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De uitgangspunten voor deze landelijke service zijn, 
dat de huisarts:

• de permanente beschikking heeft over vloeibare stikstof
• blindelings kan vertrouwen op een stipte logistieke invulling
• direct kan deelnemen aan deze service
• de beschikking heeft over een topkwaliteit stikstofcontainer

Op basis van 13 wisselingen per jaar kan de gebruiker altijd 
beschikken over vloeibare stikstof. Eén container volstaat voor 
2 (soms 3) huisartsen in één praktijk. Het behandelen van 
huidaandoeningen (wratten en pigmentvlekken) met vloeibare 
stikstof kan nu op elk moment van de dag worden uitgevoerd. 

DE DOELGROEPEN:
• Huisartsen
• Dermatologen 
• Ziekenhuizen
• Diagnostische centra
• Zorgverzekeraars 
• Huisartsen Verenigingen 
• Overige medische instellingen

UW VOORDELEN:
• geen aanschaf meer van een relatief dure vloeibare 
 stikstofcontainer
• geen zorg en onderhoud meer over de in uw bezit zijnde   
 container
• geen persoonlijke risico’s meer bij het zelf moeten ophalen   
 van uw vloeibare sikstof
• geen tijdverlies meer als gevolg van het zelf ophalen van 
 de vloeibare stikstof
• altijd de back up hebben van een gespecialiseerde organisatie  
 met korte lijnen

• een zorgeloze oplossing om permanent vloeibare stikstof ter  
 beschikking te hebben 
• fl exibiliteit met betrekking tot wanneer uw patiënten wilt   
 behandelen
• geen wachttijden meer voor patiënten
• minder doorverwijzing naar de tweede lijn: een kosten-
 besparing in de gezondheidszorg 

• een kostenoverzichtelijke en kostenbesparende 
 (b.v. automatische incasso) service 
• een optimale prijs - kwaliteit verhouding  

>>>

Cryo Medic is een vloeibare stikstof bezorgservice, die in nauwe samenwerking en samenspraak met 
huisartsen is opgezet, ten behoeve van onder andere huisartsen op basis van het omruilprincipe: “vol 
tegen leeg”. Een veilige, draagbare, vacuüm geïsoleerde container gevuld met 8 liter vloeibare stikstof 
(LN2) wordt bij de huisarts afgeleverd, de gereedstaande lege container wordt weer meegenomen.

service voor huisartsen
praktijk’
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PRODUCTSPECIFICATIE

SPECTRUM 8 
Vloeibare stikstofcontainer inclusief ophaalbeker. Zeer 
stabiele, goed geïsoleerde container met een makkelijk 
werkbare nekopening, lange standtijd en nog steeds goed 
draagbaar. 

Cryo Medic:
In combinatie, indien gewenst,  met een eenvoudige, 
doelmatige zuurstofdetectie kiest u voor een permanente 
beschikbaarheid van vloeibare stikstof. Een optimale voor-
ziening met maar 13 wisselingen per jaar en de opslag 
volgens Arbo normen uitgevoerd.

DE LOGISTIEK:
De kleine, draagbare containers worden in speciaal 
daarvoor ingerichte wagens in eigen beheer vervoerd en 
voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidseisen. 

UW PRIJS:
Op basis van 13 containerwisselingen per jaar en uitgedrukt 
in een bedrag per wisseling, eventueel aangevuld met een 
huurtarief van het zuurstofalarm. Uiteraard zal de prijs van
de container wisseling gunstiger worden indien een contract 
voor meerdere, deelnemende praktijkadressen wordt 
aangegaan. 

ONS ADVIES:
Probeer een collectief te vormen door zoveel mogelijk 
huisartsen in uw directe omgeving te mobiliseren tot het 
meedoen aan deze service, zodat een prijsreductie 
realiseerbaar is. Een collectief begint al bij een deelname 
van meer dan 10 praktijkadressen.

A  Duurzaam, solide deksel

B  Onderhoudsvrije, functionele dekselinrichting

C  Sterke, lichtgewicht aluminium constructie

D  Topkwaliteit ‘nekconstructie’ daardoor zeer lage stikstofverdamping

E  Kliksluiting

F  Geavanceerd vacuum retentie systeem-design voor zeer lange 

 levensduur

G  Isolatie o.b.v. MVE’s geavanceerde kennis op het gebied van 

 thermische isolatie

H  6 x canister tbv biologische opslag (niet relevant voor Cryo Medic)

Spectrum 8

Inhoud 8,4 liter

Statische houdbaarheid 56 dagen

Werktijd 25-30 dagen 

(afhankelijk van gebruik)

Gewicht leeg 5,3 kg

Gewicht vol 12,1 kg

Nekopening 55,4 mm

Totale hoogte 470 mm

Totale diameter 260 mm


