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Kriyoterapi nedir?
Kriyoterapi, yaraları hızlı bir şekilde iyileştirmek, 

yaraların iltihaplarını(inflamasyon, enflamasyon) ve 
ağrılı etkilerini azaltmak, zayıflamak ve vücuda büyülü 
bir değişim kazandırmak için kullanılan özel bir düşük 
sıcaklık tedavisi türüdür.

Kriyoterapi kelimesi ' 'soğuk” anlamına gelen 
“kriyo” ve tedavi anlamına gelen “terapi” kelimelerin-
den oluşur. Kriyoterapi için doğru araçların kulla-
nılması dolaşım, sinir ve enerji sistemlerinin iyileşmesi 
için tüm insan vücudunu ultra düşük sıcaklıklara 
maruz bırakma bilimini etkili bir tedavi teknolojisine 
dönüştürür. Bilimsel ve tıbbi araştırmalara göre, tüm 
vücut için kriyoterapi sürecinin olası en yüksek etkinliği 
için, vücudu 1-3 dakika boyunca -120- 170°C (- 184-280F) 
derecelerine kadar maruz bırakarak elde edilir, bu da 
cilt yüzeyinin sıcaklığını düşürür.

İnsan vücuduna uygulanan noninvaziv, kısa ve aşırı 
soğuk hava darbeleri, kozmetoloji, spor rehabilitasyonu 

ve tıp dahil olmak üzere birçok alanda kullanılan tedavi ve iyileşmeye katkıda bulunan fizyolojik 
reaksiyonlara neden olur. Ayrıca, kontrollü düşük sıcaklık koşullarının nöron düzeylerinde ağrı 
kesici bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır, bu etki olumlu ruh haliyle sonuçlanır ve bu 
nedenle bir antidepresan olarak işlev görür ve uyku bozukluklarını tedavi eder.

Kriyoterapi tedavisi, çoğu profesyonel sporcunun özellikle spor rehabilitasyonunda kas 
tonusunu iyileştirmek ve travma sonrasındaki rejenerasyonu hızlandırmak için etkili bir 
yöntem olarak kullandığı, dünya çapında giderek daha fazla kullanılan popüler bir uygulama 
haline gelmiştir. Kriyoterapi'de amaç kas ağrısından, yumuşak doku hasarı veya cerrahi 
müdahale sonrası burkulma ve şişlikten kurtulmaktır.

Kriyoterapi buz paketlerinin kullanılması veya buz banyolarına daldırılması (yaygın olarak 
soğuk terapi olarak adlandırılır) ve kriyokabin adı verilen düşük sıcaklık odalarının kullanımı 
gibi süreçlerden oluşur. Tüm vücut üzerinde yapılan kriyoterapinin dünya çapında her gün 
ağrıyı ve iltihaplanmayı azaltma, enerjiyi geri kazanma, sağlığı iyileştirme ve stresi azaltma 
amacıyla kullanıldığı belgelenmiştir.

Kriyoterapi, son derecede düşük sıcaklıklarda 
yapılan soğuk terapinin faydalarını kamuoyunun 
bilgisine sunar. Tüm vücut kriyoterapisi, vücudu aşırı 
düşük sıcaklıklara maruz bırakarak yapılan yağ yakıcı 
ve analjezik özellikleri ile bilinen bir terapidir.

Ultra düşük sıcaklık, cilt reseptörlerini uyarır ve 
insan vücudu taraf ından üretilen endofinleri 
salgılayan merkezi sinir sistemini harekete geçirir 
(doğal ağrı inhibitörleri ve ruh halini iyileştirir).

Ayrıca, kriyoterapi kan ve lenf dolaşımını iyileştirir, 
toksinlerden ve metabolik ürünlerden temizleyerek 
i l t ihabı  hafifletir ,  vücuda hücresel  onarımı 
gerçekleştirmesi için gerekli oksijeni ve besinleri 
sağlar.

Birçok makale, kriyoterapi tedavisinin birçok ünlü 
sporcu ve spor takımı tarafından kas iyileşmesi ve 
yaralanmaların tedavisi  için kabul edildiğini 
göstermektedir.
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Kriyoterapinin temel faydaları
Temelde kriyoterapi düşük sıcaklığın iyileştirici faydalarını kullanma sürecidir. Bu tedavi 

türü 1700'lerden beri ağrıyı ve kas spazmlarını azaltmak, iyileşmeyi hızlandırmak, hücre 
yaşlanmasını yavaşlatmak ve sağlığı daha iyi bir hale getirmek için çeşitli şekillerde 
kullanılmaktadır. On yıllardır sporcular soğuk suların olduğu varillere girerlerdi ve buz 
banyosu yaparlardı ancak son dönemlerde yapılan bir yenilik sayesinde, tüm vücut 
kriyoterapisi (WBC) artık sıvı azotla çalışan özel kabinlerde yapılabilmektedir.

Aşırı soğuk sıcaklıklar kullanılan bu terapi türü 1970'lerde Japonya'da icat edilmiştir ve 
son on yıldır Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve diğer ülkelerde kullanılmaya 
başlanmıştır. Sporcular ve bazı kronik hastalıkları olan insanların yanı sıra buz banyolarını 
sevmeyen ev hanımları ve sıradan insanlar arasında kriyoterapi geniş bir popülerlik 
kazanmıştır.

Kriyoterapinin ana kullanım alanları:
Kriyoterapi odaları spor rehabilitasyonu ve sağlık ile ilişkili ekipman grubuna dahil olsa 

da, sağlık ve rehabilitasyon sisteminde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

1.  Ağrı kesici ve kas iyileşmesinde kullanılabilir

Kriyoterapi kas ağrısının yanı sıra artrit gibi eklem ve kas bozukluklarını da azaltabilir.
Ayrıca spor yaralanmalarını daha hızlı iyileştirmeye yardımcı olur.
Uzun zamandır doktorlar zarar görmüş ve ağrılı kas bölgelerine buz torbası bastırmayı 

önerdiler, çünkü paket çıkarıldığında kan dolaşımı düzelip ağrı azalırdı.

