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Cheltuieli eligibile - minimis- rata finanțării de 90%:

Avantaje:

• Standardizare: certificare produse / sisteme de management ISO (9001, 14001, 22000, 18001, 27001, 50001, 13485, 20000,

  Sa8000)

• Internaţionalizare: târguri şi expoziţii internaţionale, misiunieconomice

• Consultanţă, proiectare

• vă oferim mai multe informații - GRATUIT

• elaborăm cererea de finanțare

• vă oferim servicii de proiectare specializată

• verificăm eligibilitatea firmei și a ideilor de investiții - GRATUIT

• vă oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare

• vă oferim consultanță în alegerea echipamentelor medicale necesare

• împreună oferim atât servicii de consultanță cât și servicii de proiectare (în cazul investițiilor de construcții)

• responsabilitate centralizată: un singur grup de firme va fi responsabil de întreaga derulare a proiectului de investiţii - 

  atât în ceea ce privește partea de consultanță cât și partea de proiectare

• comunicare eficientă: o singură persoană de contact va fi responsabilă pentru fluxul de informații între Beneficiar și 

  echipa de consultanță și de proiectare

• garanții unice pe piața din România:

     - returnăm prețul serviciilor în cazul în care cererea de finanțare este respinsă din orice motiv legat de documentația 

       tehnică întocmită 

     - 50 % din prețul serviciilor de proiectare se plătește numai în cazul în care cererea de finanțare va fi aprobată

Erond Project Management
oferă servicii la cheie

de asemenea:

- oferim servicii complete de consultanță în fonduri nerambursabile: elaborarea cererii de finanţare, a planului de afaceri, 
  consultanţă în implementare, organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii şi management de proiect

- proiectul va fi conceput de o echipă cu o experiență vastă în fonduri nerambursabile, având 723 de proiecte de succes 
  pentru IMM din România

- oferim servicii complete de arhitectură și proiectare în toate specialitățile tehnice, 
  inclusiv documentații specifice proiectelor realizate din fonduri nerambursabile

- proiectul va fi conceput de o echipă cu o experiență vastă în proiectarea 
  spitalelor și clinicilor medicale private

- oferim consultanță în alegerea echipamentelor medicale necesare
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Roller base 
Transportation of dewars is facilitated by an 

optional roller base available for dewars  
of 20 - 60 I capacity. 

Apparatus 

Applications 

The EROND CRYO is available in two sizes: EROND CRYO® Maxi with 500 ml capacity (20 - 24 hrs. static holding time) and 
EROND CRYO® Mini offering a 350 ml capacity (12 - 14 hrs. static holding time). 

Each unit comes with a set of spray applicators for most common lesions (e.g. warts, small tumors etc.).  
Optionally, contact probes are available in various sizes. These probes are particularly useful to control the lateral spread  
of the freeze (e.g. near the eye or in the oral cavity). Contact probes are selected to fit the actual lesion, and they offer a deep 
freeze with minimal lateral spread. 

Cryosurgery using liquid nitrogen is the treatment of choice or an alternate method of treat-
ment for many skin lesions including: verruca, basal cell carcinoma, actinic keratosis, lentigo, 
condyloma accuminata, cervical erosions, molluscum contagiosum, skin tags, naevus just 
to mention a few. More information can be found in published literature of which some are 
referenced on the reverse page. 

The EROND CRYO® offers full compatibility 
with other popular liquid nitrogen units, i.e. 
spray apertures and contact probes for oth-
er systems may be used with the EROND 
CRYO® units as well. 
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Liquid nitrogen storage containers 

– Durable aluminum construction
– Sizes from 5 - 60 I capacity 
– Advanced vacuum technology and superinsulation technology
– Storage with extremely low LN2 evaporation
– Handles on both sizes

Technical description:

Manual pump for liquid Nitrogen

– Self-priming pump specially designed for liquid nitrogen cylinders, without losses.
– Height: 700 mm.
– Netto weight: 1 kg.
– Suction depth: 500 mm
– Flow rate: 1.5l / min
– Material: shiny stainless steel, tubular.
– The polyamide plug ensures the pressure in the container.
– Bronze filter prevents the penetration of ice crystals into the surgical unit, ensuring 

a smooth operation

Technical description:

Order number: PMC-1

Liquid Nitrogen scoop

– Material: shiny stainless steel.
– Extraction volume approximately 100 ml of liquid nitrogen.
– Plastic covered handle.
– Extraction depth: 300 mm.
– Total length: 460 mm.
– Netto weight: 90g

Technical description:
Order number: SR-TP-0

Technical description:

EROND CRYO units

Available in two sizes: 
    EROND® Cryo MAXI (0.5 l, 20-24 hrs. static holding time)
    EROND® Cryo MINI (0.35l, 12-14 hrs. static holding time).

Techniques:
    Open spray tip: superficial/in-deep freezing
    Contact probe: in-deep freezing, minimal lateral spread
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Spray tip cleaning adapter

25 mm dome shaped

25 x 5 mm protrusion

19 x 15 mm protrusion 

19 x 5 mm protrusion 

19 mm dome shaped 


