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 Илюстрации 
 
Предна страна на устройството   

 

   
 

 
Фиг. 1 
 

 
       
 
Апаратура и 
работни елементи 

1 Колела 
2 Капачки 
3 Контролен панел 
4 Плоча за рафт  
5 Свързване на тръбата за лечение  

   
Фиг. 2 

 
   
 6 Тръба за лечение 
 7 Букса за свързване на тръба за лечение 
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 Илюстрации 
 
Задна / лява страна на устройството   

 

   
 

 
Фиг. 3 

 

 
Фиг. 4 

 
 
Апаратура 
и работни 
елементи 

8 Въздушен филтър 
9 Идентификационна табела 

10 Превключвател за мрежово захранване 
11 Вход за мрежово захранване 

 12 Контейнер за вода от кондензация 
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 Илюстрации 
 
Екрани / Дисплеи   

 

   
 

Фиг. 5 
 
 
 
 
 
 
 

5 30:00
OK Start/ Stop

-10°C

Cooling recommended

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дисплей за 
работни 
елементи  

13 Увеличаване на време на лечение 
14 Намаляване на време на лечение 
15 Увеличаване на скоростта на вентилатора  
16 Намаляване на скоростта на вентилатора 
17 Бутон „OK“ 
18 Клавиш за стартиране/спиране 

 19 Икона за скорост на вентилатора  
 20 Дисплей за скорост на вентилатора 
 21 Символно показване на време на лечение 
 22 Време за лечение 
 23 Температура на изпарителя  
 24 Забележка / Предупреждение  
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 Обяснение на символите    
 

   
 

  

 

В указанията за употреба този символ означава „Опасност“. 

  
Внимание! В указанията за употреба този символ означава „Внимание“ с оглед на 

възможна повреда на устройството. 
  

 

 
Приложна част тип B  

  

 

 
Да не се притиска странично. 

  

 
 

 
Максималното разрешено тегло върху стъклената плоча е 35 kg. 

  

 

 
Следвайте указанията за употреба. 

  

 

 
Указания за работа 

  

 

 
Сериен номер 

  

 

 
Номер на артикул 

  

 

 
Производител 

  

 

 
Дата на производство 

  
  

 

Макс. 35 kg/ 
77,16 lb 
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13  Комбинация от устройства 22 
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Тестване на функционалността 25 
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17  Съобщения за грешки / Отстраняване на неизправности / 
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Валидно за устройствата CryoMini. 
 
Тези указания за употреба са неразделна част от устройството. Те трябва 
да се съхраняват заедно с устройството и винаги да бъдат достъпни за 
всеки, който е упълномощен да работи с това устройство. 
 
Указанията за употреба са валидни към ноември 2014. 



 Показания / Противопоказания  
1.1 Показания / Противопоказания  
във физиотерапията 1  

 

 Стр. 1  
 

Показания CryoMini е предназначен за следните области на приложение: 
• Намаляване на болката и сковаността и допълващо лечение за заболявания 

на мускулно-скелетната система с остра и хронична болка 
- Артрит  
- Бурсит  
- Тендинит  
- Теносиновит  
- Миозит 
- Фибромиалгия 
- Мускулно напрежение 
- Цервикален синдром 
- Посттравматични нарушения вследствие на камшичен удар 
- Лумбален синдром 
- Мускулни или ставни увреждания 

• Намаление на болката, подобрение на подвижността и намаление на 
сковаността на ставите при ревматоидни заболявания 
- Ревматоиден артрит (прогресивен хроничен артрит) 
- Състояние след синовектомия 

• Намаление на спазми при неврологични нарушения 
- Множествена склероза 
- Пост-апоплектична хемиплегия 

Други възможни приложения: 
• подпомагане на двигателна терапия чрез предварително охлаждане 
• в комбинация с компреси при остри увреждания 
• за предотвратяване на отоци и хематоми 
• в спортната медицина - за превантивно лечение на ранен етап преди 

развитието на болка, непосредствено след голямо натоварване, например 
след състезания 

• за лечение на мускулни тригерни точки в комбинация с разтягане 
 
Други показания трябва да се обсъдят с лекуващия лекар или да се вземат от 
съответната техническа литература. 

  
Абсолютни 
противопоказания 

• Криоглобулинемия  
• Болест на студова аглутинация и криохемолиза 
• Студова уртикария  
• Части на тялото с нарушена циркулация 
• Синдром на Рейно 
• Части на тялото с нарушена чувствителност 
• Трофични нарушения 
• Свръхчувствителност към студ 

  
Относителни 
противопоказания 

• Когато се лекуват деца, частите от тялото, които не се третират, трябва да 
бъдат покрити и да се пазят топли.  

• При третиране на лицето, очите трябва да бъдат покрити. 
• Не третирайте лицето и туловището, ако са налице тежка артериална 

хипертония и тежка сърдечна недостатъчност. 
• Пациентът не трябва да изстива по време на лечение. 

 



 Показания / Противопоказания  
1.2 Показания / Противопоказания 
в естетиката  1  

 

 Стр. 2  
 

 
Показания CryoMini е предназначен за следните области на приложение: 

Намаляване на болка и възпаление чрез охлаждане със студен въздух по 
време на и след дерматологични и козметични третирания 
• лазерна терапия 
• инжекции 
• фотодинамична терапия 

  
Предимства Лечението е значително по-приятно за пациента поради аналгетичния ефект 

на студения въздух. 
 
Намаляването на страничните ефекти, които често са свързани с 
приложенията на лазер: 
• по-малък еритем 
• по-малко отоци и образуване на крусти 
• намаляване на болката и термично увреждане на кожата 

  
Абсолютни 
противопоказания 

• криоглобулинови анемии 
• болест на студова аглутинация и криохемолиза 
• студова уртикария 
• части на тялото с нарушена циркулация 
• синдром на Рейно 
• части на тялото с нарушена чувствителност 
• трофични нарушения 
• свръхчувствителност към студ 

  
Относителни 
противопоказания 

• Когато се лекуват деца, части от тялото, които не се третират, трябва да 
бъдат покрити и да се пазят топли.  

