Wymiar wpasowanej w kontener komory: 2650mm x 3000mm x 2300mm.
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4. Kriokomora mobilna CR-2017 M1
Kriokomora w pełni mobilna na własnym podwoziu, gotowa w każdej chwili do transportu i podjęcia szybkiej pracy bez przygotowania całego zaplecza instalacyjnego. System idealnie sprawdza
się w przypadku korzystania z krioterapii ogólnoustrojowej podczas np. zawodów sportowych, turniejów i obozów wyjazdowych, imprez prozdrowotnych i eventów branżowych. Wymiar komory wpasowanej w przyczepę: 1600mm x 2200mm x 2500mm.
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5. Kriokomora Mono Cryo
Komora kriogeniczna Mono Cryo jest komorą stacjonarną, dedykowaną dla 1-2 osób.
Kriokomora Mono Cryo to nowoczesne urządzenie pozwalające na zastosowanie zimna w leczeniu,
rehabilitacji i sporcie oraz rekreacji, a wykorzystane technologie i rozwiązania techniczne są najwyższych
standardów wynikających z wieloletniej współpracy z uczelniami wyższymi, doświadczenia w produkcji
(ponad 100 urządzeń w kraju i za granicą) oraz samodzielnego świadczenia przez firmę Creator usług
krioterapii ogólnoustrojowej (ponad 2 mln zabiegów).
Kriokomora Mono Cryo do urządzenie doskonale nadające się do instalacji w niewielkich pomieszczeniach w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach spa oraz fitness&wellness, w obiektach hotelowych czy w prywatnych obiektach mieszkalnych.
Kriokomora Mono Cryo dostępna jest w systemie najmu lub leasingu, z możliwością wykupu urządzenia.

NAJEM
LEASING
ZAKUP
CREATOR Sp. z o.o.
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zimno, które leczy

zdrowy wybór

PRODUCENT
KOMÓR KRIOGENICZNYCH
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

234 Victoria Road, Southend on Sea, Essex, SS1 2TB, UK
tel. 08001337428 (only U.K.)
tel. kom +44 7803 809 760 				

creator.uk@creator.wroc.pl

www.cryochambers.co.uk

Gazy i technologie dla medycyny











Gazy dla sektora medycznego stosowane w diagnostyce i leczeniu,
zarejestrowane jako produkty lecznicze lub wyroby medyczne
Monitorowana jakość i bezpieczeństwo stosowania:
– Certyfikat ISO 13485
– Certyfikat zgodności WE/CE dla wyrobów medycznych
– Certyfikat GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania) dla produktów
leczniczych
Dostawy medycznych gazów skroplonych cysternami do zbiorników
stacjonarnych
Usługa LIN serwis – napełnienie gazami medycznymi naczyń Dewara
lub przenośnych zbiorników kriogenicznych
Dzierżawa butli na gazy medyczne
Sprzedaż reduktorów oraz materiałów eksploatacyjnych
Instalacje gazów medycznych i ich serwis
Doradztwo w zakresie zastosowań gazów medycznych

Messer Polska Sp. z.o.o.
ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
tel. +48 32 77 26 000, fax +48 32 77 26 115
messer@messer.pl, www.messer.pl
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6. Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne kriokomory stacjonarnej,
kontenerowa i mobilnej oraz mono cryo
ZNAMIONOWE WARUNKI PRACY
Stacjonarna

Kontenerowa

Mobilna

Mono Cryo

10oC – 25oC

Temperatura otoczenia:
Wilgotność względna:

< 40%

---

---

Ciśnienie atmosferyczne:

96 – 106 kPa

Rodzaj pracy:

praca ciągła

Zasilanie:

< 40%

230 V, 50Hz (napięcie przemienne)

Moc znamionowa:

1450 W

1100 W

Nominalny pobór prądu:

1100 W

450 VA

1-2

1-2

16A

PARAMETRY ROBOCZE KRIOKOMORY
Maksymalna liczba pacjentów
w komorze:
Zakres temperatury roboczej komory
zabiegowej (programowana):

6

3-4

-60oC -160oC co 1oC

Temperatura w przedsionku:

-60oC ±5oC

Czas zabiegu – programowany
w zakresie:

do 3 minut – co 1 sekundę

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Stabilizacja temperatury w komorze
zabiegowej:
Czas schłodzenia kriokomory
(zależne od warunków atmosferycznych):

± 3oC (max. ±10oC)
ok. 35 minut
do
-120°C

ok. 40 minut
do
-120°C

Czynnik chłodzący:

