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ΘΕΡΜΟ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
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Επίθεμα Στιγμιαίας Ψύξης - Επίθεμα Θέρμο Κρυοθεραπείας
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- Κατασκευή από ουρία και νερό.
- Δεν χρειάζεται αποθήκευση εντός ψυγείου ή καταψύκτη.
- Χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις Α΄ βοηθειών.
- Οδηγίες χρήσεως:

Ανακινήστε το περιεχόμενο εωσότου ανακατευθεί πλήρως.
Πιέστε το σακουλάκι μέχρι να σπάσει το περιεχόμενο.
Ανακινήστε το περιεχόμενο, μέχρι να ανακατευθεί η ουρία με το νερό.
Εφαρμόστε το επίθεμα στην τραυματισμένη περιοχή για δεκαπέντε λεπτά.
Ανάμεσα στο επίθεμα και στο Δέρμα, να υπάρχει επίδεσμος ή λεπτή πετσέτα.
Το στιγμιαίο επίθεμα χρησιμοποιείται μόνο από έναν ασθενή και μόνο μία φορά..

- Οδηγίες, προφυλάξεις και αντενδείξεις βλ. σελ. 437.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΨΥΞΗΣ
Κωδικός                    MCD / 1005
Διαστάσεις σε εκ. 25 x 14 
Χρώμα  Λευκό 

ΕΠΙΘΕΜΑ ΘΕΡΜΟ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Κωδικός                    Ι - 44
Διαστάσεις σε εκ. 28,5 x 19,5 
Χρώμα  Γκρι 
- Κατασκευή εξωτερικής υφασμάτινης επένδυσης από υλικά πολυαμίδη, πολυέστερ,

βαμβάκι, PVC, HPMC, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Υφασμάτινη αυτοκόλλητη θήκη εισαγωγής επιθέματος.
- Διαθέτει αυτοκόλλητους ιμάντες εφαρμογής.
- Οδηγίες Χρήσεως, Προφυλάξεις και Αντενδείξεις βλ. σελ. 437.

New
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ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ “DURA SOFT”

SP/7212        ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΫΛΟΝ ΚΑΙ PVC ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 50 Χ 25 
SP/7203        ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΫΛΟΝ ΚΑΙ PVC         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 31 Χ 17
MCD/7200      ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ PVC ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 25 Χ 13
SP/7502         EΠΙΘΕΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ              ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 32 Χ 11
SP/7215 ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΫΛΟΝ ΚΑΙ PVC ME IMANTEΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 15 Χ 15
SP/7216 ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΫΛΟΝ ΚΑΙ PVC ME IMANTEΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 30 Χ 19
SP/7217 ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑΫΛΟΝ ΚΑΙ PVC ME IMANTEΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε εκ. 30 Χ 25

SP / 7215 SP / 7216 SP / 7217

SP / 7502MCD / 7200

SP / 7212 SP / 7203
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Επιθέματα Θέρμο Κρυοθεραπείας

- Εξωτερική επένδυση από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής. Εσωτερικά διαθέτει μη τοξικό GEL.

- Διαμορφώνονται ανατομικά στην πάσχουσα περιοχή. 

- Αποθηκεύονται στο ψυγείο όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

- Αχρηστεύονται όταν τρυπήσουν.

ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÑÕÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ:
-  ÔïðïèåôÞóôå ôï åðßèåìá óôçí êáôÜøõîç (-15ï C ) ãéá ôïõëÜ÷éóôïí 30 ëåðôÜ ðñéí ôç ÷ñÞóç.
-  Åöáñìüæåôå ãéá 10 Ýùò 20 ëåðôÜ êÜèå öïñÜ ðåñéôõëéãìÝíï ìå áðïññïöçôéêü ýöáóìá. ÐïôÝ óå ãõìíü äÝñìá.

ÈÅÑÌÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÓÅ ÖÏÕÑÍÏ ÌÉÊÑÏÊÕÌÁÔÙÍ:
-  ÔïðïèåôÞóôå ôï åðßèåìá óå öïýñíï ìéêñïêõìÜôùí (ðñïôåßíåôáé 800 watt)
-  Âåâáéùèåßôå üôé ôï GEL ôïõ åðéèÝìáôïò åßíáé ïìïéüìïñöá êáôáíåìçìÝíï
-  Èåñìáßíåôå ôï åðßèåìá óå õøçëÞ óõ÷íüôçôá ãéá 35 äåõôåñüëåðôá.
-  ÁöÞóôå ôï ãéá 1 ëåðôü êáé ìåôÜ åöáñìüóôå ôï.
-  ÅÜí áðáéôåßôáé õøçëüôåñç èåñìüôçôá ôïõ åðéèÝìáôïò, áõîÞóôå ôïí ÷ñüíï ðáñáìïíÞò ôïõ åðéèÝìáôïò 

åíôüò ôïõ öïýñíïõ ìéêñïêõìÜôùí êáôÜ 10 äåõôåñüëåðôá ìÝ÷ñé íá öôÜóåé óôçí åðéèõìçôÞ èåñìüôçôá.
-  Åöáñìüæåôå ãéá 10 Ýùò 20 ëåðôÜ êÜèå öïñÜ ðåñéôõëéãìÝíï ìå áðïññïöçôéêü ýöáóìá. ÐïôÝ óå ãõìíü äÝñìá.

ÈÅÑÌÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÓÅ ÆÅÓÔÏ ÍÅÑÏ:
-  ÔïðïèåôÞóôå ôï åðßèåìá óå æåóôü íåñü θερμοκρασίας 80ï C , ãéá 15 Ýùò 20 ëåðôÜ.
-  Åöáñìüæåôáé ãéá 10 Ýùò 20 ëåðôÜ êÜèå öïñÜ ðåñéôõëéãìÝíï ìå áðïññïöçôéêü ýöáóìá. ÐïôÝ óå ãõìíü äÝñìá.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΟ - ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
-  Στα επιθέματα που υπάρχουν ιμάντες μη τα δένετε πολύ σφιχτά, ώστε να μην εμποδίζεται η Αιματική ροή.
-  Χρησιμοποιήστε τη Θεραπεία για 20 λεπτά το ανώτερο.

Η απόσταση μεταξύ των Θεραπειών πρέπει να είναι το λιγότερο 2 ώρες.
Ο χρόνος Θεραπείας και η επανάληψή της καθορίζεται από τον Θεράποντα Ιατρό.

-  Εάν το περιεχόμενο του επιθέματος GEL έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια ξεπλένετε με άφθονο νερό.  
Αν ο ερεθισμός παραμείνει, συμβουλευτείτε άμεσα ειδικό Ιατρό. Το GEL δεν είναι τοξικό.

-  Τα παιδιά πρέπει να το χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
-  Τα επιθέματα είναι μόνο για εξωτερική χρήση.
-  Σε περίπτωση κατάποσης του περιεχομένου GEL του επιθέματος αναζητείστε άμεσα Ιατρική βοήθεια.
-  Όταν χρησιμοποιείτε τα επιθέματα για Μετεγχειρητική Αποθεραπεία, ακολουθήστε πάντοτε τις οδηγίες του Ιατρού σας.
-  Μην τρυπάτε ποτέ τα επιθέματα. Εάν τα επιθέματα τρυπήσουν ή χαλάσουν, πετάξτε τα αμέσως.
-  Κρατήστε τα επιθέματα μακριά απο παιδιά.
-  Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή πριν εφαρμόσετε τα επιθέματα.
-  Μην αφήσετε ποτέ το επίθεμα να πετρώσει. 
-  Πρέπει πάντα να τοποθετείται ένα κομμάτι υφάσματος ανάμεσα στο επίθεμα και στο δέρμα.
-  Ο Θεράποντας θα επιλέξει το κατάλληλο πρωτόκολλο θέρμο - κρυοθεραπείας.
-  Για τη χρήση των επιθεμάτων σε μικρά εγκαύματα συμβουλευτείτε πάντοτε το Θεράποντα Ιατρό σας.
-  Τα επιθέματα μπορούν να πλυθούν όσες φορές χρειασθεί.
-  Τα επιθέματα χρησιμοποιούνται μοναδικά από τον κάθε Ασθενή.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΟ - ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς με ευαίσθητο Δέρμα και μειωμένη ευαισθησία Δέρματος.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Διαβητικούς Ασθενείς χωρίς Ιατρική συμβουλή.
-  Τα επιθέματα δεν είναι αποστειρωμένα και μην τα τοποθετείται κατευθείαν σε γυμνό Δέρμα.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού. 
-  Απαγορεύεται η παρατεταμένη  χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού. 
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς ειδικών ικανοτήτων χωρίς επίβλεψη.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Λεμφοίδημα, χωρίς Ιατρική συμβουλή.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν απο Ασθένεια του RAYNAUD χωρίς Ιατρική συμβουλή.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν απο Αγγειoλογικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν απο κυκλοφορικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που δεν αισθάνονται άνετα, έχουν συνεχή κνησμό ή μούδιασμα.
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ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ “ICEBAND”

Κωδικοί ICEBAND SHOULDER ICEBAND KNEE ICEBAND ANKLE
’ρθρωση ΩΜΟΣ ΓΟΝΑΤΟ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
Μέγεθος Κοινό Κοινό Κοινό
Χρώμα Λευκό Λευκό Λευκό