• По време на третиране, лицето и очите трябва да бъдат покрити. 
• Не третирайте лицето и туловището, ако са налице тежка артериална 

хипертония и тежка сърдечна недостатъчност. 
• Пациентът не трябва да изстива по време на лечение. 

  
Забележка: Когато използвате CryoMini с лазери за аблация, уверете се, че за 

направената рана са положени подходящи антисептични грижи след 
лечението.  

 
 



 Странични ефекти 2  
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Странични ефекти  Може да се получи увреждане на кожата, свързано със студа, например 
раздразнение на кожата до леко измръзване и подуване, особено при 
чувствителни пациенти. 

 
 



 Указания за работа 3  
 

 Стр. 4  
 

 Преди използването на устройството върху пациент, потребителят трябва да 
се запознае с указанията за работа и индивидуалните методи на лечение, 
както и с показанията/противопоказанията, предупрежденията и информацията 
за приложение. Допълнителните източници на информация за видовете 
терапия трябва да се следват. 

  
 Тези указания за употреба трябва да се съхраняват заедно с устройството, 

така че да бъдат винаги достъпни за лицата, които работят с устройството. 
  
Внимание! Устройството трябва да се остави да престои в изправено положение за най-

малко 30 минути, преди да се включи, след като е било транспортирано в 
хоризонтално положение или след като е било в хоризонтално положение за 
поправка. В противен случай охлаждащият модул ще се повреди. 

  
Внимание! Преди употреба се уверете, че устройството се захранва чрез правилно 

заземен щепсел със заземен контакт (електрическа инсталация в съответствие 
с DIN VDE 0100, Част 710). Устройството трябва да работи само с 
предоставения захранващ кабел. Захранващият кабел трябва да бъде защитен 
от механичен натиск. 

  
Внимание! При работа с това устройство в близост до силни електромагнитни полета 

(напр. апарати за томография, рентгенография или диатермия) може да се 
получи влияние върху работата на устройството. Моля, поддържайте 
безопасно разстояние от няколко метра. 

  
 CryoMini не е подходящо за работа в среда с експлозивни, запалими или 

горивни вещества. 
  
 Не поставяйте устройството в непосредствена близост до източници на 

топлина (продукти за затопляне, продукти с гореща кал, сауна и т.н.) и 
спазвайте разстояние от най-малко 50 cm между устройството и стената (за 
осигуряване на лечение и охлаждащ въздух). 
 

  
 По време на работа, устройството трябва да се постави по такъв начин, че да 

бъде възможен пряк достъп до електрозахранването му, така че то да може да 
се изключи от мрежата във всеки момент. 

  
 За да се предотврати рискът от токов удар, устройството трябва да се изключи 

от мрежата чрез изваждане на захранващия кабел, преди да се извършват 
каквито и да било дейности по поддръжка или почистване. 

  
 Проверявайте устройството преди употреба. В случай на повреда, 

устройството не трябва да се използва. 
Внимание!  

Трябва да се използват само аксесоари от Zimmer Medizin Systeme GmbH. 



 Указания за работа 3  
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 Устройството може да причини неизправности или може да окаже нежелано 
въздействие на работата на друго оборудване в близост до него чрез 
електромагнитни ефекти. Може да се наложи да се предприеме съответно 
коригиращо действие, като ново ориентиране, ново подреждане на 
устройствата или осигуряване на електромагнитна защита. 

  
 Пациентите трябва да бъдат информирани за целите и ефектите на терапията 

със студен въздух с CryoMini преди лечение. 
  
 Кажете на пациентите, че необичайни усещания, възникващи по време на 

лечението, например усещане за твърде голям студ, трябва веднага да се 
съобщават на оператора.  
По време на терапия, терапевтът трябва да проверява състоянието на 
пациентите чрез съответни въпроси. 
Параметрите на лечението (ниво на въздушен поток и разстояние от областта, 
която се лекува) трябва да се регулират, ако е необходимо. 

  
 За ставите и мускулите е необходимо по-дълго време на лечение; в противен 

случай ще се охладят само повърхността и горните слоеве на кожата. В случай 
на възпаление на ставите краткото охлаждане предизвиква реактивна 
хиперемия. 

  
 Моля, обърнете внимание, че температурата на въздушния поток може да се 

увеличава по време на продължително лечение. 
  
 Капацитетът за охлаждане може да се ограничи при неблагоприятни условия 

(стайна температура над 30°C и висока влажност).  
 
 



 Предупреждения  4  
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Потребителите на системата CryoMini трябва да се инструктират за правилна 
употреба на системата и да имат съответните умения.  

  

 
Устройството е предназначено за употреба изключително от медицински 
специалисти. 

  

 
Пациентът трябва да бъде внимателно наблюдаван по време на цялото 
лечение. 

  

 
Терапевтичните указания относно мястото, продължителността и интензитета на 
лечението изискват медицински познания и могат да се дават само от 
лицензирани лекари, терапевти и помощен медицински персонал. Тези указания 
трябва да се спазват. 

  

 
Употребата във влажни области не е разрешена и може, в случай на неспазване 
на указанията, да доведе до значителна повреда на устройството и да застраши 
както пациента, така и потребителя. 

  

 
Изхвърлете опаковката по правилен начин. Уверете се, че тя не е достъпна за 
деца.  

  

 
Студеният въздушен поток не може да се прилага върху открити рани. 

  

 
При приложение на студен въздух върху лицето, очите трябва да бъдат 
защитени. 

