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Sisällysluettelo
Woikoski Medical tuoteluettelo

Kryohoitolaitteet
CRY-AC ja CRY-AC-3

Käsikäyttöinen kryokirurginen hoitolaite

Cry-Ac ihonhoitojärjestelmä käsittää käsikäyttöisen 
kryokirurgisen hoitolaiteen, jolla nestetyppeä voi-
daan annostella hallitusti.  Laitteeseen on valitta-
vissa eri käyttötarkoituksiin soveltuvia suuttimia ja 
kontaktikärkiä. Laitteen mukana tulee aloituspaketti, 
joka sisältää neljä erikokoista suutinta ja kaksi erilais-
ta kontaktikärkeä (T205780).

Cry-Ac  ja Cry-Ac-3 -hoitolaitteet on tarkoitettu käy-
tettäviksi saman tuotesarjan lisävarusteiden kanssa.

TUOTE  TUOTENUMERO

Cryo-hoitolaite Cry-Ac 300 ml T203630
Cryo-hoitolaite Cry-Ac 500 ml T203629 

Nestetyppikäyttöiset kryohoitolaitteet 

T203629 T203630 

Nestetyppikäyttöiset laitteet ihomuutosten 
kryohoitoihin

Cry-Ac -laitteita käytetään erilaisten ihomuutosten ja 
kudosvau rioiden hoitoon.  Cry-Ac –kryohoitolaitteet 
tarjoavat turvallista, helposti hallittavaa ja tehokasta 
hoitokokemusta laitteen laadukkaan rakenteen ja 
patentoitujen ominaisuuksiensa ansiosta. Toimen-
pidealueeseen säilyy hyvä näkyvyys, kun pieniko-
koinen laite ei peitä hoidettavaa aluetta. Sormikäyt-
töinen painike tarjoaa maksimaalista kontrollia ja 
käytön helppoutta. 

Patentoitu, automaattinen venttiili takaa turvallisen käy-
tön pitäen käyttöpaineen koko hoidon aikana vakiona.

Tuote on valmistettu kestävästä ruostumattomasta 
teräksestä ja messingistä. Laite ei kylmene polypropee-
nisen kuoren eristäessä kylmyyden laitteen sisälle ja 
muotoiltu, levenevä jalka on tukeva käytössä. Tuotteet 
soveltuvat sekä oikea- että vasenkätisille. Kryohoitolait-
teita on saatavissa kahta kokoa, 500 ml ja 300 ml.
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Suuttimet

Suuttimia käytetään ihon pinnalliseen poistamiseen. 
Valittavana on useita erilaisia suuttimia, jotka on 
suunniteltu sopimaan erilaisiin käyttötarkoituksiin. 
Edistynyt akne-aukko sopii erinomaisesti aknelle ja 
kryokuorinnalle. Suutin antaa pehmeän höyrystetyn 
suihkeen iholle. Suuttimet A-D sisältyvät jokaiseen 
Cry-Ac yksikköön. Nämä suutinmallit on tarkoitettu 
tarkempaan ja kontrolloituun erikokoisten ja -tyyp-
pisten vaurioiden hoitoon. Super Spray E -kärki taas 
antaa vahvemman, vä kevämmän ja virtaviivaisem-
man suihkeen ja se hoitaa vaurioita nopeammin. 

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac Edistynyt akne-aukko T205775 
Cry-Ac aukko A (0.04in. T205776 
Cry-Ac aukko B (0.031in.) T205777 
Cry-Ac aukko C (0.022in.) T205778 
Cry-Ac aukko D (0.016in.) T205779 
Cry-Ac Kärkikipakkaus - 4 aukkoa (A-D), 1in, 20g                        
suora suihku ja 3in, 20 g taipunut suihku T205780 
Cry-Ac Super E-kärki (0,013 tuumaa) takareiällä        T205781

Suihkepidennykset ja adapterit

Suorasuihkua käytetään kondyloomahoitoon.