2.  Kilo vermeye yardımcı olur

Kriyoterapi tek başına kilo kaybına neden olmaz, ancak yardımcı olabilir. Teorik olarak, 
vücudu soğutmak, sıcak tutmak için vücudun gizli özelliklerini harekete geçirerek vücudun 
daha sıkı çalışmasını sağlar. Soğukta birkaç dakika geçirmek metabolizmayı gün boyunca 
iyileştirebilir. İnsanlar, metabolizmaları soğuk sıcaklıklara adapte ve oldukları için artık 
soğuk hissetmiyorlar. Kriyoterapi kas ağrısının azalmasına yardımcı olduğundan, yaralanma 
sonrası fiziki uygunluğun iyileşmesini kolaylaştırabilir. Bu potansiyel kilo kaybı, ağrılarından 
dolayı egzersiz yapamayan kişilerle sınırlıdır.
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4. Demansı önler

3. İltihabı azaltır 

Enflamasyon, bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonla ettiği mücadeleye verilen addır. 
Bazen bağışıklık sistemi, uyaranlara aşırı tepki vererek kanser, diyabet, depresyon, demans ve 
artrit gibi problemlerle ilişkili kronik iltihaplanmalara yol açar. Böylece, iltihabın etkisinin 
azaltılması diğer şeylerin yanı sıra genel sağlığı iyileştirebilir ve birçok kronik hastalık riskini 
azaltabilir.

Kriyoterapi iltihabı yatıştırdığından, bunama riskini azaltma olasılığı vardır. 2012 yılında 
yayınlanan akademik bir makalede kriyoterapinin demans, hafif kognitif bozukluk ve yaşa 
bağlı diğer kognitif gerileme biçimleriyle ilişkili iltihap ve oksidatif stresi azaltabileceği ileri 
sürülmektedir.

5.  Kanserden korunma ve tedavi

Tüm vücut kriyoterapisi iltihabı hafiflettiğinden, 
kanser riskini azaltma olasılığı da vardır. Tıbbi kriyoterapi 
belirli kanser türlerini tedavi etmek için geçerli bir yoldur. 
Doktorlar ciltte veya serviksteki kanser hücrelerini 
dondurmak ve bazen de diğer kanserleri ortadan 
kaldırmak için kriyoterapi kullanabilirler.

Kriyoterapi seanslarının hastalık süreçlerini geçici 
olarak dondurarak kanserin gelişimini önlemeye 
yardımcı olabileceği gibi bir teori vardır.

6.  Anksiyete ve depresyonu azaltır

Kriyoterapinin iltihabı yatıştırabilme özelliği hakkındaki bilimsel bilgi, iltihaplanma ile 
ilişkili zihinsel bozuklukları da tedavi edebileceğini düşündürmektedir. Kriyoterapi ve ruh 
sağlığı gibi alanlarda yapılan bazı ön çalışmalarda bu varsayımı desteklemektedir.

7.  Egzama semptomlarını azaltır

Egzama olarak bilinen kronik bir enflamatuar cilt hastalığı, ciltte şiddetli bir biçimde 
kaşınan kuru alanlara neden olabilir. 2008 yılında, ilaç kullanmayı bırakan ve kriyoterapi 
deneyen egzama hastaları üzerinde küçük bir çalışma yapıldı. Bazılarının cildin küçük 
bölgelerinde soğuk yakması gibi bir şikayeti olmasına rağmen, çoğu egzama 
semptomlarında bir azalma gösterdi.
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Kriyoterapi nasıl çalışır?
Kriyojenik ilaçlar yüzyıllardır kullanılmaktadır. Kas şişmesini ve 

ağrıyı azaltmak ve yaralanmaların iyileşmesini hızlandırmak için 
buz banyolarının kullanılması en yaygın türüdür. Ultra düşük 
sıcaklıklarda cilt termoreseptörleri güçlü buhar enerjisi ile uyarılır.

Cilt istenen soğukluğa ulaştığında yara iyileşme döngüsü etkin 
hale gelir. Kriyostimülasyon kan damarlarının daralmasına neden 
olur, bunu hasta üzerinde doğal bir analjezik etkiye sahip olan ve 
etkilenen bölgede mikrosirkülasyon oluşturan hızlı bir genişleme 
takip eder.

DOĞAL TEDAVİ:  Kriyostimülasyon bir vücudun doğal 
savunmasını etkinleştirir. Ultra düşük sıcaklıklara kısa süreli maruz 
kalınması vücut içindeki sıcaklığı etkilemez. Bu süreç çevre için 
zararsızdır.

ANESTEZİ:
Kriyostimülasyonunun vücut üzerinde analjezik bir etkisi vardır, bu nedenle işlemden sonra ağrı 

önemli ölçüde azalır. Ağrı seviyesini azaldığında doğal hareketi kabiliyeti artar. Eklem ve kemiklerin 
gücünü ve esnekliğini arttırmak, eklemlerde iltihaplanmayı geciktireceği için metabolik süreci 
iyileştirmenin kilit noktasıdır.

ZAMAN TASARRUFU:
Hastanın buz torbalarının kullanılması gibi uzun süre hareketsiz kalmasını gerektiren diğer “soğutma” 

süreçlerinden farklı olarak, kriyoterapi seansları 3 dakika kadar sürer.
Kriyostimulasyon, yaralanın iyileşme süresini kısaltır, böylece sporcular rehabilitasyonu daha erken 

ve daha az ilaçla tamamlayabilirler.
KEYİF:
Soğuk hava buharlarında yıkanmak soğuk su yöntemlerinden çok daha rahattır, çünkü ultra düşük 

sıcaklıklarda buharlar neredeyse hiç nem içermemektedir. Bonus olarak soğuk, izlem ziyaretlerine sebep 
olan mutluluk hormonları adı verilen endorfin üretimini tetikler.

Yeni enerji: kullanıcı terapi seanslarından sonra bir enerji artışı hisseder ve daha sağlıklı hale gelir. Bu 

8.  Migren tedavisinde kullanılır

Boyunda yapılan bir baş ağrısına karşı kriyoterapi migreni önleyebilir. 2013 yılında yapılan 
bir çalışmada, bilim adamları migren şikayeti olan insanların boyunlarına kriyoterapi 
uyguladılar. Bu tedavi ağrılarını azalttı.
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CryoStar kabini nedir ve bunu diğerlerinden
ayıran özellik nedir?
Kriyoterapi kabinleri için piyasadan muhtemelen 

birçok teklif bulabilirsiniz. Peki CryoStar'ı diğerlerinden 
farklı kılan nedir? Rakiplerimiz tarafından sunulan 
kriyosaunalar, eski bir platformda geliştirildi, 25 yıldan 
fazla bir süre önce piyasaya sürüldü ve ufak birkaç 
g ü n ce l l e m e  ya p ı l ı p  ra k i p l e r i m i z  t a ra f ı n d a n 
kullanılmaya devam etti. Bu nedenle, alıcılar küpe 
benzeyen modası geçmiş bir tasarımı olan birçok 
benzer kriyosaunayla karşılaşabilirler.