  

 
Въздушният поток трябва да се приложи равномерно върху третираната област. 
Трябва да се избягва статично или твърде интензивно охлаждане, тъй като това 
може да доведе до студени изгаряния и хипотермия.  

  

 
Употребата на този продукт с настройки или приложения, различни от 
посочените в ръководството за работа, може да доведе до опасност вследствие 
на неконтролирано излагане на студ. 

  

 
При деца има риск от хипотермия. Частите от тялото, които не се третират, 
трябва да бъдат покрити и да се пазят топли. Това се препоръчва и за възрастни 
в случай на продължително охлаждане.  

  

 
Измръзвания се получават при температура на кожата 0° C и по-малко. Това 
може да е възможно, когато накрайникът е на по-малко от 10 cm от кожата. Ако 
не е възможно да се спазва това разстояние по терапевтични причини, 
препоръчва се накрайникът да се насочва динамично над областта, която се 
третира. 

 
 



 CryoMini - кратко описание 
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Какво представлява 
CryoMini? 

Компактно устройство за студен въздух, което се използва за лечение на 
заболявания на мускулно-скелетната система. 
 

Какво прави CryoMini? Студен въздух се издухва с регулируема скорост върху третираната област от 
тялото. 

  
  
Какви са предимствата 
на  
CryoMini? 

Прозрачно структурираният LCD дисплей и ергономична клавиатура отразяват 
най-съвременните технологии.  
Работата на устройството води до много ниска консумация на енергия. 

  
Предназначение: Устройството за студен въздух CryoMini се използва за охлаждане на кожата  

- при лечение на наранявания или заболявания на мускулно-скелетната 
система  
- за облекчаване на локална болка. 
 

  
Забележка: Устройството е предназначено за приложението от медицински 

професионалисти 
(като лекари, терапевти и медицински специалисти).  
 
 
 



 Инсталиране на устройството 
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Свързване на маркуча 
за лечение  

Маркучът за лечение се свързва и се заключва в свързващата част на CryoMini. 
 

 
 

Монтиране на 
стъклената плоча 
 

Поставете силиконова шайба на всеки от 4-те разделителни болта, монтирани в 
капака. 
 
След това поставете стъклената плоча върху разделителните болтове. 
 
Закрепете стъклената плоча, като завиете лагери на клампите във всеки от 4-те 
разделителни болта. За тази цел използвайте предоставения U-инструмент. 
 

 
 

 

 
Не повдигайте CryoMini за стъклената плоча! 

  

Лагер на клампа 

Стъклена плоча 

Разделителен болт  



 Инсталиране на устройството 
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Сглобяване на 
капачките 

Капачките се закрепват върху държачите на колелата. 

  
Свържете 
захранващия кабел  

Свържете захранващия кабел към определения за това порт (11) на 
устройството и го свържете към електрическата мрежа. 

  
Забележка: Устройството може да се свързва само към контакти с предпазно 

заземяване. 
  
Внимание! След транспортиране или сглобяване в хоризонтално положение, CryoMini 

трябва да стои изправено за най-малко 30 минути, преди да се включи. 
В противен случай компресорът може да се повреди. 

  
Включване на 
устройството 

Устройството се включва чрез превключвателя (10). 

  
Изключване на 
устройството 

Устройството се изключва чрез превключвателя (10).  
За да изключите напълно устройството (всички полюси) от мрежата, разкачете 
захранващия кабел. 

  
Внимание!  

Всички кабели трябва да се предпазват от прищипване или друго механично 
увреждане. 

 
 
 



 Указания за работа 
 
7.1 Описание на устройството 7  
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Предварително 
охлаждане 

След като CryoMini се включи, устройството започва предварително охлаждане 
до минималната температура, която може да се достигне. По време на тази 
фаза компресорът и вентилаторът на кондензатора работят заедно. В същото 
време устройството прави самотестване. По време на самотестването или на 
предварителното охлаждане не могат да се въвеждат данни чрез дисплея.  
Може да се работи само с клавиша „Menu“ (Меню) (8), за да се достигне до 
менюто за конфигурация. Когато предварителното охлаждане е достатъчно, 
дисплеят автоматично се връща към началния екран. CryoMini е вече готово за 
употреба. 

  
Работа По време на терапия вентилаторът за терапия духа студен въздух през маркуча 

за лечение. В същото време компресорът/кондензаторът автоматично се 
стартира по време на лечението, за да осигури постоянно охлаждане. 

  
Режим на готовност Ако не се извършва лечение, CryoMini е в режим на готовност. За да се 

гарантира, че във всеки момент може да се осигури достатъчно студен въздух, 
компресорът автоматично се стартира веднага щом се превиши определена 
температура. Лечение може да се започне веднага от режима на готовност. 

  
Препоръка за 
оптимално лечение 

Когато лечението започне, препоръчително е да се изчака около 10 минути след 
предварителното охлаждане. Това гарантира, че устройството е достигнало 
максималния си капацитет за охлаждане.  
 
Също така е препоръчително CryoMini да се изключва само за по-
продължителни прекъсвания в лечението или в края на деня. 
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Включване на 
устройството 

Включете устройството с помощта на превключвателя (10) - дисплеят ще 
светне. 

  
Работна готовност  
Начало на лечението 

Когато устройството се включи, започва предварителното охлаждане / 
самотестване. CryoMini е готово, когато се покаже началният екран. Лечението 
може да започне чрез натискане на бутона „Start/Stop“ (Стартиране/Спиране). 
 
Нивото на вентилатора и времето за лечение могат да се регулират по избор. 
 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
  
Край на лечението Краят на лечението с автоматично изключване на вентилатора се сигнализира 

чрез акустичен сигнал. Това важи и за преждевременното прекъсване на 
лечение посредством 
бутона „Start/Stop“ (Стартиране/Спиране). 