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac alkuperäinen suora suihku T205782
Cry-Ac 3 tuumaa  x 20 g suora suihku                         T205783 
Cry-Ac 1,0 tuumaa x 16 g suora neula T205784 
Cry-Ac 1,0 tuumaa x 18 g suora ruiskuneula               T205785 
Cry-Ac 1,0 tuumaa x 20g suora ruiskuneula T205786

Taivutetut suihkepidennykset

Taivutettuja suihkeita voidaan kääntää 360 ° tarkkuu-
den parantamiseksi hoidettaessa vaikeasti saavutet-
tavia vaurioalueita.

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac Alkuperäinen taivutettu suihku T205787 
Cry-Ac 3 tuumaa x 20 g taivutettu suihku T205788 
Cry-Ac 1,5 tuumaa x 20 g taivutettu suihku T205789 

T205775

T205780

T205783

T205786

T205787T205782
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Takaosan tuuletusadapteri

Tuuletusadapteri poistaa ajoittaiset suihkut ja lisää 
typen virtausta. Luer lock sovitinta käytetään kerta-
käyttöisten neulojen kiinnittämiseen kryokirurgiseen 
yksikköön.

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac Takaosan tuuletusadapteri Luer lock sovitin      T205790 
Cry-Ac Luer lock sovitin muotoillut jatkeet T205791
Cry-Ac Muotoiltu jatke (3, 6, 9 ja 12 tuumaa)               T205792
Cry-Ac oikea kulma sovitin 90⁰ T205793 
Cry-Ac oikea kulma sovitin 45⁰ T205794 

Kryokammiot

Kryokammioita käytetään jalkapohjasyylien ja tyvi-
solu- ja okasolusyöpien hoitoon. Kryokammiot mah-
dollistavat kudoksen syvällisen ja tarkan kirurgisen 
tuhoamisen. Samalla ne sallivat ajoitetun nestemäisen 
typen suihkeen kokoamisen. Kryokammioita käytet-
täessä on suositeltavaa käyttää lisäksi joko suora-
kulmaista sovitinta tai muotoiltua jatketta. (T205792 
- T205793 - T205794)

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac 6 mm:n kryokammio T205795 
Cry-Ac 10 mm:n kryokammio T205796
Cry-Ac 15 mm:n kryokammio                                         T205797 
Cry-Ac 18 mm:n kryokammio   T205798 

Kylmälevy

Läpinäkyvä lexan-levy, jossa on 4 erikokoista kartio-
maista aukkoa (3, 5, 8 ja 10 mm). Aukkojen kanssa käy-
tettävä kryolevy mahdollistaa jäätymisen kohdentami-
sen paremmin ja suojaa herkkiä alueita, kuten silmiä.

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac kylmälevy (3, 5, 8 ja 10 mm) T205799 

T205799

T205790

T205791

T205793 - T205794

T205792

T205795 - T205798
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Kryokartiot

6 erikokoista neopreenikartiota, joita käytetään tii-
vistämään sumutus rajoitetulla alueella. Kartiot ovat 
erityisen hyödyllisiä epäsäännöllisen muotoisissa 
vaurioissa, koska ne voidaan muotoilla vaurion mu-
kaan. Koot ovat 6, 11, 16, 25, 30 ja 38 mm.

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac kryokartiot Koot ovat 6, 11, 16, 25, 30 ja 38 mm     T205800 

Mini-sondit

Pienikokoisia Mini-sondeja käytetään silmäluomen 
reunojen, talirauhasen liikakasvun, angiomien, len-
tigiinien, pienten vähäkeratiinisten syylien, trikiaasin 
ja silmäsairauksien tai ulkokorvakäytävän hoitoon. 
Sondit mahdollistavat erinomaisen näkyvyyden ja 
tarkan hallinnan.

