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Význam symbolů 

 
 

 

 

 
Je-li použit v této příručce, tento symbol určuje nebezpečí pro pacienta, uživatele či třetí osobu. 

 
 

 

! 

 
Je-li použit v této příručce, tento symbol určuje varování před možným poškozením přístroje. 
 
 

 

 
 

 
 

Úroveň ochrany před zásahem elektrickým proudem – zařízení typu B 

  
 
 
 

CryoMini Tato příručka uživatele je považována za součást samotného zařízení CryoMini, a proto musí být 
vždy uchovávána v jeho blízkosti. Pečlivé dodržování všech pokynů, které se v této příručce 
uživatele vyskytují, je základním předpokladem nejenom správného používání zařízení a jeho 
obsluhy, ale i bezpečnosti pacienta a uživatele. 
 
 
 
 

! Poznámka: Pokud je zapotřebí zařízení CryoMini obrátit na bok za účelem údržby nebo přepravy, před 
jeho opětovným zapnutím postavte zařízení zpříma na dobu alespoň 30 minut, zabráníte tak 
poškození kompresoru. Je také nutné zkontrolovat, zda je správně umístěna nádobka na 
rozmrazenou vodu na boku zařízení. 
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Schematický přehled 

 
Náhled zepředu 

 
 
 

 
Obrázek 1 

 
 
Popis: 
 
1 Kolečko 
2  Kryty kolečka 
3 Ovládací panel 
4 Stojánek 
5 Konektor aplikační trubice 
 
 

1 

2 

4 

5 

3 
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Náhled zezadu a zleva 

 

 
Obrázek 2 

 

 
Obrázek 3 

Popis: 
 
6 Nádobka na rozmrazenou vodu 
7 Vzduchový filtr 
8 Hlavní vypínač 
9 Síťová zástrčka 
19 Štítek 

 

7 

8 9 

19 

6 



 4

 
Ovládací panel: Ovládací prvky a displej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 30:00
OK Start/ Stop

-10°C

Cooling recommended

 
 

Obrázek 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funkční klávesy: 
 
10 Zvýšit dobu ošetření   
11 Snížit dobu ošetření   
12 Zvýšit rychlost větráku 
13 Snížit rychlost větráku 
14 OK 
15 Start/Stop 
16 Symbol větráku   
16.1 Rychlost větráku   
17 Symbol času 
17.1 Doba ošetření 
18 Teplota odpařovače 
18.1 Výstražný text 

13 12 

14 

11 10 

15 

16 

16.1 

17 

17.1 18 18.1 
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 Stručně o přístroji CryoMini 

 
 
 

1. 

   
   
  Co je CryoMini?  

 
CryoMini je kompaktní přístroj dodávající studený vzduch, s jehož pomocí se dá 
chladit pokožka v průběhu jejího ošetření dermatologickým laserem. Snižuje se tak 
bolest a tepelné poškození kožní tkáně. 

 
 
 
 K čemu CryoMini slouží? 

 
Přístroj CryoMini přivádí studený vzduch na tu část těla pacienta, která vyžaduje 
terapii. Rychlost přiváděného vzduchu je nastavitelná. 

 
 
 Jaká je hlavní výhoda CryoMini?  

 
Přístroj CryoMini lze velmi jednoduše obsluhovat pomocí uživatelsky přívětivé 
klávesnice. 
Lze dosáhnout velmi efektivní kryoterapie na takové úrovni výkonu při trvalém 
provozu, jakou obvykle nacházíme pouze u mnohem větších zařízení. 

 
 
 
 Jaké má CryoMini další výhody? 

 
Přístroj CryoMini je šetrný a úsporný, protože přefiltrovává a ochlazuje vzduch o 
pokojové teplotě pomocí uzavřeného chladicího okruhu bez dalších spotřebních 
materiálů.  
Čirý LCD displej a ergonomicky koncipovaná klávesnice představují nejnovější 
technologické vymoženosti.  

 
 
 
 Jakým způsobem zajišťuje přístroj CryoMini potřebné soustředěné 

chlazení? 
 

Proud vzduchu má 9 různých nastavení podle velikosti a dostupnosti oblasti, která 
má být ošetřována (úroveň 1 = ~200 litrů/min, úroveň 9 = ~1300 litrů/min). 

 
 

   

 Poznámka: 
 
Přístroj CryoMini smí být používán pouze oprávněným profesionálním zdravotníkem 
nebo na jeho příkaz. 
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 Stručně o přístroji CryoMini 

 
 
 

1. 

   
   
  Fáze předběžného chlazení a minimální náplň  

Jakmile přístroj CryoMini zapnete, začíná fáze předběžného chlazení. Během této 
fáze kompresor a větrák kondenzátoru pracují společně, aby se snížila teplota a 
uchovalo minimální množství rezervního chladu, nazývaného „minimální náplň“. 
V průběhu fáze předběžného chlazení se na displeji zobrazuje sloupcový graf, 
který udává stav předběžného chlazení (obrázek 8). Dokud není fáze 
předběžného chlazení dokončena, nebudou dostupné žádné další funkce 
s výjimkou otevření Nabídky. Jakmile získáte minimální náplň, na displeji se 
zobrazí Počáteční obrazovka. Nyní jsou k dispozici terapeutické a jiné funkce. 
Kompresor a větrák kondenzátoru však pracují, dokud nebude dosaženo celkové 
náplně. 