  
Забележка: Пациентът трябва да бъде внимателно наблюдаван по време на цялото 

лечение. 
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Самотестване След като бъде включено, CryoMini извършва самотестване. 
По време на теста може да се прочете настоящия статус на предварителното 
охлаждане. 

  
Menu (Меню) По време на самотестването / инициализацията е възможно да превключите 

към менюто за конфигурация на основните настройки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 За да влезете в менюто, натиснете „Menu“ (Меню) на дисплея по време на 

самотестването. 
 

OK Default Settings

Automatic Service Program S01
Automatic Service Program S02

Info

Start/ Stop
Device Configuration

Select

 
 
Техническата информация може да се извика и да се промени в менюто. 
Използвайте клавишите със стрелки, за да достигнете различните опции от 
менюто.   

  
 Можете да изберете следните: 

 
• Info (Информация) 
• Automatic Service Programme S01 (Програма за автоматична поддръжка 

S01) 
• Automatic Service Programme S02 (Програма за автоматична поддръжка 

S02) 
• Device configuration (Конфигурация на устройството)  
• Default settings (Настройки по подразбиране) 
• Service (Сервизно обслужване) 
• Back to treatment (Връщане към лечение)  
• Defrosting (Размразяване) 
 

  
Избиране на 
елементи от менюто 
 
 
Info (Информация) 
 
 
 
Automatic 

Избирането на елемент от менюто става с бутона „Select“ (Избиране). 
 
 
 
Показване на техническа информация за различните компоненти на 
устройството. 
Не е възможна настройка.  
 
Само за обучени технически лица. 
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maintenance 
programme S01 
(Програма за 
автоматична 
поддръжка S01) 
 
Automatic 
maintenance 
programme S02 
(Програма за 
автоматична 
поддръжка S02) 

 
 
 
 
 
 
Само за обучени технически лица. 
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Device configuration 
(Конфигурация на 
устройството) 
 

Основни настройки (като езика) могат да се настройват или променят в 
конфигурацията на устройството с помощта на клавишите със стрелки. 

  
 Vaporiser temperature display (Дисплей на температурата на изпарителя): 

Изберете „CHANGE“ (Промяна), за да промените текущата настройка. 
Ако се избере „ON“ (Вкл.), температурата на изпарителя ще се покаже на 
дисплея. Показваната температура НЕ е температурата на въздуха. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator  temperature displayed

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
  
 Warning threshold setting (Настройка на праг за предупреждение): 

Използвайте това подменю, за да се покаже предупреждението на дисплея и да 
се активира/деактивира звуковата аларма. 
 
Audio warning (Предупреждение): 
Изберете „CHANGE“ (Промяна), за да промените текущата настройка.  
Ако се избере „ON“ (Вкл.), алармата ще се чува в продължение на 2 минути на 
интервали от една секунда. Натиснете „SAVE“ (Запазване), за да запазите 
променените настройки. 

 

OK Start/ Stop

Audio warning

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
 
 

 
 Setting warning threshold temperature (Настройка на прагова температура за 

предупреждение): 
С това меню можете да настроите праговата температура за предупреждение 
между 
-20° C и +20° C. Фабричната настройка е 4° C. Натиснете „SAVE“ (Запазване), 
за да запазите променените настройки. 

 

OK Start/ Stop

Setting of temperature warning threshold

StoreBack

Temperature  [-20..+20] °C:       4
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 Warning text in display (Забележка на дисплея): 
Изберете „CHANGE“ (Промяна), за да промените настоящия статус. 
Когато се избере „ON“ (Вкл.), на дисплея ще се появи предупреждение при 
достигане на зададената температура на изпарителя. 
Натиснете „SAVE“ (Запазване), за да запазите новите настройки. 
 
 

 
 
 
 
 

Language (Език): 
Натиснете „SELECT“ (Избиране), за да изберете езика за дисплея. 
Могат да се изберат немски, английски и френски език. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator temperature displayed
Setting of warning threshold

Display-Backlight

SelectBack

Language

Display-Contrast

 
 Display contrast (Контраст на дисплея): 

Осигурява опции за настройка за контраст на дисплея със стойности между 10 и 
30. Контрастът е много нисък при 10 и много висок при 30. 
 

OK Start/ Stop

Setting of Display-Contrast

StoreBack

Contrast Value (10-30) : 18

 
 
Basic settings 
(Основни настройки)  

Избор чрез бутона „YES“ (Да), 
- Променените параметри се възстановяват до фабричните настройки. 
Избор чрез бутона „NO“ (Не), 
- Промените се отменят. 
 

OK Start/ Stop

Reset default configuration?

NoYes

 
  
 
 

 
 

OK Start/ Stop

Warning text in display

STOREBACKCHANGE

State: ON
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Service (Сервизно 
обслужване) 

Тази част е защитена чрез достъп с парола и е достъпна само за лица, обучени 
от Zimmer MedizinSysteme. 
Излезте от менюто чрез бутона „OK“. 
 

OK Start/ Stop

Please enter passwort:

1 2 43

[............]

 
  
Back to treatment 
(Връщане към 
лечение) 

Излиза от менюто за конфигурация и стартира екрана за терапия. 

  
Defrosting 
(Размразяване) 

Изберете бутона „DEFROST“ (Размразяване), за да стартирате автоматичното 
размразяване.  
 

OK Start/ Stop

Defrost mode activated

0% 100%

Back

 
 
 

 
Дисплей за лечение 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
  
 Дисплеят за лечение се показва след предварителното охлаждане; CryoMini е 

готово. Натиснете „Start / Stop“ (Стартиране/Спиране), за да започнете 
терапията.  