Zużycie cieczy kriogenicznej w czasie
zabiegów:

ok. 30 minut
do
-120°C

ciekły azot

Stężenie tlenu w komorze:
Zużycie cieczy kriogenicznej na
schłodzenie:

ok. 30 minut
do
-120°C

18,5 – 21,0%
~120 kg

110 kg

100 kg

40-80 L

~100 kg/h

100 kg/h

80 kg/h

40-76 kg/h

CREATOR Sp. z o.o.
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7. Krioterapia. Leczenie i odnowa biologiczna
Krioterapia ogólnoustrojowa (całego ciała) wykorzystuje w procesie leczenia niskie temperatury.
Czynnikiem schładzającym kriokomorę jest ciekły azot. Zabieg w kriokomorze trwa od 2 do 3 minut.
U dorosłego człowieka krótki, bardzo intensywny wpływ krańcowo niskich temperatur (od -110°C do
-160°C) uruchamia reakcję hormonalną powodującą wzrost przemiany tkankowej i podwyższenie ciepłoty tkanek. Krioterapia ogólnoustrojowa powoduje znieczulenie i uruchamia wewnętrzną reakcję
przeciwbólową. Wpływ niskich temperatur na rozluźnienie mięśni szkieletowych tłumaczy się zmniejszonym napływem do rdzenia kręgowego bodźców bólowych. Istotne jest też, że w obrębie kończyn
zachodzi reakcja otwierania lub zamykania przetok tętniczo-żylnych pod wpływem niskich temperatur.
Wszystko to stwarza m.in. komfortowe warunki do postępowania rehabilitacyjnego, które można zintensyfikować i przedłużyć. Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje szczególną formę termoregulacji, której skutki są niezwykle korzystne miejscowo, a ich suma daje efektywny
sposób odnowy biologicznej. Zaobserwowano wyraźny wzrost odporności ustroju. Należy podkreślić,
że wykorzystywanie oddziaływania temperatur kriogenicznych na ustrój człowieka ma nie tylko zastosowanie w medycynie, w postępowaniu z ludźmi chorymi, ale również u osób zdrowych, uprawiających
wysiłek sportowy wyczynowo lub rekreacyjnie.
Jest to doskonała metoda odnowy biologicznej, pozwalająca w szybki i efektywny sposób zregenerować organizm po wytężonym wysiłku. Sprzyja również szybszemu złagodzeniu dolegliwości,
zwłaszcza bólowych, powstałych np. w wyniku uprawiania sportu.
ZALETY
KRIOTERAPII
OGÓLNOUSTROJOWEJ

ZMNIEJSZENIE
NAPIĘCIA
MIĘŚNIOWEGO

CYKL
ZABIEGÓW

DZIAŁANIE
PRZECIWBÓLOWE

WZROST
STĘŻENIA
ENDORFIN

REGENERACJA
CHRZĄSTKI
STAWOWEJ

WZROST STĘŻENIA
TESTOSTERONU
ZWIĘKSZENIE
POZIOMU
ADRENALINY
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OPÓŹNIENIE
PROCESU
STARZENIA

KRIOKOMORY STACJONARNE, KONTENEROWE I MOBILNE ORAZ MONO CRYO

Ponadto zabiegi te:
•
•
•
•

oddziaływują korzystnie na układ
immunologiczny (wzrost odporności),
mają działanie hartujące,
wpływają na poprawę samopoczucia 			
(leczenie depresji i bezsenności),
• wspomagają zabiegi kosmetyczne 			
(profilaktyka celulitu).
Zabiegi w kriokomorze poprzedzają kinezyterapię
(ćwiczenia fizyczne) prowadzoną w indywidualnie
dobranych programach,
z uwzględnieniem rodzaju dolegliwości, możliwości
wysiłkowych i ruchowych, ogólnego stanu zdrowia.

8. Efekty lecznicze i wskazania do zabiegów krioterapii
Najcenniejszymi efektami leczniczymi zabiegów krioterapii jest:
• czynne przekrwienie ciała, które decyduje o szybkim gojeniu się urazów i zapaleń;
• uczucie subiektywnej bezbolesności utrzymujące się przez 6 - 8 godzin po zabiegu,
powodujące większą intensywność i skuteczność stosowania rehabilitacji ruchowej
(kriorehabilitacja). Efekt bezbolesności przy powtarzalnych zabiegach utrwala się na długi czas;
• wzrost odporności ustroju (wzrost limfocytów immunokompetentnych - KN);
• korzystny wpływ na psychikę (ustępuje zmęczenie, wybitna poprawa nastroju
i samopoczucia, powrót chęci do pracy fizycznej i umysłowej).