Bazı rakipler, kriyosaunalarında termal kameralar, 
wi-fi ve ortasında azot püskürtme gibi yeni teknolojileri 
kullanmaya çalıştılar ve bu da ürünlerinin fahiş bir fiyata 
gelmesine sebep oldu. MedStarCom, son çıkan 
fonksiyonları ve kabul edilebilir fiyatı ile, eski moda 
kriyokabinlerinin yerleşik tekelini yok edecek modern 
bir  kriyosauna gel işt i rdi .  2019 y ı l ında,  en iy i 
tasarımcıların ve teknisyenlerin kapsamlı araştırma ve 
sıkı çalışmalarından sonra, en gelişmiş CRYOSTAR 
kriyosauna modellerimiz olan Simple ve Grand'ı(Basit 

yüzden birçok ünlü sporcu, dayanıklılığı artırmak ve enerji artışı sağlamak için egzersiz öncesi kriyoterapi 
seansları yapılmasını önermektedir.

EK KOLLAJEN ÜRETİMİ:
Kollajen vücudumuzun tüm dokularında bulunabilen özel bir proteindir. Fibroblastlar ve bağ dokusu 

hücreleri tarafından sentezlenir ve tüm proteinler gibi amino asitlerden oluşur. Bu protein, kıkırdak, 
eklemler, kemikler ve mukoza membranlarının sıkılığı ve elastikiyeti sağlar. Kollajen bağ dokusunun 
temelidir ve vücuttaki tüm proteinlerin üçte birini ve yağsız vücut ağırlığının dörtte üçünü temsil eder. Bazı 
faktörlerin etkisi altında, eklemlerin ve kemiklerin kırılganlığı ile ilişkili çeşitli hastalıkların olası oluşumu ile 
yok edilebilir.

Ar tan s t res in  yanı  s ı ra  yaşın 
ilerlemesiyle birlikte, vücuttaki kollajen 
miktarı azalır, bu da yaralanmalara ve 
hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle, 
sporculara, yaşlılara ve eklem, kıkırdak ve 
tendonlarıyla ilgili şikayeti olan bireylere 
vücuttaki kollajen üretimini arttırmak için 
her gün ek olarak kriyoterapi seanslarının 
yapılması önerilir. Bu proteini besinlerle 
alabiliriz, ayrıca vücudumuz kendi başına 
üretebilir, ancak çoğu zaman bu miktar 
yeterli değildir ve vücuttaki kollajen 
miktarını arttırmak için kriyoterapinin iyi bir 
yol olmasının asıl sebebi de budur.

- KAN VE LENFATİK DOLAŞIMIN 
İYİLEŞTİRİLMESİ

Deri reseptörleri aşırı sıcaklığı algılar 
ve vücudu ısıtmak ve vücut sıcaklığını 
normal  düzeyde tu tmak iç in  kan 
dolaşımını ve lenfatik akışı arttırmanın 
doğal işleyişini başlatan hamleyi yapar. 
Normal sıcaklıkta başlatılamayan ve 
hayati fonksiyonlarla ilişkili olan aşırı 
v ü c u t  f o n k s i y o n l a r ı ,  v ü c u d u n 
güçlenmesine ve olumsuz etkilere karşı 
vücudun mücadele etmesine yardımcı 
olur.
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ve Büyük) satışa sunuyoruz.
Kısa bir süre içinde CryoStar dünya pazarları listesinde en çok satanlar arasına girmeyi 

başardı. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, şirketimiz başarıyla kurulan ve 50'den fazla ülkede 
sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam eden yarım binden fazla kriyosauna üretmiştir. 
CryoStar piyasadaki en son modeldir ve kriyoterapi endüstrisindeki en son başarıların hepsini 
toplamıştır.

CryoStar, ergonomik bir dış ve işlevsel bir iç zemine sahip modern ve çağ ötesi bir tasarıma 
sahiptir. Bu modeller, dahili teknolojileri nedeniyle tüm rakip modellerden üstündür.

CryoStar kriyokabinlerinin temel avantajları:
Kriyokabinlerin ortasında bulunan platin enjeksiyon başlıkları kullanılarak temassız azot 

püskürtme teknolojisi, azot tüketiminin seans başına 3-5 litreye düşürülmesine ve 
hipotermiden veya sıvı azotun kriyosaunaya doğrudan girmesinden kaynaklanan 
yaralanmalardan kaçınmaya yardımcı olur. Firmamızın önde gelen uzmanları tarafından 
geliştirilen bu yenilikçi teknoloji, kabin içinde azotun eşit bir şekilde dağılmasına ve vücudun 
tüm kısımları için düşük sıcaklıkta tutulmasına yardımcı olur.

Son teknoloji 10,1 "dokunmatik ekran ve 3 otomatik ve 1 manuel programla güncellenmiş  
menü

Kolay kurulum ve kullanım
Düğme ve uzaktan kumanda ile kapıyı otomatik açma
Termovizyon teknolojisi ve yerleşik oksijen seviye sensörleri (CryoStar Grand modelinde)
Özel servis veya bakım gerektirmez, sadece kabı azotla koyun
Avrupa'da üretilen yüksek kaliteli parçalar ve araçların uzun servis ömrü
Simple ve Grand modelleri, en iyi fiyat ve son teknoloji özellikleri arayan herhangi bir 

müşterinin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacaktır
Sipariş üzerine yapılan ekipmanın rengini seçme ve müşterinin logosunu ekleme 

seçeneği
Çağ ötesi tasarım ve yeni özellikler. Cam ve plastik kombinasyonunun modernlikte 

buluştuğu nokta
Dünya çapında en iyi müşteri desteği ve teknik destek
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CryoStar Simple ve Grand modelleri arasındaki
farklar nelerdir?

Fonksiyonlar CryoStar Simple CryoStar Grand
Platin başlıklar sayesinde azot ve
hava karışımının temassız
enjeksiyon teknolojisi

+ +
+ +150 kg ağırlığa kadar otomatik

kaldırabilme

+ +
Kapıdaki ve uzaktan kumandadaki
düğmeyi kullanarak kapıyı
otomatik açabilme

+ +Kapıyı manuel olarak açabilme

MedStarCom V1.11 PRO MedStarCom V1.12 PROYazılım ve menü

Kinco marka 10.1”/800Hz
ekran

Kinco marka 10.1”/800Hz
ekran

Kapıda bulunan ana kontrol
ekranı

Sadece kriyokabindeki sıcaklığı
gösteren 7 " ekranİkinci ekran

Termal görüntüleme kamerası ve
üst ekranda video oynatabilme - +

- +Dahili azot tankını bağlamak için
hortum

Siyah Siyah, gri, mavi, mor,
kırmızıİç renk

Beyaz ya da siyah Müşterinin seçeceği
herhangi bir renkPlastik dış renk

- +
Dış cephede dekorasyon ve
aydınlatma için kullanılan cam
elemanlar

+ +Taşıma tekerleri

+ +Acil durdurma düğmesi

+ +
+ +Seans sayacı ve zamanlayıcı

Wi-fi bağlantısı
ve senkronizasyon
3 otomatik ve
1 manuel program

+ +Standart kaldırma pozisyonu
kontrolü
Minimum sıcaklık
Maksimum sıcaklık

Kapı ve uzaktan kumanda
üzerindeki düğmeyi kullanarak
kapıyı otomatik açabilme

- +
+ +

-120С/-184F -120С/-184F
-180С/294F -180С/294F

LED aydınlatma ve uzaktan kuman-
da ile aydınlatmayı değiştirebilme + +

+ +Ön Soğutma ve Kurutma programları
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Aksesuar seti (doğal koyun
yününden yapılmış bornoz, terlik
ve eldivenler)