  
Край на лечението Краят на лечението с автоматично изключване на вентилатора се сигнализира 

чрез акустичен сигнал. Това важи и за преждевременното прекъсване на 
лечение посредством бутона „Start/Stop“ (Стартиране/Спиране). 

  
Време за лечение Времето за лечение може да се настрои от 00:00 до 99:59 минути. 

 
Натискането на клавиша със стрелка ще променя времето за лечение на стъпки 
от 1 минута.  
 
Натискането на клавиша със стрелка по-продължително ще променя времето за 
лечение на стъпки от 10 минути. 
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Ако времето за лечение е променено инцидентно, натискането на „Start / Stop“ 
(Стартиране/Спиране) ще възстанови фабричните настройки. 
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Електрозахранване 100 - 120 V  
230V – 240 V / 50 Hz / 60 Hz 

Мрежови предпазител 16A – прекъсвач в превключвателя за захранване 

Захранване   260 W (готовност) / 1,5 kW (макс.) 

Консумация 1A (готовност) / 6A (макс.) 

Клас на защита I 

Клас на приложение  Тип B 

Тегло 35,5 kg 

Размери 650 x 335 x 600 mm (В x Ш x Д) 

Работа: 0° C - 30° C, 35% до 95% относителна влажност на въздуха, без кондензация 
за 700 – 1200 hPa  

Транспортиране и 
съхранение 

-10° C до +50° C, 10% до 90% относителна влажност на въздуха, без 
кондензация 
за 700 hPa – 1060 hPa 

Забележка Съхранението и транспортът се извършват само в оригиналната 
опаковка. 
Съхранението и транспортът се извършват само с празен конетейнер за 
вода. 

  
Генерирана 
температура на 
изпарителя 

 
минимална (в режим 
на готовност) 
максимална (в режим 
на готовност) 

 
-37 °C 
 
-10 °C 

  
Температура на изхода  в началото на лечението, най-малко - 15° C  

(при стайна температура 25° C или по-малко) 
 Точност на стойностите + / - 10%. 
Макс. регулируемо 
време за лечение 

 
99:59 мин.. 

  
Колела  ∅ 75 mm 
Максимално 
натоварване на 
стъклената плоча 

Устройства (напр. лазер) с максимално тегло   
35 kg и и максимален размер 36 x 37 x 48 cm (ширина x дълбочина x височина) 
могат да се поставят върху плочата. 

  
 Подлежи на технически изменения! 
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-Преди започване на каквито и да било мерки по поддръжка и почистване, 
устройството винаги трябва да се изключва посредством основния 
превключвател и изваждане на щепсела. 
- Уверете се, че етикетите на устройството (като предупреждения, етикети на 
контролни устройства, идентификационна табела) не са повредени по време на 
почистване и дезинфекция. 
- Уверете се, че по време на почистване и дезинфекция, в устройството не 
проникват никакви течности. Не използвайте спрейове. 
- Ако по време на почистване и дезинфекция в устройството проникне течност, 
моля, изведете уреда от употреба, погрижете се той да не се използва отново и 
се свържете с Вашия сервизен представител. 
- Устройството и неговата приложна част не се считат за критични по отношение 
на хигиената, когато се използват върху ненаранена и здрава кожа. 

  
Корпус / аксесоари Почистване: В случай на видимо замърсяване, корпусът, аксесоарите и всички 

кабели могат да се почистят, като се използват налични в търговската мрежа 
меки, несъдържащи алкохол средства за почистване на пластмаса. Избършете 
повърхността до отстраняване на праха, като използвате мека кърпа, напоена в 
съответствие със спецификациите на производителя на почистващото средство, 
но без да капе. 
 
Дезинфекция: Препоръчваме дезинфекцията да се извършва най-малко 
веднъж седмично, както и в случай на данни за възможно замърсяване. 
Консултирайте се с Вашия здравен специалист, когато правите това. Винаги 
извършвайте почистване преди дезинфекция. 
Корпусът, кабелите и аксесоарите могат да се дезинфекцират с 
дезинфекциращи кърпи. За да направите това, използвайте наличен в 
търговската мрежа, несъдържащ алкохол дезинфектант за метал и пластмаса, 
който е бактерициден, вируциден и фунгициден. Спазвайте указанията за 
приложение на производителя. Избършете всички повърхности с некапеща мека 
кърпа, напоена в съответствие със спецификациите на производителя на 
почистващия препарат, или с предварително напоени с дезинфектант кърпи.  
Моля, обърнете внимание, където е приложимо, на спецификациите за 
изсушаване или следващо почистване. 
 

Контейнер за 
размразена вода 

Почистване: Контейнерът за размразена вода (7) трябва да се почиства след 
всяко дрениране на кондензиирана вода. Действайте както е указано в „Корпус / 
аксесоари“. 
 
Дезинфекция: Действайте както е указано в „Корпус / аксесоари“. 

  
Внимание!  

Устройството може да работи само с поставен на мястото си контейнер за 
размразена вода. 

  
Въздушен филтър Въздушният филтър (9) трябва да се почиства редовно, във всеки случай, не по-

късно от след 200 часа работа (съобщение за поддръжката ще се се появи на 
дисплея).  
За тази цел въздушният филтър трябва да се почиства от външната страна със 
стандартна прахосмукачка за за домашна употреба.  