-  Κατασκευή από συνθετικό ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Εφαρμόζει με αυτοκόλλητους ιμάντες.
-  Διαθέτει τέσσερα επιθέματα κρυοθεραπείας μεγάλου μήκους σε κυψελοειδή μορφή για άριστη εφαρμογή στην πάσχουσα ’ρθρωση.
-  Τα επιθέματα κρυοθεραπείας τοποθετούνται εσωτερικά σε δύο ειδικές θήκες (τσέπες) του υφάσματος.
-  Λόγω ότι τα ψυχρά στοιχεία των επιθεμάτων είναι υψηλής τεχνολογίας δεν μπορούν να προκαλέσουν Βλάβες, Εγκαύματα και μειώνουν

Μετεγχειρητικά και Μετατραυματικά την περίοδο Ανάρρωσης και Αποκατάστασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ICEBAND:

-  Τοποθετείστε τα δύο επιθέματα στον καταψύκτη έως τρεις ώρες. Το νερό εντός των κυψελών θα παγώσει.
-  Προσοχή να μην πετρώσει το επίθεμα. Τοποθετείστε τα δύο επιθέματα στις δύο εσωτερικές θήκες και εφαρμόστε τα στην ’ρθρωση 

ώστε οι θήκες να είναι πάντοτε προς τα πάνω. Δέστε τους δύο αυτοκόλλητους ιμάντες για να δημιουργηθεί η επιθυμητή συμπίεση 
και η άριστη εφαρμογή των επιθεμάτων. Τοποθετείστε προαιρετικά τα δύο υπόλοιπα επιθέματα στο καταψύκτη για να επαναλάβετε την 
διαδικασία εφόσον χρειάζεται. Το ICEBAND πρέπει να αφαιρείται όταν λιώσει ο πάγος και ολοκληρωθεί η θεραπεία (45 - 60 λεπτά).

-  To ICEBAND είναι μοναδικό για κάθε ασθενή. Το ICEBAND δεν είναι αποστειρωμένο. Τα κυψελοειδή επιθέματα κρυοθεραπείας μπορούν 
να πλυθούν. Το ICEBAND μπορεί να χρησιμοποιηθεί περίπου έως και (30) τριάντα φορές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ICEBAND:

-  Στα επιθέματα υπάρχουν ιμάντες. Μη τους δένετε πολύ σφιχτά, ώστε να μην εμποδίζεται η αιματική ροή.
-  Η απόσταση μεταξύ των Θεραπειών πρέπει να είναι το λιγότερο 2 ώρες.

Ο χρόνος θεραπείας και η επανάληψή της καθορίζεται από τον Θεράποντα Ιατρό.
Εάν εμφανισθεί Δερματικός ερεθισμός συμβουλευτείτε άμεσα τον Θεράποντα Ιατρό.

-  Τα παιδιά πρέπει να το χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
-  Τα επιθέματα είναι μόνο για εξωτερική χρήση.
-  Μην τρυπάτε ποτέ τα επιθέματα. Εάν τα επιθέματα τρυπήσουν ή χαλάσουν, πετάξτε τα αμέσως.
-  Κρατήστε τα επιθέματα μακριά απο παιδιά.
-  Μην αφήσετε ποτέ το επίθεμα να πετρώσει. 
-  Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή πριν εφαρμόσετε τα επιθέματα.
-  Ο Θεράπων θα επιλέξει το κατάλληλο πρωτόκολλο κρυοθεραπείας.
-  Τα επιθέματα μπορούν να πλυθούν όσες φορές χρειασθεί.
-  Τα επιθέματα χρησιμοποιούνται μοναδικά από τον κάθε Ασθενή.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ICEBAND:

-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς με ευαίσθητο Δέρμα και μειωμένη ευαισθησία Δέρματος.

-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Διαβητικούς Ασθενείς χωρίς Ιατρική συμβουλή.

-  Τα επιθέματα δεν είναι αποστειρωμένα και μην τα τοποθετείται κατευθείαν σε γυμνό Δέρμα.

-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού. 

-  Απαγορεύεται η παρατεταμένη  χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού. 

-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς ειδικών ικανοτήτων χωρίς επίβλεψη.

-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Λεμφοίδημα, χωρίς Ιατρική συμβουλή.

-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν απο Ασθένεια του RAYNAUD χωρίς Ιατρική συμβουλή.

-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν απο Αγγειoλογικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.

-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν απο κυκλοφορικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.