CREATOR Sp. z o.o.
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Wskazania do krioterapii ogólnoustrojowej:
Odnowa biologiczna: relaksacja, ujędrnianie skóry, redukcja
cellulitu i tkanki tłuszczowej, wspomaganie leczenia otyłości;
Sport wyczynowy: stany zmęczenia fizycznego i urazy,
wsparcie treningu wytrzymałościowego i siłowego;
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS);
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK);
Łuszczycowe zapalenie stawów;
Zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, zmiany
zwyrodnieniowe i przeciążeniowe barku
(PHS, tzw. bark zamrożony);
Daleko posunięte zmiany zwyrodnieniowe dużych stawów;
Entezopie - np. „łokieć tenisisty”, ostrogi piętowe,
choroby przyszczepów mięśniowych;
Choroby krążka mięśniowego - dyskopatie, lumbago,
rwa kulszowa, tzw. zespoły korzenia odcinka szyjnego
i lędźwiowego kręgosłupa;
Neuralgie nerwów obwodowych;
Dna moczanowa, artropatia dnawa;
Stwardnienie rozsiane (SM), Choroba Parkinsona;
Porażenie splotów i nerwów obwodowych;
Stany po udarze mózgu - porażenia połowiczne;
Stany po zabiegach operacyjnych na ośrodkowym
układzie nerwowym (OUN);
Urazy, złamania, stany po zabiegach operacyjnych
na narządzie ruchu;
Choroby tkanek okołostawowych, ścięgien, więzadeł;
Osteoporoza, Fibromyalgia, Zespół Sudecka;
Zaburzenia psychiczne: zaburzenia depresyjne,
deficyty poznawcze, zaburzenia somatyzacyjne.

Przeciwwskazania do krioterapii ogólnoustrojowej:
•
•
•
•
•
•
•
•

19

klaustrofobia;
choroba Raynauda;
niedoczynność tarczycy;
działanie niektórych leków (zwłaszcza neuroleptyków) i alkoholu;
zwężenie zastawek: półksiężycowatej aorty i zastawki dwudzielnej;
ostre schorzenie dróg oddechowych;
znaczne wyniszczenie organizmu;
czynne procesy nowotworowe.

www.kriokomory.pl
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9. Krioterapia w sporcie wyczynowym
W medycynie sportowej wiele urazów można leczyć zachowawczo przez wdrożenie odpowiedniej
fizykoterapii, masażu, hydroterapii i kinezyterapii. Niekiedy jednak, urazy sportowe wymagają
leczenia operacyjnego. W obu tych sytuacjach stosowanie krioterapii w postaci zabiegów lokalnych
czy ogólnoustrojowych (w kriokomorze) będzie działało przeciwbólowo, przeciwobrzękowo,
przeciwzapalnie oraz regulowało napięcie mięśni. Krioterapia wówczas jest wykorzystywana jako
metoda główna lub wspomagająca (np. po leczeniu operacyjnym).
Wskazania do stosowania krioterapii w sporcie wyczynowym:
1. mięśnie
			
a. uszkodzenia trakcyjne (naciągnięcie, pęknięcie włókien, bolesne napięcie)
2. powięzie
			
a. zespół przedziału powięziowego,
3. ścięgna
			
a. skręcenia,
			
b. rozciągnięcia,
			
c. tendinozy,
			
d. tendinopatie,
			
e. jałowe zapalenia ścięgien i przyczepów (mięśnia podkolanowego, ścięgna			
		
Achillesa, łokieć tenisisty, łokieć golfowy, zespół bolesnego barku),
4. stawy
			
a. uszkodzenie torebki stawowej, uszkodzenia chrząstki stawowej,
5. przeciążenia
			
a. np. zespół rzepkowo-udowy (kolano biegacza),
			
b. zespół mięśni tylnej grupy uda,
			
c. zespół mięśni lędźwiowych (plecy ciężarowca),
			
d. zapalenie rozścięgna podeszwowego,
6. przewlekłe obrażenia sportowe
			
a. np. zapalenie ostrogi kości piętowej,
			
b. metatarsja Mortona,
			
c. zmęczeniowe złamania kości śródstopia,
7. wspomaganie odnowy biologicznej (działania stymulujące),
8. wspomaganie treningu wytrzymałościowego i siłowego,
9. przyspieszenie regeneracji powysiłkowej (regulacja stresu oksydacyjnego),
10. profilaktyka przeciążeń
Dodatkowy wpływ jaki posiadają zabiegi KRIOTERAPII, to działanie stymulujące na organizm
prowadzące do zwiększenia jego wydolności, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie efektu anabolicznego,
zbliżonego do wywoływanego przyjmowaniem farmakologicznych środków dopingujących.
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Użytkownikami naszych kriokomór są kluby sportowe, ośrodki
medyczne oraz centra Wellness & SPA w Polsce, Europie i USA.
Nawiązaliśmy także współpracę z partnerem rosyjskim, dzięki
czemu nasze systemy do krioterapii ogólnoustrojowej dostępne
są w Rosji, Kazachstanie oraz na Białorusi.
Mamy przedstawicielstwo handlowe na terenie Wielkiej Brytanii.
PONAD 100
SPRZEDANYCH
KRIOKOMÓR