 
 
 Celková náplň 

Celková náplň znamená trvale udržovaný zásobní chlad o maximální minusové 
teplotě. Během ošetření pracuje aplikační větrák, aby přiváděl aplikační trubicí 
studený vzduch. Navíc kompresor a větrák kondenzátoru automaticky pracují, aby 
vykompenzovali ztrátu chladu v průběhu ošetření. Fungují tak dlouho, dokud není 
zásoba chladu doplněná. Jakmile je zásoba doplněná, kompresor a větrák 
kondenzátoru se zastaví a přístroj CryoMini přejde do pohotovostního režimu. 
Celková náplň znamená trvale udržovaný zásobní chlad o maximální minusové 
teplotě.  

 
 
 Pohotovostní režim 

Jestliže zařízení přibližně 30 minut* nepoužíváte (v pohotovostním režimu), začne 
se snižovat zásoba chladu. Poté se automaticky spustí kompresor a větrák 
kondenzátoru, aby se znovu ochladila a doplnila zásoba chladu. Během 
pohotovostního režimu je možné provádět ošetření. 
 
*Frekvence, která je zapotřebí k udržení adekvátní zásoby chladu, se může měnit 
 v závislosti na klimatických podmínkách a teplotách.  

 
 
 Doporučení pro optimální použití 

Doporučujeme vám po dokončení fáze předběžného chlazení (obrazovka se 
změní ze sloupcového grafu na Počáteční obrazovku) počkat přibližně 5 minut. 
Zajistíte tak úplné doplnění zásoby chladu (celkové náplně). Jestliže zahájíte 
první ošetření ihned po fázi předběžného chlazení, zásoba chladu se okamžitě 
vyprázdní, čímž se zpozdí následná ošetření.  
Chcete-li se vyhnout čekání způsobeném fází předběžného chlazení, 
doporučujeme vám přístroj CryoMini vypínat pouze na konci dne. 
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 Montážní pokyny 

 
 
 

2. 

   
Krok 1: 
Aplikační trubice (6) 

Připevněte aplikační trubici k výpusti vzduchu přístroje CryoMini (5, Obrázek 1 
). 
 

 
Obrázek 5 

 
Krok 2:  
Připevnění skleněné 
desky 

Umístěte na každý ze 4 předem smontovaných stojánků silikonovou podložku.  
 
Umístěte na stojánky skleněnou desku. 
 
 Připevněte skleněnou desku – pomocí kolíčků ve tvaru U zašroubujte čtyři šedé 
ploché šrouby skrze skleněnou desku do stojánků. 
 
 

 
Obrázek 6 

 
Krok 3:  
Kryty kolečka (2) 

Pevně zatlačte kryty kolečka na kovové pouzdro kolečka (pokud již nejsou kryty 
předem připevněny). 
 

 
Nezvedejte přístroj za skleněnou desku! 

Plochý šedý šroub 

Skleněná deska 

Stojánek 
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 Návod k použití 

 
 
 

3. 

   
   
Zapnutí přístroje Hlavní vypínač (8, obrázek 2), rozsvítí se displej. 

 
 

  
Provozní stav a terapie Jakmile zařízení zapnete, zahájí se fáze předběžného chlazení a na sloupcovém grafu 

se zobrazí aktuální stav (tj. autotest, předběžné chlazení atd.). Až bude zařízení 
připraveno k provozu, obrazovka přejde z režimu předběžného chlazení na režim 
terapie.  
 
Rychlost aplikačního větráku a dobu ošetření lze přímo nastavit pomocí funkčních 
kláves. Stisknutím tlačítka Start/Stop zahájíte terapii. 
 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
    Obrázek 7 

 
 

Konec ošetření Ošetření skončí automaticky po dokončení programu nebo v případě, že uživatel 
v průběhu ošetření stiskne tlačítko Start/Stop. Na konci ošetření zazní zvukový signál.  
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 Úpravy, nastavení a nabídky 

 
 
 

4. 

   
   
Zapnutí přístroje Zapněte hlavní vypínač (8, obrázek 2).  

 
Autotest Po svém zapnutí přístroj CryoMini provede rutinní autotest. 

 
Nastavení systémové 
nabídky 

V průběhu autotestu a fáze předběžného chlazení lze otevřít systémovou nabídku, 
kde lze měnit nastavení. 
 

Menu

OK

Pre-cooling
0% 100%

 
    Obrázek 8 
 
 

 Chcete-li vstoupit do režimu výběru nabídek, stiskněte na displeji tlačítko Nabídka (10, 
obrázek 4). 
 

OK Default Settings

Automatic Service Program S01
Automatic Service Program S02

Info

Start/ Stop

Device Configuration

Select

 
    Obrázek 9 

 
Pomocí funkčních kláves (12, 13, obrázek 4) označených šipkami na displeji můžete 
procházet 8 dostupnými položkami nabídky. 
 
 

 Níže jsou podrobně popsány jednotlivé položky nabídky: 
 Info 
 Automatický obslužný program S01 
 Automatický obslužný program S02 
 Konfigurace zařízení 
 Výchozí nastavení 
 Údržba 
 Zpět na ošetření 
 Odmrazení 
 

 Vyberte požadovanou dílčí nabídku pomocí funkční klávesy (10, obrázek 4).  
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 Úpravy, nastavení a nabídky 
 
4.1 Podrobné možnosti nabídek 
 

4. 

   
   
Info 
 

Zobrazuje technické údaje systému.  
U této možnosti nelze provádět žádné úpravy. 
 

  
Automatic Service 
Program S01 
(automatický obslužný 
program S01) 

Používá se pouze na žádost technika. 
 

 
 

 

Automatic Service 
Program S02 
(automatický obslužný 
program S02) 

Používá se pouze na žádost technika. 
 

 
 

 

Device Configuration 
(konfigurace zařízení) 
 

Pomocí této dílčí nabídky můžete měnit jazyk použitý na displeji nebo provádět 
technické úpravy.  
Pomocí šipky a výběrového tlačítka zvolte požadovanou možnost. 
 