-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που δεν αισθάνονται άνετα, έχουν συνεχή κνησμό ή μούδιασμα.
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Σύστημα Κρυοθεραπείας “CRYO CUFF”

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “CRYO CUFF”

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:
CRYO CUFF / AIR COOLER Συσκευή Κρυοθεραπείας
CRYO CUFF / SHOULDER Επίθεμα Κρυοθεραπείας Ώμου
CRYO CUFF / ELBOW Επίθεμα Κρυοθεραπείας Αγκώνος
CRYO CUFF / ΚΝΕΕ Επίθεμα Κρυοθεραπείας Γόνατος
CRYO CUFF / ANKLE Επίθεμα Κρυοθεραπείας Ποδοκνημικής



- Κεντρικό σώμα (βαρελάκι) “AIR COΟLER” υψηλής ποιότητας που διατηρεί χαμηλή τη θερμοκρασία του νερού που περιέχει.
- Πλαστικοί δίοδοι μεταφοράς του νερού με μονωτικό υλικό που συνδέει με εύκολο και ασφαλή τρόπο το “AIR COΟLER” με το κάθε επίθεμα .
- Επιθέματα υψηλής ποιότητας με μεγάλους αυτοκόλλητους ιμάντες για Aρθρώσεις Ώμου, Αγκώνος, Γόνατος, Ποδοκνημικής.
- Τα επιθέματα είναι κοινού μεγέθους.

ΟΔΗΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “CRYO CUFF”:
- Γεμίστε το βαρελάκι με νερό μέχρι την ένδειξη και προσθέστε πάγο. Κλείστε καλά το καπάκι.
- Τοποθετήστε το άδειο επίθεμα και ενώστε με το σημείο σύνδεσης του επιθέματος.
- Ανοίξτε τον αγωγό του αέρα  στο δοχείο και συνδέστε το επίθεμα με το μπλε σωλήνα .
- Σηκώστε το βαρελάκι πάνω απο το ύψος του επιθέματος και όταν γεμίσει το επίθεμα κλείστε τον αγωγό του αέρα.
- Το επίθεμα μπορεί τώρα να αποσυνδεθεί απο το κεντρικό σώμα. 

ΕΚ ΝΕΟΥ ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “CRYO CUFF”:
- Συνδέστε ξανά το σωλήνα με το επίθεμα και ανοίξτε τον αγωγό του αέρα.
- Χαμηλώστε το δοχείο και επιτρέψτε στο νερό να τρέξει απο το επίθεμα.
- Περιμένετε περίπου 5 λεπτά μέχρι να ψυχθεί εκ νέου το νερό.
- Σηκώστε το δοχείο πάνω απο το ύψος του επιθέματος για να το ξαναγεμίσετε. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “CRYO CUFF”:
-  Στα επιθέματα υπάρχουν ιμάντες. Μη τους δένετε πολύ σφιχτά, ώστε να μην εμποδίζεται η αιματική ροή.
-  Ο Θεράποντας θα επιλέξει το κατάλληλο πρωτόκολλο κρυοθεραπείας.

Ο χρόνος θεραπείας και η επανάληψή της κρυοθεραπείας καθορίζεται από τον Θεράποντα Ιατρό.
-  Εάν εμφανισθεί Δερματικός ερεθισμός συμβουλευτείτε άμεσα τον Θεράποντα Ιατρό.
-  Τα παιδιά πρέπει να το χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
-  Τα επιθέματα είναι μόνο για εξωτερική χρήση.
-  Μην τρυπάτε ποτέ τα επιθέματα. Εάν τα επιθέματα τρυπήσουν ή χαλάσουν, πετάξτε τα αμέσως.
-  Κρατήστε το σύστημα κρυοθεραπείας μακριά απο παιδιά.
-  Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή πριν εφαρμόσετε τα επιθέματα.
-  Πρέπει πάντα να τοποθετείται ένα κομμάτι υφάσματος ανάμεσα στο επίθεμα και στο Δέρμα.
-  Τα επιθέματα μπορούν να πλυθούν όσες φορές χρειασθεί.
-  Τα επιθέματα χρησιμοποιούνται μοναδικά από τον κάθε Ασθενή.
-  Τα επιθέματα δεν τοποθετούνται στην κατάψυξη του ψυγείου.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “CRYO CUFF”:
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς με ευαίσθητο Δέρμα και μειωμένη ευαισθησία Δέρματος.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Διαβητικούς Ασθενείς χωρίς Ιατρική συμβουλή.
-  Τα επιθέματα δεν είναι αποστειρωμένα και μην τα τοποθετείται κατευθείαν σε γυμνό Δέρμα.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού. 
-  Απαγορεύεται η παρατεταμένη  χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας χωρίς εντολή του Θεράποντα Ιατρού. 
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς ειδικών ικανοτήτων χωρίς επίβλεψη.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν από Λεμφοίδημα, χωρίς Ιατρική συμβουλή.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν απο Ασθένεια του RAYNAUD χωρίς Ιατρική συμβουλή.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν απο Αγγειoλογικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που πάσχουν απο κυκλοφορικά προβλήματα χωρίς Ιατρική συμβουλή.
-  Απαγορεύεται η χρήση του συστήματος κρυοθεραπείας από Ασθενείς που δεν αισθάνονται άνετα, έχουν συνεχή κνησμό ή μούδιασμα.

Σύστημα Κρυοθεραπείας “CRYO CUFF”
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