1 yıl garanti ayrıca özel servis
planı seçerken 3 yıla kadar
garanti süresi uzatılabilir

ve garanti servisi
sonrası ile sınırlı değildir.

1 yıl garanti ayrıca özel servis
planı seçerken 3 yıla kadar
garanti süresi uzatılabilir

ve garanti servisi
sonrası ile sınırlı değildir.

Garanti ve bakım

- +

”dokunmatik ekran videoyu,
İkinci ekran wi-fiyi

gösteren 10.1” ekran



Termovizyon teknolojisi nedir?
Termovizyon kamera (termal + Latincede ''görme, 

görüntüleme'' anlamına gelen Vīsio kelimelerinden 
oluşur)incelenen yüzeyin ısı dağılımını izlemek için bir 
cihazdır. Isı dağılımı farklı renklerin farklı sıcaklıkları 
temsil ettiği renkli bir resim olarak gösterilir. Termal 
görüntülerin incelenmesine termografi denir. Planck 
yasasına göre sıcaklığı mutlak sıfırı aşan tüm cisimler 
elektromanyetik termal ışınlar yayar. Radyasyonun 
s p e k t r u m  g ü ç  y o ğ u n l u ğ u  ( P l a n c k ' ı n  i ş l e v i ) 
maksimumdur ve dalga boyu skalasında sıcaklığa bağlı 

olan bir dalga boyudur. Genel olarak modern termal kameralar bolometreler adı verilen özel 
matris sıcaklık sensörlerine dayanmaktadır. Minyatür ince film termistörlerin bir matrisini 
temsil ederler. Termal kamera merceği ile matrise toplanan ve odaklanan kızılötesi ışınlar, 
izlenen nesnenin sıcaklık dağılımına uygun olarak matrisin elemanlarını ısıtır ve sıvı kristal 
ekranda renkli bir görüntü olarak görüntülenir, soğuk yerler mavi, sıcak yerler sarı veya kırmızı 
renklerle gösterilir. Kriyoterapi kabininde bulunan termovizör vücudun kriyoterapiye maruz 
kalan bölgelerinde artan rejenerasyon ile sıcaklığa ve kan dolaşımına nasıl tepki verdiğini 
görmenizi sağlamasından dolayı çok yenilikçi bir teknoloji. CryoStar Grand modelinde termal 
görüntüleme kamerasından elde edilen verileri gösteren dahili bir termal kamera ve video 
monitörü bulunmaktadır.

KRİYOSAUNA GİDİLMESİ GEREKEN SEANS SAYISI NEDİR?
İzlenecek süreçler hastanın hedeflerine ve vücutlarının tedaviye gösterdiği reaksiyonuna 

göre farklılık gösterir. Kriyostimülasyon, kas iyileşmesindeki tedavinin sürdürülebilir etkisini 
tam olarak elde etmek için 10-20 seanslık döngülerde gerçekleştirilebilen günlük destek 
tedavi yöntemidir. Yaralanmaların şiddeti değişebileceğinden dolayı izlenecek süreçlerin 
sayısını önceden hesaplamak zordur. Fizyoterapist ve hasta kendilerince yaralanmanın tam 
olarak ne zaman iyileşeceğini değerlendirmelidir.

Seans sayısı, yaralanmaların ve hastalıkların 
şiddetine bağlı olarak değişebilir ve her durum 
kendine özgü olacaktır. Hasta 3-4 seanstan sonra 
tam bir iyileşme hissedebilir, ancak tedavinin tam 
etkisini elde etmek için 10-20 seanstan oluşan bir 
döngü yürütmek daha etkili olacaktır. Bu, düzenli 
olarak tekrarlanan yaralanmaları önlemeye ve 
darbe alan bölgeyi güçlendirmeye yardımcı 
olacaktır. Hastanın mümkün olan en kısa sürede 
forma girmesi gerekiyorsa, seanslar aralarında 4-6 
saat olmak koşuluyla günde iki kez yapılabilir.

Kriyostimülasyon seanslarının her gün veya 
g ü n  a ş ı r ı  ö n e r i l m e s i n i n  n e d e n i , 
kriyostimülasyondan etkilenen bölgede birkaç 
saat süren kan dolaşımının artmasına neden 
olabilmesidir. Aralarından belirli aralıklar olan 
seanslar esnasında hasta, hızlanan kan dolaşımı 
ve doğal bir analjezik etkisini uzun süre 
hissetmeye devam eder. Bu yaklaşım, iyileşme ve 
rehabilitasyon sürecini hızlandırır ve bu süreci 
uzun aralıklarla yapılan tedavilerden daha etkili 
hale getirir.

9



DİĞER TERAPİLER, FİTNESS EGZERSİZLERİ VEYA TEDAVİLERİN
BERABERİNDE YAPILAN KRİyOTERAPİ SEANSLARI

Kriyostimülasyon fizyoterapi veya kriyolipoliz 
beraberinde kullanıldığında, eklem ve kemiklerin 
esnekliğini güçlendirmek ve geliştirmek, iyileşmenin kilit 
noktası olduğu için hasta tedavi sonrası egzersizler 
yapmalıdır. Tedavi sonrası egzersizler, fizyoterapist 
tarafından önerilen ve etkilenen bölgedeki eklemlerin ve 
kasların güçlendirilmesini amaçlayan bir dizi egzersiz 
veya hareketi içerir. Hastalar bazen ilk birkaç seanstan 
sonra harika hissedebilirler ve birkaç gün sonra aniden 
tekrar ağrı hissederler. Bu, eklemler ve kaslar tedavi 
sürecinde daha serbest hareket edebildiği için 
kriyostimülasyonun etkili bir tedavi yöntemi olduğunun 
bir işaretidir. 6-7 gün sonra, bu belirtiler tamamen 
ortadan kalkacaktır. Kriyolipoliz seanslarından sonra, 
h a s t a n ı n  b e l i r l e n m i ş  e g z e r s i z l e r i  y a p m a s ı 
gereklidir(hasta tedavi için beraberinde spor kıyafetleri 