 

 Zobrazení teploty odpařovače:  
 
Zvolením CHANGE (ZMĚNIT – 13, obrázek 4) změníte stav. Zvolíte-li možnost ON 
(zapnuto), na obrazovce terapie se zobrazí teplota odpařovače (18, obrázek 4). 
Zobrazená teplota NENÍ teplota VZDUCHU. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator  temperature displayed

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
Obrázek 10 
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 Úpravy, nastavení a nabídky 
 
4.1 Podrobné možnosti nabídek 
 

4. 

   
   
 Nastavení varovné prahové hodnoty:  

 
Pomocí této dílčí nabídky můžete nastavit varovnou prahovou hodnotu teploty a také 
nastavit, aby se při dosažení této prahové hodnoty odpařovače na obrazovce terapie 
zobrazil varovný text a spustil zvukový signál. 
 
 Zvukový výstražný signál: Zvolením CHANGE (ZMĚNIT – 13, obrázek 4) a 

změníte stav. Zvolíte-li ON (zapnuto), po dobu 2 minut bude zařízení každou 
sekundu pípat. Chcete-li použít a uložit nové nastavení, stiskněte tlačítko Uložit 
(10, obrázek 4). 
 

OK Start/ Stop

Audio warning

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
 Obrázek 11 
 

  Nastavení varovné prahové hodnoty teploty:  
Pomocí tohoto nastavení můžete nastavit varovnou prahovou hodnotu teploty 
mezi –20 °C až +20 °C. Přednastavená hodnota z výroby je 4 °C. Chcete-li 
použít a uložit novou hodnotu, stiskněte tlačítko Uložit (10, obrázek 4). 
 

OK Start/ Stop

Setting of temperature warning threshold

StoreBack

Temperature  [-20..+20] °C:       4

 
  Obrázek 12 
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 Úpravy, nastavení a nabídky 
 
4.1 Podrobné možnosti nabídek 
 

4. 

   
   
  Varovný text na displeji:  

Zvolte CHANGE (ZMĚNIT – 13, obrázek 4), a změňte tak stav. Zvolíte-li možnost 
ON (zapnuto), na obrazovce terapie se zobrazí varovný text (18,1, obrázek 4). 
Chcete-li použít a uložit nové nastavení, stiskněte tlačítko Uložit (10, obrázek 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obrázek 13 
 

 Jazyk:  
 
K dispozici jsou různé jazyky: Němčina, Angličtina a Francouzština. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator temperature displayed
Setting of warning threshold

Display-Backlight

SelectBack

Language

Display-Contrast

 
 Obrázek 14 
 

 Podsvícení displeje:  
 
V této nabídce lze nastavit dobu, která uplyne před tím, než se přístroj CryoMini 
přepne do pohotovostního režimu a následného režimu spořiče obrazovky (ten se 
projevuje ztmavnutím displeje). Pomocí tlačítek šipek (12, 13, obrázek 4) zvolte dobu 
mezi 0 a 300 sekund. Přednastavená hodnota z výroby je 180 sekund. Chcete-li 
použít a uložit nové nastavení, stiskněte tlačítko Uložit (10, obrázek 4).  
 

OK Start/ Stop

Delay time prior to screen saver

StoreBack

(Alternative: 0=> no screen saver)

[1..300] sec:             180

 
 Obrázek 15 
 
Spořič obrazovky prodlužuje životnost displeje. 

OK Start/ Stop

Warning text in display

STOREBACKCHANGE

State: ON
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 Úpravy, nastavení a nabídky 
 
4.1 Podrobné možnosti nabídek 
 

4. 

   
   
 Kontrast displeje:  

 
Pomocí tohoto nastavení můžete nastavit jas displeje mezi 10 (velmi nízký kontrast) a 
30 (maximální kontrast).  
 

OK Start/ Stop

Setting of Display-Contrast

StoreBack

Contrast Value (10-30) : 18

 
 Obrázek 16 
 
 

Výchozí nastavení Zvolte buď YES (Ano) nebo NO (Ne) (10, 11, obrázek 4). Žádná jiná možnost neni 
k dispozici. Zvolíte-li YES (Ano), veškerá nastavení se vrátí na svou původní výchozí 
hodnotu.  
 

OK Start/ Stop

Reset default configuration?

NoYes

 
 Obrázek 17 
 
 

Údržba   Tato možnost je chráněna heslem a použít ji může pouze autorizovaný pracovník 
zaškolený společností Zimmer MedizinSysteme. Chcete-li tuto možnost opustit, 
stiskněte tlačítko OK (14, obrázek 4). 
 

OK Start/ Stop

Please enter passwort:

1 2 43

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

 
 Obrázek 18 
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 Úpravy, nastavení a nabídky 
 
4.1 Podrobné možnosti nabídek 
 

4. 

   
   
 
Zpět na ošetření Pomocí této možnosti opustíte nabídku a vrátíte se do obrazovky ošetření. 

 
 
 

Odmrazení Odmrazování začíná ihned poté, jakmile zvolíte program odmrazení. Lze ho zrušit 
tlačítkem Zpět (11, obrázek 4). Přístroj začne nasávat okolní vzduch, který prochází 
chladicím okruhem (aniž by se ochlazoval) a vychází aplikační trubicí. Rozmražená 
voda proudí do nádobky na boku zařízení. 
 

OK Start/ Stop

Defrost mode activated

0% 100%

Back

 
 Obrázek 19 
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 Úpravy, nastavení a nabídky 
 
4.2 Nastavení ošetření 
 

4. 