PONAD 2 MILIONY
BEZPIECZNIE
PRZEPROWADZONYCH
ZABIEGÓW
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Warszawa, dnia 19.02.2002 r.

Prof. dr hab. n. med.
WIESŁAW SIWEK
Konsultant d/s rehabilitacji
Branżowej Kasy Chorych

OPINIA
W dniu 25.01.2002 r. zostałem zaproszony do zwiedzenia Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR
we Wrocławiu ul. Lotnicza 37 oraz wyrażenia o nim opinii. Ośrodek posiada status Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, usytuowany jest w wolnostojącym zespole niskiej zabudowy, pozbawionej barier
architektonicznych, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, przyjaznej choremu. Struktura techniczna
i organizacyjna ośrodka spełnia wszystkie warunki ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Kadra ośrodka składa się z lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej
i balneoklimatologii, reumatologii, endokrynologii oraz magistrów rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii,
techników fizjoterapii i masażu leczniczego, pielęgniarek dyplomowanych, co gwarantuje fachową opiekę
medyczną oraz swobodny dostęp pacjenta do każdej usługi rehabilitacyjnej. Ponadto zatrudnia logopedów,
psychologa i pedagoga oraz świadczy usługi w warunkach domowych, wpływa to na kompleksowość
świadczeń oferowanych przez ośrodek.
Bazę zabiegową stanowią urządzenia najnowszej generacji i najwyższej jakości umożliwiające wykonanie
zabiegów fizykoterapeutycznych z zakresu elektrolecznictwa, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa,
laseroterapii, magnetoterapii, ultradźwięków, krioterapii miejscowej oraz hydroterapii i masażu leczniczego.
Ośrodek dysponuje, jedną z niewielu w kraju, komorą kriogeniczną do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej
oraz zapleczem kilku sal do kinezyterapii indywidualnej i grupowej jak również wyposażony jest w szeroką
gamę przyrządów wykorzystywanych w pełnowymiarowym usprawnianiu ruchowym chorego.
O wysokim poziomie placówki może również świadczyć fakt ulokowania w niej Poradni dla Chorych
na Stwardnienie Rozsiane, działające przy Szpitalu i Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej we
Wrocławiu oraz nadanie jej statusu Ośrodka Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Fizjoterapii Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Fizjoterapii.
Prof. dr hab n. med.
WIESŁAW SIWEK
specjalista rehabilitacji
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KRIOKOMORY STACJONARNE, KONTENEROWE I MOBILNE ORAZ MONO CRYO
Srebrny Medal za wynalazek „KOMORA NISKICH TEMPERATUR”
na 55 Targach Wynalazczości „BRUSSELS Eureka! 2006”
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Brązowy Medal
za wynalazek „Sposób przygotowania powietrza kriogenicznego podawanego do komory
kriogenicznej i urządzenie do realizacji tego sposobu” uzyskany na 105 Międzynarodowym Salonie
Wynalazczości „CONCOURS LEPINE 2007”
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PRODUCENT KRIOKOMÓR
ul. Lotnicza 37; 54-154 WROCŁAW
tel. 713 620 257; 713 620 200
tel. kom. 503 103 227
info@kriokomory.pl
www.kriokomory.pl

ISO 9001:2015

Nasze produkty spełniają
wymagania określone

w „Kodeksie Dobrych Praktyk

w krioterapii ogólnoustrojowej”

Przedstawicielstwa handlowe:
BUSINESS REPRESENTATION IN THE UK
Tom Tokarek
234 Victoria Road, Southend on Sea,
Essex, SS1 2TB, UK
mobile phone 08001337428 (only U.K.)
mobile phone +44 7803 809 760
tom.tokarek@creator.wroc.pl

ООО „МЕДЕОР”

LLCompany „MEDEOR” г. Екатеринбург
ул. Шейнкмана д. 86 этаж 1
8 (800) 707-75-94

www.creator-rus.ru

www.cryochambers.co.uk

Rekomendacja:

Współpraca:

zdrowie, uroda
i odnowa biologiczna
oraz rekreacja i sport