alabilir). Tedavinin etkisini arttırmak için hasta tedaviden sonra antrenman yapmalıdır. 
CryoStar kriyoterapi kabininde kriyostimülasyon tedavisi, etkilenen bölgedeki kan dolaşımını 
iyileştirerek salgılanan büyük miktardaki antiinflamatuar proteinin vücutta dolaşmasına 
yardımcı olur. Hızlı bir kalp atışı ile kan dolaşımı sadece etkilenen bölgede değil, tüm vücutta 
artar. Bu nedenle, metabolik süreçler daha yoğun çalışır ve vücutta uyarılan mikrosirkülasyon 
enerji eksikliğine yol açar. Tedavi sonrasında hasta, kalp atışını hızlandırmak için 20 dakikalık 
yavaş tempoda koşabilir veya farklı birkaç egzersiz yapabilir.

CRYOSTAR KRİYOSAUNASINDA KRİYOTERAPİ
CryoStar kriyoterapi kabinlerindeki sıcaklık - 180'C'ye(-

294'F) kadar düşebilmektedir. Bu sıcaklık maksimum 
kriyostimülasyon için gereken uygun koşulları yaratacaktır. 
Bu nedenle, kullanıcılar hastaları bu maksimum sıcaklıkta 
tedavi edebilir bu da hastanın cildinin istenen sıcaklığa kadar 
soğutulmasını ve kriyoterapi seansları sonrasında hızlı 
sonuçlar elde edilmesini sağlar. Hasta, seanslardan hemen 
sonra rahat ve sıcak hissedecektir, çünkü azot buharında 
neredeyse hiç nem yoktur, bu da azotun dokulara neredeyse 
hiç nüfuz etmediği anlamına gelmektedir. Ayrıca, 
kriyostimülasyon başladığında, etkilenen bölgedeki kanın 
sıcaklığı artar ve kan dolaşımı hızlanır, bu da vücuttaki 
mikrodolaşımda güçlü ve ''hızlı'' bir artışa neden olur.

Kriyoterapi tamamen ağrısız bir süreçtir. Azot buharları 
nemsiz kuru bir soğuk yaratır ve hasta, titremek yerine ciltte 
kuru bir serinlik hisseder ve böylelikle kriyoterapi seanslarını 
yürütmek çok daha kolay olacaktır.

Kriyostimülasyon şok tedavisidir, bu nedenle hasta kan 
damarlarının yapısı gereği işlemden hemen sonra geçecek 
olan ``hafif bir ağrı '' yaşayabilir. Seanstan bir dakika sonra etkilenen bölgede ısının yanı sıra 
mikrosirkülasyonun sebep olduğu kızarıklık da hissedilecektir. Seans herhangi bir doku 
hasarına veya sakatlığa sebep olmaz. Azot cildi soğutmak için kullanılır ve bu kesinlikle 
güvenlidir. Bu azot soluduğumuz havada olan azottur (havanın %78'ini oluşturur.).
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Amaç bölgeyi kriyostimüle etmektir. Bu, cildin sıcaklığını 
yaklaşık 10-11C'ye (50-55F) kadar düşürür. Tüm vücut 
kriyoterapisi ağrıları ve sinirsel iritasyonu azaltabilir, fakat 
bazen ciltte uyuşukluk veya karıncalanma gibi olağandışı 
hislere yol açabilir.

Kriyoterapi deride kızarıklığa veya tahrişe/iritasyona 
neden olabilir.

Tedavi için ana kontrendikasyonlar şunlardır:
- Soğuğa karşı intolerans
- Açık yaralar veya ülserler
- Kangrenöz/Kangrenli lezyonlar
- Hipotiroidizm
- Deri veya diğer kanserler
- Diğer doktorların emirleri

SEANSLAR NE KADAR SÜRMEKTEDİR?
Fizik tedavi seansları 1 ila 3 dakika arasında değişir. Cihazda 3 

otomatik program (-120- 160C) ve 1 manuel program (-170C'ye 
kadar) vardır. Soğuğa duyarlılık yaşa, kas kütlesine ve fiziksel 
uygunluğa göre değişiklik gösterir bu nedenle eğitimli bir 
kriyoterapist tedavi süresini doğru bir şekilde tayin edebilecektir. 
Tüm hastalar istenen sonuçlar, yaralanma ve fiziksel şiddet 
açısından değişik taleplerde bulunabilir bu nedenle izlenecek 
tedavi süreçleri farklılık gösterecektir.

CRYOSTAR KRİYOSAUNANIN BOYUTLARI NELERDİR?

Resimlerdeki ebatlar santimetre cinsinden verilmiştir.
İnç cinsinden ebatlar: CryoStar Grand ve Simple modelleri, aşağıda verilen ölçülere sahip 

tamamen monte edilmiş bir ünite halinde teslim edilir: Uzunluk x Genişlik x Yükseklik 
200x120x220 cm / 79x51x86 ”inç Ağırlık 450kg / 990LB 2 parça halinde sökülmüş mevcut özel 
paket ölçüleri: ilk palet 200 x 120 x 130 cm 225 kg ve ikinci palet 200 x

120 x 110 cm 225 kg
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CRYOSTAR'DA AZOT AKIŞ HIZI NEDİR?
Sıvı azotun akış hızı, dakikada 1-1,5 L* iken üç dakikalık bir seans için 3-5 L*'dir (odadaki 

yüksek sıcaklıklara, neme, azot deposundaki yanlış basınca ve azot kalitesine bağlı olarak 
değişebilir).

CryoStar azot tankına nasıl bağlanır?
CryoStar azot tankına özel bir azot hortumu ile bağlanır. Azot tankının kapasitesi 160 ila 

5000 litre aralığındadır. En popüler ve yaygın hacmi 230-240 litre kapasiteli olandır. (Dewar 
termosu). Azot hortumu ve azot depolama tankı kriyosauna üreticisi tarafından sağlanmalı 
veya yerel bir azot tedarikçisinden kiralanmalıdır.