   
   
Obrazovka ošetření 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
 
 Obrázek 20 
 
 

 Po fázi předběžného chlazení je přístroj CryoMini připraven k ošetření.  
Ošetření zahájíte stisknutím tlačítka Start/Stop. 
 
 

Konec ošetření Po uplynutí doby ošetření se odstaví přívod vzduchu a zazní zvukový signál. Program 
lze také ukončit ručně stisknutím tlačítka  
Start/Stop (15, obrázek 4). 
 
 

Nastavení doby 
ošetření 

Lze nastavit dobu v rozsahu 00:00 až 99:59 minut. 
 
Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžete dobu ošetření snižovat či zvyšovat – každým 
stisknutím o 1 minutu. 
Pokud tlačítko Nahoru nebo Dolů podržíte stisknuté, můžete dobu ošetření snižovat či 
zvyšovat po 10 minutách. 
 
Jestliže náhodou nastavíte příliš dlouhou dobu ošetření, stačí dvakrát stisknout 
tlačítko Start/Stop (15, obrázek 4) a systém se vrátí na dobu programu nastavenou z 
výroby. Tento postup také můžete použít k urychlení snižování doby ošetření. 
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 Údržba 
 
 

5. 

   
   
 Servisní prvky: Zadní panel 

 
 

(8) Hlavní vypínač: Hlavní vypínač napájení se nachází v zadní části přístroje. Po zapnutí hlavního 
vypínače přístroj CryoMini provádí automatický autotest (viz obrázek 2). 
 
 

(7) Vzduchový filtr: Přístroj je vybaven vzduchovým filtrem (7, obrázek 2), který ze vzduchu používaného 
pro chlazení a ošetření odstraňuje hrubé prachové částice. Při běžném používání 
stačí filtr, který se nachází v zadní části přístroje, vyčistit vysavačem. To byste měli 
provádět přinejmenším po každých 150 hodinách používání, když vás k tomu software 
vyzve odpovídajícím signálem. Pokud přístroj používáte v místnostech s kobercem 
nebo v jiném prostředí s vysokou úrovní prachu, doporučujeme filtr čistit častěji.  
 
Poznámka: Po vyčištění filtru resetujte časovač signálu, který poskytuje software, 
pomocí příslušného tlačítka uvedeného na displeji.  
 
 

Nouzové přerušení 
napájení: 

Přístroj CryoMini je vybavený dvoupólovým nadproudovým jističem, který přístroj 
chrání před kolísáním napětí v síti. Jistič je integrován do hlavního vypínače (8). 
Pokud se jistič spustí, přístroj musíte nejprve vypnout a až poté jej lze resetovat. 
 
 

 Servisní prvky: Boční panel 
 

(6) Nádobka na 
 rozmrazenou  
 vodu: 

Jestliže přístroj CryoMini po používání vypnete nebo se aktivuje program odmrazení, 
chladicí systém se zahřeje a začne se v něm srážet pára. Přístroj obsahuje nádobku 
na rozmrazenou vodu, do níž se vejde přibližně 1 litr kapaliny a poté ji lze vyjmout a 
vyprázdnit. Nádobku lze po vyprázdnění vyčistit a poté vrátit do přístroje. Je-li 
nádobka vyjmutá, přístroj CryoMini nepoužívejte. 

  
 

! 

! 

! 
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 Modely, parametry a nastavení pro 
přednastavené hodnoty 
 
 

6. 

   
   
Modely: K dispozici jsou rozličné modely, které odpovídají rozdílným napětím zdrojů napájení. 

 
 

Přednastavené 
parametry: 

Každý přístroj opouští výrobce se sadou standardních přednastavených parametrů. 
Tyto lze kdykoliv obnovit pomocí funkce hlavního nastavení (viz Úpravy, nastavení a 
nabídky, kapitola 4). 
 
 

Úpravy 
přednastavených 
parametrů: 

Přístroj CryoMini vám umožňuje podle konkrétních individuálních požadavků nastavit 
proud vzduchu a dobu ošetření a tyto údaje uložit. (viz Úpravy, nastavení a nabídky, 
kapitola 4). 
 
1. Kontrast displeje:  nastavitelný od 10 do 30 ;  
   Výchozí hodnota: 18. 
 
2. Jazyk:   Různé jazyky;  
   Výchozí jazyk: Angličtina. 
 
3. Podsvícení displeje:  nastavitelné od 1 do 300 sekund; 
   Výchozí hodnota: 180. 
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 Indikace/kontraindikace 
 
 
 

7. 

   
   
 Přístroj CryoMini má za účel minimalizovat bolest a tepelné poranění během 

laserových a dermatologických zákroků a poskytovat dočasnou lokální anestetickou 
úlevu při injekcích. 
 

Indikace - Ochlazování pokožky v průběhu laserového ošetření za účelem minimalizování 
bolesti a tepelného poškození kožní tkáně, např. při těchto zákrocích: 

- Nadměrné ochlupení 
- Naevus flammeus (oheň) 
- Hemangiom 
- Odstranění tetování 
- Keratóza ze záření 
- Depilace chlupů 

 
 

Výhody Ztráta citlivosti vyvolaná studeným vzduchem činí pro pacienta zákrok mnohem 
snesitelnějším. 
 
Dále jsou omezeny některé z obvyklých vedlejších účinků laserového ošetření: 
 - Minimální erytém 
 - Snížení otoků a strupovatění 
 - Bolest a tepelné poškození kožní tkáně 
 
 

Kontraindikace Nadměrná citlivost na chlad (alergie) 
Lokální omrzlina 
Raynaudova nemoc 
Problémy s krevním zásobováním (oblasti zhoršeného krevního oběhu) 
Pozměněná citlivost kůže (oblasti snížené citlivosti) 
Otevřená zranění 
Ablační laserový zákrok 
Kryoglobulinemie 
Výskyt chladového aglutininu 
 

Informace o ošetření Pacient musí být před začátkem ošetření informován ohledně chladivých účinků 
přístroje CryoMini na pokožku. Jestliže pacient cítí zvýšené nepohodlí nebo 
přecitlivělost na nadměrné teplo či chlad, měl by o tom obsluhu přístroje CryoMini 
ihned informovat.  
 
