
koude lucht 
therapie toestellen 

Gerichte koeling. Precieze behandeling.
Of het nu gaat om sport, wellness of medische behandeling, cryotherapie is een moderne methode die wordt gebruikt in studio's en medische praktijken. Het is 
bewezen dat het therapie ondersteunt in verband met reumatische aandoeningen, specifieke gebieden op het huidoppervlak koelt in verband met laser tretment en 
bijdraagt aan spierontspanning,. Zeer efficiënte koudeluchtapparaten van Mecotec – voor schoonheid, professionele sporten en in ziekenhuizen – zijn de perfecte 
oplossing voor lokale cryotherapie.

De voordelen van koude lucht 
versus andere koel methodes
In contrast met andere afkoel toepassingen, hierbij de voordelen van cryoair 

koud lucht therapie toestellen:

Hoger koelverloop zonder rriisco tot bevriezing

Constante koeling voor een langere tijdsperiode

Bijstelling luchtstroom

De behendelde lichaamszones blijven bereikbaar en beweeglijk

Geen medicatie
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Airflow rate

Therapy temperature

Power supply

Power line frequency

Therapy power consumption (∅∅)

cryoair mini

350-1500 l/min.

down to -32°C

~230V

50Hz

650W

cryoair mini premium

350-1200 l/min.

down to -32°C

~230V (~115V)

50Hz (60Hz)

500W

cryoair mini turbo

350-1500 l/min.

down to -40°C

~230V

50Hz

850W

cryoair C200

350-1500 l/min

down to -40°C

~230V

50Hz

900W

cryoair C600

350-1500 l/min.

down to -60°C

~230V

50Hz

1400W

MECOTEC: Vertrouw in één van de marktleiders in cryotherapie

Als pionier in de ontwikkeling van elektrische cryotherapie apparatuur kan MECOTEC terugkijken op meer dan 25 jaar ervaring. 
Dankzij jarenlang onderzoek bieden cryoair producten de hoogst mogelijke efficiëntie en maximale betrouwbaarheid met garantie 
tot twee jaar. Alle producten zijn volledig stikstofvrij en worden 100% gemaakt in Duitsland. 

Flyer cryoair cold air therapy device!
Download

We’re here to help!
If you’d like to =nd out more about us or have any questions, please completeplease complete
our contact form.our contact form. We’ll get back to you as soon as possible.

Newsletter
Why not sign up to our newsletter for regular news and product updates.
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Doelgerichte behandeling – medische voordelen
Bij koude luchttherapie wordt een precieze hoeveelheid extreem koude lucht rechtstreeks op het huidoppervlak geblazen, waarbij 
lokaal warmte uit het lichaam wordt gehaald. De koude lucht wordt afgekoeld tot een temperatuur tussen –32°C en –60 °C en met 
behulp van een buis met instelbare luchtstroom op het gewenste deel van het lichaam van de patiënt geblazen. Lokaal warmte uit 
het lichaam halen verlicht pijn voor sporters, verbetert de beweeglijkheid van de gewrichten en verlicht zwelling.

Een nieuw lichaamsgevoel - De profs in sport
Het gebruik van gerichte koude lucht helpt bij de behandeling van reumatische aandoeningen en helpt bij de therapie na operaties. 
Het revolutionaire proces van het gebruik van koude lucht apparaten van MECOTEC opent volledig nieuwe mogelijkheden voor 
therapeutische ondersteuning. Mogelijke behandelingsgebieden zijn analgesie, ontstekingsremming, beperkte beweging, rugpijn 
en neurodermatitis. De efficiëntie van deze apparaten is uniek. Het specifieke deel van het lichaam van de patiënt wordt snel 
afgekoeld, terwijl de koeloutput gedurende een lange periode constant kan worden gehouden.

Toebehoren

Cryo Beauty – De profs in wellness in wellness

Koude lucht wordt vaak gebruikt met groot succes in de schoonheidsindustrie. Het gelokaliseerde gebruik van lucht met koude 
luchtapparatuur kan weefsel verstevigen en de productie van collageen stimuleren - structurele eiwitten die verantwoordelijk zijn 
voor een frissere huid met verminderde rimpels.

Technische specificaties Cryoair toestellen 

https://www.mecotec.net/en/company/quality/
https://www.mecotec.net/de/esf-foerderung/
https://www.facebook.com/MECOTEC.FT/
https://www.instagram.com/mecotec_freezing_technology/
https://twitter.com/MecotecGermany
https://www.linkedin.com/company/mecotec-freezing-technology/