AZOT TANKININ HACMİ VE BASINCI NEDİR?
Tank içindeki çalışma basıncı 28-35 PSI(1.8 Bar veya 0.15 KPA ila 3 Bar'a eşdeğer), tahliye vanası 

35 PSI (2.2 Bar veya 0.22 KPA'ya eşdeğer) olmalıdır. CryoStar'ın 28 ila 35 PSI arasındaki bir basınçta 
ve tanka monte edilmiş tahliye vanası için aynı değerde çalışması gerekir. Önerilen basınç 
aralığından daha düşük veya daha 
yüksek  herhangi  b i r  bas ınç , 
makinenin arızalanmasına veya aşırı 
azot tüketimine neden olacaktır. 
MedStarCom şirketimizden azot 
depolama tankları satın alabilir veya 
yerel bir azot tedarikçisinden nasıl 
kiralayacağınız konusunda destek 
alabilirsiniz.

DEWAR TERMOSUNDAKİ BUHARLAŞMA HIZI
Sıvı azot, tahliye vanasının işlevselliğine bağlı olarak haftada 

yaklaşık 5-35 litreye eşit bir hacimde buharlaşır. Aşağıdaki 
eylemler buharlaşmayı artırabilir:

- arızalı veya kusurlu tahliye vanası. Azot buharlaşmasının 
artması durumunda lütfen azot tedarikçinizle iletişime geçin.

- Tankı sallamak tehlikeli ve yasaktır
- Yüksek iç ortam sıcaklığı veya azot deposunun aşırı ısınması. 

Azot tankını ısıtma elemanlarının veya klimanın yakınına 
koymayın.
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SIVI AZOTU NEREDEN TEDARİK EDEBİLİRİM?
MedStarCom, dünyadaki azot tedarikçilerinin birçoğuyla işbirliği yapmaktadır. Müşterinin 

talep ettiği durumlarda firmamız, işletmenize azot tedarik edebilecek birkaç yerel azot 
tedarikçisi önerecektir.



SIVI AZOTUN MALİYETİ
Bölge ve tedarikçideki fiyatlar değişiklik gösterse de sıvı azotun litresi ortalama 0,5-1,2 

dolara mal olmaktadır. Yerel bir azot tedarikçisinin isteyeceği tutar, azot maliyetinin 
nakliyesinin ücretini de içerebilir. CryoStar'ın, en yaygın kullanılan ve kapasitesi 230-240L olan 
28-35psi çalışma basıncına sahip bir azot deposuna bağlanması gerekir. 230-240 litrelik bir 
tank yaklaşık 50* seansa kadar yeterli olacaktır (ortalama miktar, ref. Optimum akış için azot 
gereksinimleri). Piyasada iyi bilinen kriyoterapötik şirketler genellikle nakliye maliyeti ve diğer 
vergiler hariç olmak üzere değeri yaklaşık 165-300 USD / EUR olan 230L veya daha fazla 
kapasiteye sahip iki konteyner (Dewar şişeleri) kullanır. Ayda daha fazla azot satın alınması 
durumunda maliyeti yerel azot tedarikçisi ile görüşülebilir.

Azot tankını nereden satın alabilir veya kiralayabilirim?
MedStarCom müşterilerine boyutları 50 ila 5000 litre arasında değişen azot depolaması için 

satılan kaplar sunmaktadır. En popüler azot depolama tanklarının hacmi 230-240 litredir. 
MedStarCom temsilcileri kiralık azot depolarını sunan yerel bir azot tedarikçisini önerebilir.

Kriyokabin kullanmak için özel bir lisans almam gerekiyor mu?
Kriyoterapide çalıştırmak üzere doktor, hemşire veya güzellik

uzmanı ruhsatına ihtiyacım var mı?

Hayır, kriyoterapi alanında çalışmak özel bir ruhsat veya izin gerektirmez. Normal bir işletme 
ruhsatı yeterlidir. Kriyoterapi kabinleri üretici tarafından verilen eğitim sertifikasına sahip 
herhangi bir kişi tarafından çalıştırılabilir.

TESİSLER İÇİN GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ
NELERDİR?

En yaygın sağlık güvenliği yönetmeliklerine uymak için, havada bir oksijen seviyesi 
sensörünün ve bir uzaktan alarm sisteminin olması azot kullanımı için standart 
gerekliliklerdir. Aynı zamanda gerekli miktarda sıvı azotu güvenli bir şekilde saklayacak kadar 
büyük odaların haricinde, odanın tedavi odasından dış çıkışa giden havalandırması 
bulundurması da gerekmektedir. Azot başlangıçta havadan daha ağır olduğu için aşağı iner, 
bu nedenle havalandırma altta olmalıdır, örneğin, tedavi odası kapısının altına bir 
havalandırma kanalı kurulabilir. Tesislerin çoğu CryoStar kriyoterapi kabinleri için uygundur. 
CryoStar Grand modeli, kriyoterapötik seans sırasında müşterinin kafa bölgesindeki güvenli 
oksijen seviyesini ölçen yerleşik bir oksijen seviyesi sensörüne sahiptir.

13



CİHAZ NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİR?
CryoStar elektrik tüketimi açısından son derece ekonomiktir.
Bu cihaz üretilirken enerji tasarrufu için son teknoloji ürünlerden 

yararlanılmıştır.
Herhangi bir prize takılabilir (Amerika ve Japonya'da 110-120V veya 

Avrupa / Asya / Avustralya'da 220-240V, versiyonlar değişiklik 
göstermektedir).

GARANTİ SÜRESİ NE KADAR?
MedStarCom üreticisinin aşağıda bulunan bağlantısına tıklayarak web 

sayfasında bulunan standart garanti koşullarına göz atabilirsiniz.
http://medstarcom.com/warranty/.
Standart garanti süresi 1 yıldır. Garantinizi 3 yıla kadar uzatabilirsiniz.

CRYOSTAR KRİYOSAUNAYI NEREDE DENEYEBİLİRİM?
Kriyoterapi odalarımızı ve MedStarCom'un ürettiği diğer ürünleri test edebileceğiniz, 

ürünlerimizin kurulu olduğu en yakın yer veya bir sonraki sergi hakkında bilgi almak için 
lütfen MedStarCom satış departmanı ile aşağıda verilen e-posta üzerinden iletişime geçiniz: 
sales.medstarcom@gmail.com

Nakliye ve kurulumun maliyeti nedir?
Teslimat ve kurulum hizmetleri ürünlerin fiyatına dahil değildir. Nakliye ve kurulum 

masrafları konusunda size yardımcı olmamızı isterseniz lütfen MedStarCom satış 
departmanıyla irtibata geçiniz. Dünyanın tüm ülkelerinde teslimat ve kurulum 
sağlanmaktadır.
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KRİYOTERAPİ NE KADARA
MAL OLMAKTADIR?

Kriyostimülasyon tedavi fiyatları bölgeye, itibara ve örneğin 
fizyoterapi tedavisinin desteklenip desteklenmediğine 
bağlıdır. Kriyoterapi kabinindeki bir kriyoterapi seansı, bölgeye 
göre değişiklik gösterse de ortalama 50 ila 120 USD / EUR 
tutarları arasındadır. 20 seanslık bir tedavi için ortalama fiyat 
700 ila 1200 USD / EUR arasında değişebilir.