Úroveň proudu vzduchu a vzdálenost mezi adaptérem aplikační trubice a ošetřovanou 
oblastí byste měli zvolit s ohledem na pacientovo nejvyšší možné pohodlí. Obsluha 
přístroje CryoMini by se měla v průběhu zákroku neustále zajímat o pacientovo 
pohodlí a podle jeho reakcí upravovat parametry ošetření (proud vzduchu a aplikační 
vzdálenost).  
 
U dočasné lokální anestetické úlevy při injekcích byste měli ošetřovanou oblast 
ochladit na takovou úroveň, jaká v pacientovi nevyvolává žádné nepříjemné pocity. 
Před injekcí je nutné ošetřovanou oblast vydezinfikovat, aby nedošlo ke kontaminaci. 
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 Varování 

 
 
 

8. 

   
   
  Přístroj CryoMini smí být používán pouze oprávněným profesionálním 

zdravotníkem nebo na jeho příkaz. 
 
 

  Pokud je zapotřebí zařízení CryoMini obrátit na bok za účelem údržby nebo 
přepravy, před jeho opětovným zapnutím postavte zařízení zpříma na dobu 
alespoň 30 minut, zabráníte tak poškození kompresoru. Je také nutné 
zkontrolovat, zda je správně umístěná nádobka na rozmrazenou vodu na boku 
zařízení. 

 
  Neumísťujte přístroj do přímého kontaktu se zdroji tepla (radiátory, saunami, 

horkými lázněmi, atd.). Mezi přístrojem a zdí zajistěte vzdálenost alespoň 50 cm, 
abyste umožnili přívod vzduchu. 

 
 

  Nepříznivé okolní podmínky (například okolní teplota nad 30 °C a vysoká vlhkost) 
mohou vést k snížení výkonnosti (snížení chladící kapacity).  

 
 

  Magnetická a elektrická pole mohou negativně ovlivnit provoz tohoto přístroje. 
Nepoužívejte přístroj CryoMini v blízkosti zařízení, které vytváří silné 
elektromagnetické pole (například rentgenového nebo diatermního zařízení či 
zařízení pro nukleární magnetickou resonanční tomografii). 

 
  Zbavte se řádným způsobem balicích materiálů. Uchovávejte tyto materiály mimo 

dosah dětí.  
 
 

  Přístroj CryoMini není určen pro použití ve výbušných či hořlavých prostředích. 
 
 

  Chcete-li zabránit kontaminaci otevřených zranění, přístroj CryoMini lze používat 
pouze před injekcemi (nikoliv v jejich průběhu nebo po nich). 

 
 

  Chcete-li zabránit omrzlinám a přechlazení, měli byste proud vzduchu směrovat 
rovnoměrně přes celou oblast, kterou ošetřujete. Vyhněte se statickému chlazení 
nebo příliš intenzivnímu chlazení. 

 
 

  Při používání přístroje CryoMini k ochlazení kůže nezvyšujte výstupní výkon 
laseru ani jeho energii Laserové zařízení používejte vždy v souladu s návodem k 
obsluze. 

 
  U některých laserových zákroků může chlazení kůže v případě, kdy má laser 

stejný výstupní výkon, snižovat účinnost zákroku. 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 

! 

! 
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 Technické údaje 

 
 
 

9. 

   
   
Napájecí napětí: 230V - 240 V / 50 Hz /60 Hz 

Přístroj připojujte pouze k odpovídajícímu síťovém napětí a frekvenci. 
 

Příkon při pohotovostním 
režimu: 
maximální:  

 
260 W 
1 kW 

Spotřeba proudu: pohotovostní režim:  1A  
maximum:   5-6A 

Přepěťová ochrana v 
přístroji: 

16A jistič v hlavním vypínači 

Úroveň ochrany: I 
Třída zařízení: Typ B podle IEC 601-1 
Třída MPG: Ila 
Skladování/přeprava: Teplota:    -10°C na +50 °C max 

Tlak:     700 hPa–1060 hPa  
Stabilní úroveň vlhkosti od  10  % až do 90  %  

Poznámka: Zařízení uchovávejte a přepravujte pouze v originálním balení. 

Uchovávejte a přepravujte jej pouze s prázdnou nádobkou na rozmrazenou vodu. 

Provoz: Teplota:     0–35 °C  
Tlak:    700–1200 hPa  
Stabilní úroveň vlhkosti od  30 % až do 95 %  
 

Teploty odpařovače:   
Minimální (pohotovostní režim) - 20 °C 
Maximální (pohotovostní režim) - 10 °C 
  

 

Údaje pro ošetření 
 

 

Teplota vzduchu v trysce 
(při okolní teplotě 25 °C 
nebo méně): 

průměr:   - 8 °C 
na začátku ošetření: - 10 °C 
maximum:  - 5 °C (po 15 minutách ošetření) 

 Přesnost hodnot +/- 10 %. 
Nastavení maximální doby 
ošetření: 

99:59 min. 

Fyzické údaje: 
 

 

Hmotnost: 35,5 kg 
Vnější rozměry: 650 x 335 x 600 mm (V x Š x D) 
Kolečka:  75 mm 
Maximální přípustná zátěž 
skleněné desky 

Na jakoukoliv desku připevněnou na stojáncích lze umístit zařízení (jako například 
laser) s maximální hmotností 30 kg a maximálními rozměry 36x37x48 cm (ŠxHxV).  
 