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac 1 mm:n Mini-sondi T205801 
Cry-Ac 2 mm:n Mini-sondi T205802 
Cry-Ac 3 mm:n Mini-sondi T205803 
Cry-Ac 4 mm:n Mini-sondi T205804 
Cry-Ac 5 mm:n Mini-sondi T205805 
Cry-Ac 6 mm:n Mini-sondi                                             T205806
Cy-Ac terävä Mini-anturi                                                 T205807

Kartiosondit

Kartiosondeja voidaan käyttää suurien vaurioiden tai 
haavaumien hoitoon. 

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac Teräväkärkinen kartiomainen sondi               T205808
Cry-Ac 1 mm kartiomainen sondi                                  T205809 
Cry-Ac 2 mm kartiomainen sondi T205810 
Cry-Ac 3 mm kartiomainen sondi                                  T205811 
Cry-Ac 4 mm kartiomainen sondi                                 T205812
Cry-Ac 5 mm kartiomainen sondi                                 T205813

Cry-Ac 6 mm kartiomainen sondi                                 T205814

T205806

T205808

T205801

T205800

T205807 
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Pallosondit

Pallosondeja voidaan käyttää haavaumakasvaimiin ja 
suuriin kasvaimiin.

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac 6 mm kuulasondi T205815 
Cry-Ac 8 mm kuulasondi T205816 
Cry-Ac 1 cm kuulasondi T205817 
Cry-Ac 2 cm kuulasondi T205818 

Litteät sondit

Litteällä sondilla on pyöristetyt reunat ja se sovel-
tuu hyvin verisuonivaurioihin. Kaikkia litteitä sondeja 
voidaan painaa verisuonivaurioita vasten jäätymisen 
syventämiseksi, verenkierron vähentämiseksi ja jää-
tymisajan lyhentämiseksi.

TUOTE TUOTENUMERO

Cry-Ac 1 cm litteä sondin                                                  T205819 
Cry-Ac 2 cm litteä sondi T205820
Cry-Ac 2,5 cm litteä sondi                                               T205821
Cry-Ac 3 cm litteä sondi T205822 
Cry-Ac 8 mm lempeä sondi T205823 

Tarvikkeet

Cry-Ac Eristetty kryokassi T205824 
Cry-Ac tiiviste B-700/800 T205825
Cry-Ac Histologiapaketti                                                 T205826 

T205820

T205815

T205818

T205824



Cry-Ac7

Kannut soveltuvat nestemäisen typen varastointiin  
ja jakeluun. Kannut ovat kevyitä, helppoja käsitellä ja 
tyhjöeristyksen takia kaasujen höyrystyvyys kannuis-
sa on alhainen. Kryokannuja on myös mahdollista 
vuokrata kauttamme. 
 
TUOTE  TUOTENUMERO

TR11 T200922 
TR21 T200923 
TR26 T200925 
TR35 T200926 
TR60 T200928 
TR100 T200929 
TR-kannun hattu 50 mm T203448 

Paineistettu tyhjennyslaite nestemäisen typen  
turvalliseen käsittelyyn. 
 
TUOTE  TUOTENUMERO

Typpikannun tyhjennyslaite DL3 T203447 
DL3:n keskitysrengas + tiiviste   T203159 
DL3:n varoventtiili T205095
DL3:n painemittari T203516 
DL3:n faasinerottajan kansi 1” T204430 
DL3:n faasinerottaja T203449 

Lisävaruste suurien kryokannujen liikuttami-
seen.  

TUOTE  TUOTENUMERO

ACC-ALU-29 TR60 (M) T205096
ACC-ALU-31 TR60 (NM) T205097

Kryokannut

Kryokannun tyhjennyslaite Rullakot kryokannulle  

TUOTE  TUOTENUMERO

Suojavisiiri T202553
Kylmänkestohanskat T204435 

Nestetypen turvallinen käsittely 



Asiakaspalvelu: medical@woikoski.fi 
Tilaukset: tilaukset.medical@woikoski.fi

Puhelin: 040 166 2023, arkisin klo 8-16
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