Kriyoterapi kabini kullanımından
elde edilen kârın hesaplanması

Aylık tahmini rakamlar

Yeni şirketler 3-5 yıldır piyasada
olan şirketler

Günlük müşteri sayısı
(kişi) 5 15

Aylık müşteri sayısı
(kişi) 150 450

Bir seansın ortalama maliyeti
(USD / EUR) 65 50

Aylık toplam gelir
(USD / EUR) 9750 22500

CryoStar Simple ve Grand modellerinin maliyeti

ABD pazarı 110VModel Avrupa pazarı 220V

CryoStar Simple 29 999 $ 29 999 €

CryoStar Grand 33 999 $ 33 999 €

KRİYOSAUNANIN GERİ ÖDEMESİNİN HESAPLAMASI

Yeni şirketlerAylık USD / EUR 3-5 yıldır piyasada
olan şirketler

Brüt satışlar 9750 22500

Sıvı azot maliyetleri 800 2400

Elektrik dahil diğer giderler 100 400

10m2 mekan kirası 1000 2500

Maaş ödemeleri 1000 4000

Toplam tahmini giderler 2900 9300

Tahmini kâr 6850 13200
Kriyosauna almak için gereken
sermaye 35000 45000

Yapılan yatırımın geri dönüş
süresinin hesaplanması 5 ay 3.5 ay
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TEKNİK BİLGİ VE MONTAJ DESTEĞİ

Dünyanın her yerinde teknik ve servis desteğimiz mevcuttur. Firmamızda dünyanın her 
yerindeki tüm uluslararası müşteriler için kurulum ve bakım yapabilecek teknisyenlere 
sahibiz.

ÜCRETSİZGaranti süresi 1 yıldır

Garantinizi 3 yıla kadar uzatabilirsiniz. Ayda 159$ 'dan başlayan bir
plan seçebilirsiniz.

Servis çağrısı ücreti
(garanti desteğinin sonunda)

250 $ başlayan tutarlar + teknisyenin
seyahat masrafları + yedek parçalar

Kurulum maliyetleri ÜCRETSİZ video kurulum desteği

Teknisyenlerinin kurulum giderleri

Temel montaj - 750 USD / EUR,
orta seviye montaj - 1500 USD / EUR,
Gelişmiş montaj - 2500 USD / EUR +

teknisyenin seyahat masrafları +
kurulum parçaları

Eğitim fiyata dahil mi ve sertifikanın maliyeti nedir?

Evet, MedStarCom temsilcileri donanımların çalışması ve 
bakımı hakkında eğitim verecektir. Bu tür eğitim video 
konferans aracılığıyla verilir ve ücretsizdir.Ayrıca, ürün sahibi bir 
uzman ziyareti hizmeti satın alabilir ve tesislerdeki uzmanlar 
tarafından kişisel olarak eğitilebilir. Bu durumda, ürün sahibi 
uzmanın varış yerine olan seyahat masraflarını karşılamak 
durumundadır. Güvenlik eğitimi yerel bir azot tedarikçisi 
tarafından ücretsiz olarak verilmelidir veya konuyla alakalı 
f ırsatları MedStarCom temsilcilerinden öğrenebilirsiniz 
Eğitimden sonra, çalışan, elektronik versiyon için 25 USD / EUR ve alüminyum yüzeye 
basılanlar için duvara asılabilen ahşap bir çerçeve içinde 199 USD / EUR'ya mal olan sertifika ile 
verilir.

Kriyoterapi kabinini yurt dışından satın alabilir miyim?
FDA onayı veya Sağlık müdürlüklerinden tıbbi izinler

alınması gerekli midir?

Bir kriyoterapi kabıni tıbbi bir ürün değildir ve fiziksel 
rehabilitasyon ve sağlıkla ilişkilidir ve bu nedenle ürünü yurt 
dışından ithal etmek için FDA veya Sağlık müdürlüklerinden 
herhangi bir tıbbi izin alma zorunluluğu yoktur. Deneyimli satış 
temsilcilerimizle ürünün adresinize ithalat ve nakliyesi hakkında 
bilgi almak için lütfen uluslararası satış departmanımızla aşağıda 
verilen e-posta aracılığıyla irtibata geçin.

sales.medstarcom@gmail.com
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Uygulanacak ek vergi ve ücretler nelerdir?

Uluslararası müşterilerimiz için, satıcı taraf ından ihracat değerine ek vergi 
alınmamaktadır.Her ülke ürünlerin ithalatı için yerel ücretler ve vergiler uygulayabilir ve bu 
bilgi yerel gümrük müşaviri ile kontrol edilmelidir. Daha fazla bilgi almak için 
sales.medstarcom@gmail.com adresine e- posta göndererek satış uzmanımızla iletişime 
geçebilirsiniz.

KİRALAMA VE FİNANSMAN OPSİYONLARI
İş ortağı finans şirketlerimiz ürünlerimiz için kiralama ve 

finansman seçenekleri sunabilir (sadece ABD ve İngiltere'deki 
müşteriler için geçerlidir). Diğer ülkeler sadece satın alma 
opsiyonundan yararlanabilmektedir. Kredilerin olası iskontolu faiz 
oranı ile 12 aydan 36 aya kadar farklı vade seçenekleri olabilir. 
Herhangi bir kiralama veya finansal teklif Borç Verenin onayına 
tabidir ve Borçlunun finansal kayıtlarına bağlıdır. Kiralama ve 
finansman hakkında daha fazla bi lgi  almak için lütfen 
sales.medsatrcom@gmail .com adresini  kullanarak satış 
departmanımız ile iletişime geçin.

RİSK DEĞERLENDİRME KILAVUZLARI
Kriyoterapi ekipmanları üreticisi olan MedStarCom, müşterilerine azot desteğinin yanı sıra 

sağlık ve güvenlik açısından mümkün olan en iyi desteği sağlamak için yerel azot tedarikçileri 
ile yan yana çalışmaktadır.

Tesisinizde azot depolamasının güvenlik değerlendirmesini ayarlayabilmeniz için yerel 
azot güvenlik uzmanınızla iletişime geçilecektir.