  
Забележка: Използвайте устройството само в хигиенична среда. 
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 Продуктът носи обозначението „CE“ 
 

 
 
в съответствие с Директива 93/42/ЕИО на ЕС за медицински продукти.  
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Описание на предоставяните изделия 
Номер на артикул*   
 1 Тръба за лечение „Light “ 
 4 Колела ∅ 75 mm - със спирачка  
 4 Капачки 
 1 Плоча за рафт  
 1 Контейнер за размразена вода  
 1 Мрежови кабел 
 1 Указания за употреба 
*вижте „Аксесоари“  

 
Аксесоари   
Номер на артикул  
95852210 Тръба за лечение „Light “ 
65373510 Адаптор без щипка 
95372620 Адаптор с 20 mm щипка 
80026510 Контейнер за размразена вода  
80400754 Колело ∅ 75 mm - със спирачка  
80401001 Колело ∅ 100 mm - със спирачка 
65850410 Капачка 
65490610 Плоча за рафт  
67300124 Мрежови кабел 
10102716 Указания за употреба 

 
Подлежи на изменения! 
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 Несе предлагат комбинации от устройства от производителя за CryoMini.  

 
Всеки който, противно на тези спецификации, комбинира устройства и така 
работи с медицинска система, прави това на свой собствен риск. 

  
 



 
 Безопасност и поддръжка  
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 CryoMiniсе произвежда в съответствие с наредбите за безопасност на DIN EN 

60601-1.  
 
Като производител, Zimmer MedizinSysteme може да се считат отговорни за 
безопасността и надеждността само ако: 
 
• с устройството се работи, като се използва правилен контакт за захранване 

със заземяване и електрическата инсталация отговаря на DIN VDE 0100, част 
710; 

• с оборудването се работи в съответствие с указанията за употреба; 
• удължения, корекции или изменения се извършват само от лица, 

упълномощени от Zimmer MedizinSysteme GmbH; 
• преди употреба потребителят се е уверил във функционалната безопасност, 

правилното работно състояние и механичната цялост на CryoMini; 
• с устройството се работи само от подходящо обучен персонал; 
• с устройството не се работи в опасна среда и / или в запалима атмосфера; 
• устройството веднага се разкачва от мрежата, когато в него е проникнала 

течност. 
 

Устройството не съдържа части, които трябва да се поддържат или ремонтират 
от оператора. 
 



 
 Безопасност и поддръжка  

 
14.2 Поддръжка  14  

 

 Стр. 24  
 

Почистване на 
въздушния филтър 

За да се почиства въздуха за лечение и необходимия въздух за охлаждане от 
прахови частици, в задната страна на устройството е поставен филтърен 
елемент. При нормална употреба е достатъчно филтърът да се почиства 
редовно чрез изсмукване на цялата повърхност на външната част с налична в 
търговската мрежа прахосмукачка за домашна употреба, не по-късно от 
показването на съответно уведомление от софтуера след 200 часа работа. 
Препоръчително е филтърният елемент да се почиства по-често в помещения 
с килими или в такива, където образуването на прах е по-голямо поради други 
обстоятелства. 

  
Забележка: След почистване на въздушния филтър, съобщението на софтуера трябва 

да се потвърди с бутона „OK“. 
  
Изпразване на 
контейнера за 
размразена вода  

Ако CryoMini се изключи след употреба, или се стартира програмата за 
размразяване, охладителната система се затопля и произвежда кондензат.  
Еднолитровият контейнер за размразена вода може да се извади за 
изпразване, като се издърпа от устройството.  
Контейнерът трябва да се постави обратно в устройството. 
Моля, спазвайте и спецификациите за почистване и дезинфекция. 

  
Забележка: Преди по-дълъг период без употреба (напр. поради неработни дни), 

препоръчваме да размразите CryoMini и да изпразните резервоара за вода. 
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Тестване на 
функционалността 

След като бъде включено, устройството CryoMini автоматично извършва 
самотестване и проверява функционирането на техническите компоненти. 
 
Потребителят може да извърши тестване на функционалността, ако е 
необходимо, както е описано по-долу: 
 
1. Включете устройството. 
2. Изчакайте докато устройството стане готово за работа. 

 Това се постига, когато устройството покаже дисплея за лечение.  
3. Стартирайте CryoMini с помощта на бутона „Start/Stop“ 

(Стартиране/Спиране). 
4. Изберете различните нива на мощност на въздуха едно след друго и 

проверете силата на въздушния поток и охлаждането. 
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 За устройството CryoMini в Германия не се изисква нито проверка на 

безопасността (STK), нито метрологичен контрол (MTK). 
 
Освен всички други са приложими и Наредбата за оператори на медицински 
устройства (MPBetreibV) в Германия, както и българската разпоредба за 
електрически системи и апаратура (BGV A3), в актуалната им версия.  

  
Забележка: Тези условия се прилагат за работа с устройството в Германия.Моля, 

спазвайте различните национални регулации във Вашата страна, ако е 
приложимо. 
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Мрежовият 
предпазител  
е активиран 
 

CryoMini е оборудвано с предпазител за биполярна защита от претоварване, 
вграден в мрежовия превключвател (10), за да предпазва устройството от 
проблеми със захранването. Ако предпазителят се активира, устройството 
автоматично се изключва чрез превключвателя (10). За да се рестартира 
устройството, то трябва отново да се включи чрез превключвателя (10). 
 
Ако тази неизправност се случва често и последователно, моля, уведомете 
отдела за обслужване на клиенти. 

  
Намален капацитет за 
охлаждане / понижен 
капацитет за 
охлаждане 

Ако капацитетът за охлаждане се понижи и въздушният поток се намали 
значително, причината може да е в замърсяване на отвора за размразяване 
(8). Частиците прах се събират в топлообменника чрез въздуха за лечение. 
След дълго време това може да запуши отвора за размразяване и да доведе 
до натрупване на кондензат. 
 
Отворът за размразяване се намира над колектора за кондензат. За да се 
почисти отвора за размразяване, устройството трябва да се размрази (вижте 
глава 8 „Размразяване“). След размразяване изключете устройството и 
извадете щепсела на електрозахранването от контакта.  
 