  
 Všechny údaje podléhají změnám! 
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 Čištění a dezinfekce 

 
 
 

10. 

   
   
  Vnější povrch přístroje CryoMini čistěte pomocí komerčně dostupného 

syntetického čisticího prostředku nebo leštidla na nábytek (nesmí být na bázi 
alkoholu).  

 
 
  Pro čištění povrchu skleněné desky a aplikační trubice se doporučuje alkohol. 
 
 
 Chcete-li přístroj a jeho doplňky vydezinfikovat, použijte komerčně dostupné 

desinfekční prostředky v souladu s pokyny výrobce.  
 
 
 Nádobku na rozmrazenou vodu byste měli vyčistit pomocí komerčního 

dezinfekčního prostředku po každém vyprázdnění. 
 
 

  
 
 

! 
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 Doporučení pro zákroky a použití 
 
 
 

11. 

   
   
  Chcete-li ošetřovat rozsáhlejší oblasti, měli byste zvýšit vzdálenost mezi 

tryskou a kůží, což povede k delší době ošetření umožňující odpovídající 
ochlazení. 

 
 

 Chlazené místo pokrývá přibližně 10 cm2 při vzdálenosti 5 cm 
 
 

 Během ošetření používejte hygienické rukavice. 
 
 
 Před ošetřením pacientovi vysvětlete účel a účinky kryoterapie pomocí přístroje 

CryoMini.  
 
 
 Vyzvěte pacienta, aby vám během ošetření okamžitě ohlásil jakékoliv 

nežádoucí reakce (například pocit nadměrného chladu).  
 
 
 Obsluha přístroje by měla v průběhu ošetření kontrolovat stav pacienta pomocí 

vhodných otázek. 
 
 
 V případě potřeby upravte parametry ošetření (průchod vzduchu, vzdálenost 

od ošetřované oblasti). 
 
 
 Při použití s laserovým zařízením se doporučuje vzdálenost 5 cm na 

ošetřovanou oblast o velikosti 10 cm². Při větších oblastech byste měli používat 
o to větší vzdálenost. V takovým případech je pro dosažení požadovaného 
ochlazení nutná delší doba ošetření. 

 
  

 

 



 23 

 
 Označení CE  

 
 
 

12. 

   
   
 Prohlášení o shodě 

 
 

Tento produkt je opatřen označením   0123 
 
v souladu se směrnicí Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a podle I. 
odstavce této směrnice. 
 
Zařízení patří do třídy IIa podle IX. odstavce této směrnice. 
 
Přístroj CryoMini byl navržen, vyroben a testován v rámci systému kontroly kvality, 
který vyhovuje normám ISO 9001, DIN EN 46001 a DIN EN ISO 13485. 
 
Shodu tohoto systému kontroly kvality s normami kvality certifikovala a 
monitorovala společnost TÜV Product Service GmbH. 
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 Součásti a příslušenství 

 
 
 

13. 

   
   
 Používejte pouze autorizované součásti a příslušenství. 
  
Základní dodávka 1 lehká aplikační trubice, splétaná verze 
 2 kolečka  75 mm 
 2 kolečka  75 mm s brzdou 
 4 kryty koleček 
 1 skleněná deska / Plexisklo 
 1 nádobka na rozmrazenou vodu 
 1 elektrický síťový kabel, Evropa 
 1 návod k použití 
  
  
Příslušenství dostupná Č. položky* 
na objednávku  
 95852210 Lehká aplikační trubice, splétaná verze 
 65373510 Adaptér bez příchytky 
 95372620 Adaptér s 20mm příchytkou 
 93852660 Am pro lehkou aplikační trubici 
 80026510 Nádobka na rozmrazenou vodu 
 80400751 Kolečko  75 mm (standardní) 
 80401000 Kolečko  100 mm 
 80400754 Kolečko  75 mm s brzdou (standardní) 
 80401001 Kolečko  100 mm s brzdou  
 65850410 Kryty koleček (1) 
 65490610 Skleněná deska / Plexisklo 
 67300124 Elektrický síťový kabel, Evropa 
  
  
 Používejte pouze autorizované součásti a příslušenství. 
  
 Všechny údaje podléhají změnám! 
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 Bezpečnost  

 
 
 

14. 

   
   
 Přístroj CryoMini byl vyroben v souladu s bezpečnostními předpisy VDE 0750, částí 

1(DIN EN 60601-1).  
Společnost Zimmer MedizinSysteme GmbH, výrobce tohoto zařízení, přijímá 
zodpovědnost za bezpečnost a spolehlivost tohoto přístroje pouze tehdy, jsou-li 
splněny následující podmínky:  
 
 přístroj je napájen z elektrické zásuvky s bezpečnostním kontaktem, která 

splňuje veškeré předpisy, a napájení elektřinou vyhovuje normě DIN VDE 
0100, část 710  

 
 přístroj je používán v souladu s návodem k použití 
 
 jakákoliv rozšíření, úpravy či přestavby provádějí výhradně zaměstnanci 

pověření společností Zimmer MedizinSysteme GmbH.  
 
Přístroj neobsahuje žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Výjimkou je 
vzduchový filtr (7, kapitola 8.1, strana 15) a nádobka na rozmrazenou vodu (6, 
kapitola 8.2, strana 15).  
 
 
 

Funkční test Přístroj CryoMini provede při svém zapnutí automatický autotest, při němž 
zkontroluje provozuschopnost svých součástí.  
Je-li to nezbytné, může být také zkontrolována provozuschopnost chladicího 
systému, viz níže:  
 

1. Zapněte přístroj. 
 

2. Vyčkejte, dokud se nedokončí fáze předběžného chlazení a nezobrazí 
se spouštěcí obrazovka. (viz úpravy, nastavení a nabídky).  