HAVALANDIRMA VE GÜVENLİ KULLANIM İÇİN DİĞER
GEREKSİNİMLER

Kriyoterapi kabinine sahip bir oda uygun bir havalandırma sistemi ile donatılmalıdır.
Havalandırma kanalları
oksijeni %19-19.5 düzeylerinde tutmak için yeterli olmalıdır (atmosferdeki normal oksijen 

konsantrasyonu). Odanın büyüklüğü azot depolamak için yeterli değilse, hava akışının 
binadan çıkabilmesi için havalandırma gereklidir.Bu, havalandırma kanallarının tedavi 
odasının kapısının altına monte edilmesi veya fanların oraya göre ayarlanması gerektiği 
anlamına gelebilir. Tedavi odasında bel seviyesinde veya altında açılan pencereler varsa, bu da 
yeterli olabilir.

Tüm azot depolama tankları (kriyo silindirleri veya Dewar kapları olarak adlandırılır) 
atmosferdeki ısının etkisinde kalmanın bir sonucu olarak gaz buharlaşmasına maruz kalır. 
Genellikle sıvının %1-2'si 24 saat içinde gaza dönüştürülür. Basınçlı azot depolama tankları 
kullanıldığı durumlarda depoya monte edilmiş bir egzoz vanası aracılığıyla atmosfere 
buharlaştırılan gaz, iyi havalandırılan bir alanda risk oluşturmaz.

Alarm sistemi
Güvenliği artırmak için tüm CryoStar kullanıcılarının alarmlı bir oksijen ölçer (havadaki 

oksijen seviyeni ölçen sensör) bulundurmaları önerilir. Alarm, tedavi odasındaki oksijen 
seviyesini izleyerek orada güvenliği sağlar. Yaygın bir oksijen ölçerin (havadaki oksijen sensör 
seviyesi) tahmini maliyeti modele bağlı olarak 299-700 USD / EUR aralığında olabilir ve 
MedStarCom'tan veya yerel bir azot tedarikçisinden sipariş edilebilir. CryoStar Grand 
modelinde üst ekranın yanında dahili bir oksijen sensörü bulunmaktadır. Bu modeli seçmek 
sizi ek aksesuar satın alma masrafından kurtaracaktır.

Azot depolama tanklarına erişim
Azot depolama tankları kriyosaunanın yanına yerleştirilmelidir. Havalandırmanın veya 
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pencerenin yanına yerleştirilmesi tavsiye edilir. 3 metre içinde ısıtma elemanları 
bulundurmaktan kaçının. Azot tankları dışarıda doldurulmalı veya azot tedarikçisinin yetkili 
personeli tarafından teslim edilmelidir.

MedStarCom, kurulum kılavuzuna, güvenlik talimatlarına ve sıvı azot kullanım 
gereksinimlerine uymanızı şiddetle tavsiye eder (daha fazla bilgi için satış departmanımızla 
iletişime geçin).

CryoStar kriyoterapi kabininde odaya ayrı veya direkt olarak havalandırma hattına 
bağlanması gereken 4 ”(100 mm) bir havalandırma başlığı bulunur. Kriyosaunanın işlemden 
sonra azot kalıntılarını kabinden dışarı atacak yerleşik aktif bir fanı bulunmaktadır. Kullanıcı 
100mm (4 inç) ayrı bir havalandırma hattı kuracak olursa, üretici, kriyosaunanın havalandırma 
çıkışından azot kalıntılarını emecek ve havalandırma sistemi aracılığıyla sokağa üfleyecek ek 
bir aktif fan takılmasını önerir.

İlave Tedbirler
Üretici, hortumu nitrojen ile depodan çıkarırken özel eldiven giymelidir. Aşırı soğuk 

yüzeylere dokunmayınız. Azot buharlarını solumayınız, müşteri, kafasını kriyoterapi esnasında 
soğuk buharlara sokmamalıdır.

Kriyoterapi esnasında kullanıcı için özel kıyafetlere ve aksesuarlara gerek var mı?
Kriyoterapi seansından önce, kullanıcı vücuda temas eden tüm metal nesneleri 

çıkarmalıdır, çünkü aşırı düşük sıcaklıklarda metal cildi yakabilir. Kriyoterapi seansında 
vücuda maruz bırakılan soğuğun maksimum düzeyde olması gerekir bu sebeple üretici 
erkekler ve kadınlar için mayo giyilmesini önermektedir. Ayrıca, doğal koyun yününden 
yapılmış koruyucu eldivenler ve ayakkabılar kullanın ve kriyoterapi seansından sonra bir 
bornoz giyin. Kriyoterapi seanslarında kullanmak üzere bu aksesuarları satış 
departmanımızdan satın alabilirsiniz. CryoStar Grand modeline bornoz, eldiven ve ayakkabı 
gibi aksesuarlar dahildir.

KRİYOKABİNİ YERLEŞTİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN
MİNİMUM ALAN

CryoStar kriyoterapi kabini için üretici odada havalandırma ve oksijen seviyesinin alarm 
sensörü olan 9 metrekare bir oda önermektedir.
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MEDSTARCOM, kriyoterapi için kriyosaunalar ve portatif makineler üreten küresel 
piyasanın öncü imalatçısı ve pazarlamacısıdır.

Profesyonel ekibimiz, kriyoterapi ve tıbbi tesisler, hastaneler, güzellik salonları, lüks spalar, 
dinlenme merkezleri, rehabilitasyon klinikleri, spor salonları ve oteller dahil olmak üzere 
dünya çapında birçok başarılı ticari tesise bu ürünlerin kurulmasında yardımcı oldu. 
MEDSTARCOM, kriyojenik donanımlar kullanan yenilikçi bir istirahat yöntemidir.

Ürünümüzde insan vücudunun ve çevresinin korunması ve uzun ömürlü olması için 
düşük sıcaklıkta gaz kullanma bilimini hayata geçirdik. MEDSTARCOM, sağlık, spor ve 
güzellik endüstrisinde başarıya ulaşmanızı sağlayacak kriyo iyileşme için yeni çözümler 
uygulanmasına odaklanmaktadır.

MEDSTARCOM, dünyanın dört bir yanındaki hastanelerde, kliniklerde, özel tıbbi, SPA ve 
estetik merkezlerinde günlük kullanım için cihazlar tasarlayan ve üreten profesyonellerden 
oluşan bir şirkettir.

MEDSTARCOM, yatırım getirisini azaltan ve işinizin karlılığını artıran, uygun fiyata 
mükemmel kalitedeki son teknoloji kriyoterapi ekipman modellerini sunar.

MEDSTARCOM HAKKINDA
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Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla
bilgi almak isterseniz

‘’sales.medstarcom@gmail.com ‘’e-posta
adresinden MedStarCom Satış Departmanı ile

iletişime geçebilirsiniz.  
1, Akademika Staroduba Str,

Dnipro, 49050, Ukrayna
Telefon numarası: +380 68 22 95625

www.medstarcom.com 
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