Извадете колектора за кондензат и поставете плосък контейнер под 
устройството, за да съберете кондензата. Бавно развийте отвора за 
размразяване. 
Почистете отвора за размразяване под течаща вода и го завийте обратно на 
мястото му. 

  
Съобщения за грешки 
 

Компонентите на устройството, които са важни за програмната 
последователност, биват тествани, когато устройството се включи, а отчасти и 
по време на текуща операция. Ако се открие грешка, лечението ще се отмени и 
на горния ред на дисплея се показва съобщение за грешка и се чува звуков 
сигнал.  
 
Съобщението за грешка се появява в ясен текст на горния ред на дисплея. Ако 
лечението не може да продължи, устройството може само да се изключи.  

 
 
Грешки, които не влияят върху продължаващата работа на устройството, могат 
да се коригират чрез изключване на устройството, изчакване за пет секунди и 
повторно включване.  
 
За да отстраните съобщения за грешка поради прегряване или прекомерно 
високо налягане, устройството трябва да се включи едва след 30 минути, тъй 
като то се нуждае от време, за да се охлади. Това може да се причини от 
външни и стайни температури, които влияят върху капацитета за охлаждане.  
 
Ако тази неизправност се случва често и последователно, моля, уведомете 
отдела за обслужване на клиенти. Можете да се свържете с отдела за 
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обслужване на клиенти посредством централния офис в Neu-Ulm. 
 
За други функционални неизправности, моля, свържете се с отдела за 
сервизно обслужване. 

  
Централен офис Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany  
Phone +49 731 9761-291 
Fax +49 731 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Изхвърляне  
 
 

Устройството може да се върне във фабриката само в оригиналната му 
опаковка.  
То трябва да се изхвърли от Zimmer MedizinSysteme GmbH.  
 
В други (европейски) страни, моля, спазвайте националните регулации по 
отношение на изхвърлянето. Свържете се с Вашия дистрибутор, ако е 
необходимо. 
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Медицинските електрически изделия, като CryoMini, подлежат на специални предпазни мерки по отношение на 
електромагнитна съвместимост (ЕМС) и трябва да се инсталират и въвеждат в експлоатация в съответствие с 
информацията за ЕМС в указанията за употреба или придружаващата документация. 
 
Преносимо и мобилно ВЧ комуникационно оборудване (напр. мобилни телефони) могат да повлияят върху 
медицинското електрическо оборудване.  
 
CryoMini може да работи само с оригиналния захранващ кабел, посочен в описанието на предоставяните изделия. 
Работа на устройството с какъвто и да било друг мрежови кабел може да доведе до увеличени излъчвания или 
понижена устойчивост на интерференция на устройството! 
 
Указания и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост на излъчвания 

Устройството CryoMini е предназначено за употреба в посочената по-долу електромагнитна среда. Клиентът или 
потребителят на устройството CryoMini трябва да гарантира, че то се използва в такава среда. 

Тестове за интерференция Съответствие Електромагнитна среда - указания 

Високочестотни (ВЧ) излъчвания в съответствие с 
CISPR 11 

Група 1 Устройството CryoMini използва ВЧ 
енергия само за вътрешните си 
функции. Следователно ВЧ му 
излъчвания са много ниски и е малко 
вероятно да причинят интерференция 
на електронна апаратура в съседство. 

Високочестотни (ВЧ) излъчвания в съответствие с 
CISPR 11 

Клас B Устройството CryoMini е подходящо за 
употреба във всички среди, 
включително в жилищна среда, както и 
в среди, които са свързани директно 
към обществената електрозахранваща 
мрежа, която захранва и сгради, които 
се използват за жилищни цели. 

Хармонични излъчвания в съответствие с IEC 
61000-3-2 

Клас А 

Излъчвания с флуктуация в напрежението и 
фликери в съответствие с IEC 61000-3-3 

Съответства 

 
Устройството не трябва да се използва, когато е поставено в непосредствена близост до или върху други 
устройства. Ако работата с устройството в непосредствена близост до или поставено върху други устройства е 
необходима, то трябва да се наблюдава, за да се гарантира, че функционира според предвиденото в тази 
обстановка. 
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Указания и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост  

Устройството CryoMini е предназначено за употреба в посочената по-долу електромагнитна среда. Клиентът или 
потребителят на устройството CryoMini трябва да гарантира, че то се използва в такава среда. 

Тестове за електромагнитна 
устойчивост 

Тестово ниво според 
IEC 60601 

Ниво на съответствие Електромагнитна среда - 
указания 

Електростатичен разряд 
(ESD) в съответствие с IEC 
61000-4-2 

± 6 kV разряд при 
контакт 
 
± 8 kV разряд по въздух  

± 6 kV разряд при 
контакт 
 
± 8 kV разряд по въздух  

Подовете трябва да бъдат от 
дърво, бетон или керамични 
плочки. Ако подовете са 
покрити със синтетични 
материали, относителната 
влажност на въздуха трябва 
да е най-малко 30%. 

Променливи на бързи 
преходни електрически 
смущения/пикове в 
съответствие с IEC 61000-4-4 

± 2 kV за захранващи 
линии 
 
± 1 kV за входни / 
изходни линии 

± 2 kV за захранващи 
линии 
 
Неприложимо за входни 
и изходни линии 

Качеството на захранващия 
ток в мрежата трябва да 
съответства на типична 
търговска или болнична среда. 

Пикове на напрежението 
в съответствие с IEC 6100-4-5 

± 1 kV напрежение в 
диференциален режим 
 
± 2 kV напрежение в 
обикновен режим 

± 1 kV напрежение в 
диференциален режим 
 
± 2 kV напрежение в 
обикновен режим 

Качеството на захранващия 
ток в мрежата трябва да 
съответства на типична 
търговска или болнична среда. 