 
3. Přístroj spusťte stisknutím tlačítka Start/Stop (15).  

 
4. Volte různé úrovně proudu vzduchu a kontrolujte dosažený proud 

vzduchu a chladicí efekt.  
 
Při opakovaných kontrolách dodržujte národní předpisy. 
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 Chybová hlášení a signály 

 
 
 

15. 

   
   
 Chybová hlášení a signály se objevují jako text na displeji, v některých případech je 

i uvedena možná příčina chyby. 
 
V jiných případech lze chybu automaticky opravit vypnutím přístroje. V takovém 
případě počkejte několik sekund a poté přístroj znovu zapněte. 
 
Jestliže se chyba znovu zobrazuje i po zapnutí přístroje, obraťte se na službu 
zákazníkům.  
 
V případě, že dojde k chybě „High temperature cooling circuit” (vysoká teplota 
chladicího oběhu), vypněte zařízení a před jeho zapnutím počkejte 10 minut. 
 
Můžete si vyžádat služby certifikovaného servisního pracovníka – obraťte se na 
obchodního zástupce nebo přímo na společnost Zimmer MedizinSysteme. 
 
Jestliže se sníží objem vyfukovaného vzduchu nebo jeho teplota, je nutné provést 
rozmrazení. 
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 Likvidace 

 
 
 

16. 

   
   
 Přístroj musí zlikvidovat autorizovaná a k tomu oprávněná společnost. Za žádných 

okolností jej neumísťujte mezi běžný nebo hromadný odpad. 
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 Prohlášení výrobce o EMK 

 
 
 

17. 

   
   

 
Zdravotnická elektrická zařízení, jako je přístroj CryoMini, podléhají speciální preventivním opatřením ohledně EMK 
(elektromagnetické kompatibility). Je proto nutné zařízení instalovat a uvádět do chodu v souladu s pokyny pro EMK, 
které jsou k dispozici v návodu k použití nebo přiložených dokumentech. 
 
Zdravotnická elektrická zařízení mohou ovlivňovat vysokofrekvenční komunikační zařízení (jako jsou například mobilní 
telefony). 
 
Přístroj CryoMini můžete uvádět do provozu pouze s původními součástmi uvedenými v seznamu příslušenství a 
dodaných součástek. Provoz zařízení s jinými součástmi by mohl vést ke zvýšeným emisím nebo snížené odolnosti 
zařízení vůči interferencím! 
 

Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetické emise

Přístroj CryoMini je určen k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník nebo uživatel přístroje 
CryoMini by měl zajistit, aby byl přístroj v takovém prostředí používán.

Test emisí Kompliance Elektromagnetické prostředí – pokyny 

RF emise podle CISPR 11 Skupina 1 Přístroj CryoMini využívá RF energii pouze 
pro své interní funkce. Proto jsou jeho RF 
emise velmi nízké a není pravděpodobné, že 
by v blízkém elektronickém zařízení 
způsobovaly nějaké interference. 

RF emise podle CISPR 11 Třída B Přístroj CryoMini je vhodný k použití ve všech 
prostředích včetně domácností a prostor 
připojených přímo k veřejné rozvodové síti 
zásobující budovy využívané pro obytné 
účely. 

Harmonické emise podle IEC 61000-3-2 Třída A

Kolísání napětí / kmitání podle IEC 61000-
3-3 

Vyhovuje

 
Zařízení nesmíte používat v přímé blízkosti jiných zařízení ani jej pokládat na jiná zařízení (a ta zase na něj). Je-li nutné 
jej použít v blízkosti jiných zařízení nebo položit na jiná zařízení, měli byste jej hlídat a sledovat jeho funkci s ohledem na 
předpisy pro takto použitou sestavu. 
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 Prohlášení výrobce o EMK 

 
 
 

17. 

   

Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetická odolnost

Přístroj CryoMini je určen k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník nebo uživatel přístroje 
CryoMini by měl zajistit, aby byl přístroj v takovém prostředí používán.

Test odolnosti Úroveň testu podle 
IEC 60601 

Úroveň kompliance Elektromagnetické prostředí – pokyny 

Elektrostatický výboj 
(ESD) podle IEC 61000-4-
2 

± 6 kV kontakt 
 
± 8 kV vzduch 

± 6 kV kontakt 
 
± 8 kV vzduch 

Podlahy by měly být ze dřeva, betonu nebo 
keramických dlaždiček. Jsou-li pokryty 
syntetickým materiálem, relativní vlhkost by 
měla být přinejmenším 30 %. 

Rychlé elektrické 
transienty / impulzy podle 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pro napájecí 
kabely 
 
± 1 kV pro 
vstupní/výstupní 
kabely 

± 2 kV pro napájecí 
kabely 
 
± 1 kV pro 
vstupní/výstupní 
kabely

Kvalita rozvodové sítě by měla dosahovat 
běžného komerčního nebo nemocničního 
prostředí. 

Náraz proudu podle IEC 
6100-4-5 

± 1 kV rozdílový režim 
 
± 2 kV obvyklý režim 

± 1 kV rozdílový 
režim 
 
± 2 kV obvyklý režim

Kvalita rozvodové sítě by měla dosahovat 
běžného komerčního nebo nemocničního 
prostředí. 