Падове на напрежението, 
кратки прекъсвания и 
промени в напрежението на 
електрозахранването в 
съответствие с IEC 61000-4-
11 

<5% UT 
(>95% пад при UT за ½ 
цикъл) 
 
40% UT 
(60% пад при UT за 5 
цикъла) 
 
70% UT 
(30% пад при UT за 25 
цикъла) 
 
<5% UT 
(>95% пад при UT за 5 
секунди) 

<5% UT 
(>95% пад при UT за ½ 
цикъл) 
 
40% UT 
(60% пад при UT за 5 
цикъла) 
 
70% UT 
(30% пад при UT за 25 
цикъла) 
 
<5% UT 
(>95% пад при UT за 5 
секунди) 

Качеството на захранващия 
ток в мрежата трябва да 
съответства на типична 
търговска или болнична среда. 
Ако потребителят на CryoMini 
изисква непрекъсната работа 
и по време на прекъсвания в 
електрозахранването, 
препоръчва се CryoMini да се 
захранва от източник на 
непрекъсваемо захранване 
или батерия. 

Магнитно поле при честота на 
захранващия ток (50/60 Hz) в 
съответствие с IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Магнитните полета при тази 
честота на тока трябва да 
съответстват на типичните 
нива, които се срещат в 
типична търговска или 
болнична среда. 

Забележка: UT е волтажът на променливотоковата захранваща мрежа преди прилагане на тестовото ниво. 
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Основните характеристики на CryoMini са: подаване на шокови вълни без интерференция и контрол на всички 
функции без интерференция. Непрекъсната работа не се налага при употреба по предназначение. 
 
Указания и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост  

Устройството CryoMini е предназначено за употреба в посочената по-долу електромагнитна среда. Клиентът или 
потребителят на устройството CryoMini трябва да гарантира, че то се използва в такава среда. 

Тестове за 
електромагнитна 
устойчивост 

Тестово ниво 
според IEC 60601 

Ниво на  
съответствие 

Електромагнитна среда - указания 

Променливи на 
проведени ВЧ 
смущения в 
съответствие с 
IEC 61000-4-6 
 
Променливи на 
излъчени ВЧ 
смущения в 
съответствие с 
IEC 61000-4-3 

3 Vефективна стойност 
150 kHz до 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz до 2,5 GHz 

3 Vефективна стойност 
150 kHz до 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz до 2,5 GHz 

Преносимо и мобилно радиокомуникационно 
оборудване не трябва да се използва по-
близо до устройството CryoMini, включително 
кабелите му, от препоръчителното 
разделително отстояние, изчислено от 
уравнението, приложимо за честотата на 
предавателя. 
 
Препоръчително разделително 
отстояние: 
 
d = 1,2 √P 
 
d = 0,35 √P за 80MHz до 800 MHz 
 
d = 0,7 √P за 800 MHz до 2,5 GHz, 
 
където P е номиналната мощност на 
предавателя във ватове (W) според 
производителя на предавателя, а d е 
препоръчителното разделително отстояние в 
метри (m). 
 
Според изследването на мястоa, 
напрегнатостта на полето на стационарни 
радиопредаватели трябва да бъде по-ниска 
от нивото на съответствие при всички 
честотиб. 
 
В близост до оборудване, обозначено със 
следния символ, може да възникне 
интерференция: 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80 MHz и 800 MHz е приложим по-високия честотен диапазон. 
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Настоящите указания може да не са приложими за всички ситуации. Разпространението на 
електромагнитните вълни се влияе от поглъщането и отражението в здания, предмети и хора. 
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а Теоретично не е възможно да се предвиди с точност напрегнатостта на полетата от фиксирани 
предаватели, като базови станции за радиотелефони и наземни мобилни радиопредаватели, любителски 
радиостанции, AM и FM радиопредаватели и телевизионни предаватели. За да се определи електромагнитната 
среда по отношение на фиксираните предаватели, трябва да се обмисли изследване на електромагнитната 
обстановка на място. Ако измерената напрегнатост на полето на мястото, в което ще се използва устройството 
CryoMini, превишава горното ниво на съвместимост, устройството CryoMini трябва да се наблюдава, за да се 
потвърди функционирането му в съответствие с предвиденото.Ако се наблюдават необичайни характеристики, може 
да се наложи предприемането на допълнителни мерки, като преориентиране или промяна на местоположението на 
устройствотоCryoMini. 
 
б Над честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz, напрегнатостта на полето следва да е по-малка от 3 V/m. 

Препоръчителното разделително отстояние между преносимо и мобилно ВЧ телекомуникационно 
оборудване и устройството CryoMini  

Устройството CryoMini е предназначено за работа в електромагнитна среда, в която ВЧ смущения се мониторират. 
Клиентът или потребителят на устройството CryoMini може да допринесе за избягване на електромагнитни грешки, 
като спазва минималното разделително отстояние между преносимо и мобилно ВЧ комуникационно оборудване 
(предаватели) и устройството CryoMini, в зависимост от генерираната мощност на комуникационното оборудване, 
както е показано по-долу. 

 
Номинална мощност на предавателя 

W 
Разделително отстояние според честотата на предавателя 

m 

150 kHz до 80 MHz 
d = 1,2 √P 

80 MHz до 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz до 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,035 0,07 

0,1 0,38 0,11 0,22 

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

За предаватели с номинална максимална изходна мощност, която не е посочена по-горе, препоръчителното разделително 
отстояние d в метри (m) може да се изчисли, като се използва уравнението, приложимо за съответната колона, където P е 
номиналната максимална изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя. 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80 MHz и 800 MHz е приложим по-високия честотен диапазон. 
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Настоящите указания може да не са приложими за всички ситуации. Разпространението на електромагнитните 
вълни се влияе от поглъщането и отражението в здания, предмети и хора. 

 
 



CryoMini

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer.de
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