Poklesy napětí, krátké 
výpadky a kolísání napětí 
u napájecích kabelů podle 
IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % pokles v UT 
pro 0,5 cyklu) 
 
40 % UT 
(60 % pokles v UT pro 
5 cyklů) 
 
70 % UT 
(30 % pokles v UT pro 
25 cyklů) 
 
<5 % UT 
(>95 % pokles v UT 
pro 5 sekund) 

<5 % UT 
(>95 % pokles v UT 
pro 0,5 cyklu) 
 
40 % UT 
(60 % pokles v UT 
pro 5 cyklů) 
 
70 % UT 
(30 % pokles v UT 
pro 25 cyklů) 
 
<5 % UT 
(>95 % pokles v UT 
pro 5 sekund)

Kvalita rozvodové sítě by měla dosahovat 
běžného komerčního nebo nemocničního 
prostředí. Používání přístroje CryoMini 
vyžaduje nepřerušovaný provoz i během 
výpadků proudu. Doporučuje se přístroj 
CryoMini připojit ke zdroji nepřerušovaného 
napájení nebo baterii. 

Magnetická pole síťového 
kmitočtu (50/60 Hz) podle 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetická pole síťového kmitočtu by měla 
být na úrovni charakteristické pro obvyklé 
umístění v typickém komerčním nebo 
nemocničním prostředí. 

Poznámka: UT je síťové napětí (střídavý proud) před aplikací testovací úrovně.
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 Prohlášení výrobce o EMK 

 
 
 

17. 

   
 
Mezi základní funkce přístroje CryoMini patří: Bezproblémový přívod studeného vzduchu a bezproblémový provoz všech 
funkcí. 
 

Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetická odolnost

Přístroj CryoMini je určen k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník nebo uživatel přístroje CryoMini by měl 
zajistit, aby byl přístroj v takovém prostředí používán.

Test odolnosti Úroveň testu podle 
IEC 60601 

Úroveň kompliance Elektromagnetické prostředí – pokyny 

RF rušení pro 
vedení podle IEC 
61000-4-6 
 
Vyzařované RF 
rušení podle IEC 
61000-4-3 

3 Vrms 
150 KHz až 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

3 Vrms 
150 KHz až 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

Přenosná a mobilní radiová zařízení by měla být 
používána v jisté minimální vzdálenosti od přístroje 
CryoMini (včetně kabelů), kterou je doporučená 
ochranná vzdálenost vypočtená podle rovnice pro 
přenosový kmitočet. 
 
Doporučená ochranná vzdálenost: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P pro 80 až 800 MHz 
 
d= 2,33 √P pro 800 MHz až 2,5 GHz 
 
kde P je jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) 
podle údajů od výrobce vysílače a d je pak 
doporučená ochranná vzdálenost v metrech (m). 
 
Intenzita pole stacionárních radiových vysílačů na 
všech frekvencích podle vyšetření provedeném na 
místěa by neměla přesahovat úroveň komplianceb. 
 
Rušení jsou možná v prostředích se zařízeními, která 
jsou označena následujícím symbolem: 
 

POZNÁMKA 1: Při 80 a 800 MHz platí vyšší rozsah frekvence. 
POZNÁMKA 2: Tato pravidla nemusí platit ve všech případech. Šíření elektromagnetického rušení ovlivňuje absorpce a odrazy od 
budov, předmětů a osob. 
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a Intenzitu pole stacionárních vysílačů, jako jsou základní stanice radiových telefonů a mobilní pozemní radiová 
zařízení, amatérské radiostanice, vysílání na AM a FM frekvencích a televizní vysílače, nelze přesně teoreticky předpovědět. 
Chcete-li stanovit elektromagnetické prostředí s ohledem na stacionární vysílače, je vhodné zvážit studii 
elektromagnetických jevů v dané oblasti. Pokud naměřená intenzita pole na všech umístěních, kde je zařízení CryoMini 
používáno, překračuje horní úroveň kompliance, měli byste činnost zařízení CryoMini sledovat s ohledem na to, zda 
vyhovuje předpisům. Jestliže zaznamenáte jakékoliv neobvyklé funkce, je zapotřebí provést určitá opatření, například změnu 
polohy nebo jiné umístění zařízení CryoMini device. 
 
b Intenzita pole by neměla překračovat n 3 V/m při frekvenčním rozsahu od 150 kHz až po 80 MHz. 

 

Doporučená ochranná vzdálenost mezi přenosným a mobilním radiofrekvenčním telekomunikačním zařízením a zařízením 
CryoMini 

Přístroj CryoMini je určen k provozu v elektromagnetickém prostředí s kontrolovaným RF rušením. Zákazník nebo uživatel přístroje 
CryoMini může elektromagnetickému rušení do jisté míry zabránit tím, že dodrží minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními 
radiofrekvenčními telekomunikačními zařízeními (vysílači) a přístrojem CryoMini. Tato vzdálenost se liší v závislosti na výstupním 
výkonu komunikačního zařízení – viz níže. 

Jmenovitý výkon vysílače 
W 

Ochranná vzdálenost na základě přenosového kmitočtu 
M

150 KHz až 80 MHz 
d= 1,17 √P

80 MHz až 800 MHz 
d= 1,17 √P

800 MHz až 2,5 GHz 
d= 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

U vysílačů s maximálním jmenovitým výkonem, které nejsou uvedeny v tabulce nahoře, lze doporučenou ochrannou vzdálenost d v 
metrech (m) stanovit na základě rovnice patřící do příslušného sloupce, kde P je maximální jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) 
podle výrobce vysílače. 
POZNÁMKA 1: Při 80 a 800 MHz platí vyšší rozsah frekvence. 
POZNÁMKA 2: Tato pravidla nemusí platit ve všech případech. Šíření elektromagnetického rušení ovlivňuje absorpce a odrazy od 
budov, předmětů a osob. 

 







CryoMini

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

Uživatelská příručka
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