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Brugsanvisning 
Ret til ændringer forbeholdes 



 
Symbolforklaring 

 
 

 

 

 
Når dette symbol bruges i denne manual, angiver det, at der er fare for patienten, brugeren eller 
tredjemand. 

 
 

 

! 

 
Når dette symbol bruges i denne manual, advarer det om mulig skade på enheden. 
 
 

 

 
 

 
 

Enhed af type B Beskyttelsesniveau mod elektrisk stød 

  
 
 
 

CryoMini Denne brugermanual skal anses som en del af selve CryoMini-enheden og skal derfor altid 
opbevares i nærheden af enheden.  Instruktionerne i brugermanualen skal følges nøje. Det er en 
forudsætning for korrekt brug og håndtering af enheden samt for patientens og operatørens 
sikkerhed. 
 
 
 
 

 Bemærk: Hvis det er nødvendigt at lægge CryoMini på siden i forbindelse med vedligeholdelse eller 
transport, skal enheden stå oprejst i mindst 30 minutter, før den tændes, for at undgå skade 
på kompressoren. Ligeledes skal det kontrolleres, at beholderen til afrimet vand på enhedens 
side er korrekt placeret. 
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Skematisk overblik 

 
Set forfra 

 
 
 

 
Figur 1 

 
 
Tekst: 
 
 
1 Hjul 
2  Hjulbeskyttelse 
3 Kontrolpanel 
4 Afstandsstykke 
5 Kobling til behandlingsslange 
 
 

1 
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Set bagfra og fra venstre 

 

 
Figur 2 

 

 
Figur 3 

Tekst: 
6 Beholder til afrimet vand 
7 Luftfilter 
8 Hovedafbryder 
9 Strømindgang 
19 Mærkat 

 

7 
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19 
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Kontrolpanel: Knapper og display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 30:00
OK Start/ Stop

-10°C

Cooling recommended

 
 

Figur 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funktionstaster: 
 
10 Forlæng behandlingstiden   
11 Afkort behandlingstiden   
12 Øg blæserhastighed  
13 Nedsæt blæserhastighed  
14 Ok 
15 Start/stop 
16 Blæsersymbol   
16.1 Blæserhastighed   
17 Tidssymbol 
17.1 Behandlingstid 
18 Fordampertemperatur  
18.1 Advarselstekst 
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 Kort om CryoMini 

 1 
   
   
  Hvad er CryoMini?  

 
CryoMini er en kompakt enhed, der leverer kold luft til afkøling af huden i 
forbindelse med dermatologiske laserbehandlinger for at reducere smerte og 
varmeskader på hudvævet. 

 
 
 
 Hvordan virker CryoMini? 

 
CryoMini blæser kold luft ved en justerbar hastighed på den del af patientens krop, 
der skal behandles. 

 
 
 Hvad er hovedfordelen ved CryoMini?  

 
CryoMini har et brugervenligt tastatur, der forenkler betjeningen af enheden.  
 Der opnås en meget effektiv kryobehandling med et ydelsesniveau ved uafbrudt 
drift, der normalt kun er mulig med meget større enheder. 

 
 
 
 Hvilke andre fordele har CryoMini? 

 
CryoMini er økonomisk og rentabel, idet den filtrerer og afkøler luft ved 
stuetemperatur via en lukket kølekreds uden behov for ekstra forbrugsvarer.  
Det tydelige LCD-display og det ergonomiske tastatur repræsenterer de seneste 
teknologiske nyvindinger.  

 
 
 
 Hvordan opnår CryoMini den nødvendige kølekoncentration? 

 
Luftstrømmen kan varieres i ni trin ud fra størrelsen på og tilgængeligheden til det 
område, der skal behandles (niveau 1 = ~200 liter/min., niveau 9 = ~1300 
liter/min.). 

 
 

   

 Bemærk: 
CryoMini er kun beregnet til at blive brugt af eller efter henvisning fra autoriseret 
lægefagligt personale. 
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 Kort om CryoMini 

 1 

   
   
  Forkølingsfasen og minimal mængde  

Forkølingsfasen begynder i det øjeblik, der tændes for CryoMini.  I denne fase 
samvirker kompressoren og kondensatorblæseren for at reducere temperaturen 
og gemme en minimumbeholdning af kold luft, der kaldes "Minimal mængde". 
Under forkølingsfasen viser skærmen et søjlediagram, der angiver forkølings 
statusen (figur 8).  Der er ingen andre funktioner tilgængelige, før forkølingsfasen 
er fuldført. Der er dog adgang til menuen.  Når minimal mængde er opnået, skifter 
skærmbilledet til startskærmbilledet:  Der er nu adgang til behandling og andre 
funktioner.  Kompressoren og kondensatorblæseren kører dog fortsat, indtil 
totalmængden er opnået. 

 
 
 Totalmængde 

"Totalmængden" henviser til stabil opretholdelse af den maksimale mængde kold 
luft i kuldebeholderen. Under behandling kører behandlingsblæseren og blæser 
kold luft gennem behandlingsslangen. Desuden kører kompressoren og 
kondensatorblæseren automatisk for at kompensere for tab af kuldekapacitet 
under behandlingen, og de fortsætter med at køre, indtil kuldebeholderen er fuld.  
Når dette er afsluttet, stopper kompressoren og kondensatorblæseren, og 
CryoMini skifter til standby-tilstand. "Totalmængden" henviser til stabil 
opretholdelse af den maksimale mængde kold luft i kuldebeholderen.  

 
 
 Standby-tilstand 

Hvis enheden ikke bruges i ca. 30 minutter* (i standby-tilstand), reduceres 
kuldebeholdningen. Kompressoren og kondensatorblæseren starter automatisk 
med at køre for at opnå ny køling og fylde kuldebeholderen. Behandling er mulig i 
standby-tilstand. 
 
*Den frekvens, der er nødvendig for at opretholde en tilstrækkelig kulde 
beholdning, kan ændre sig alt efter klimatiske forhold og temperaturer.  

 
 
 Anbefaling for optimal brug 

Det anbefales at vente i ca. 5 minutter, når forkølings fasen er gennemført (dette 
angives ved, at skærmbilledet skifter fra forkølings søjlediagrammet til 
startskærmbilledet).  Dette sikrer, at totalmængden dales med en fuld 
kuldebeholder er opnået.  Hvis den første behandling startes umiddelbart efter 
forkølingsfasen, bliver kuldebeholderen tømt med det samme, og efterfølgende 
behandlinger forsinkes.  
For at undgå venteperioder på grund af forkølingsfasen anbefales det kun at 
slukke for CryoMini ved dagens afslutning. 
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 Monteringsvejledning 

 2 
   
Trin 1: 
Behandlingsslange (6) 

Fastgør behandlingsslangen til luftudgangen på CryoMini (5, Figur 1).   
 

 
Figur 5 

 
Trin 2:  
Montering af 
glaspladen 

Anbring en silikoneskive på hvert af de fire formonterede afstandsstykker.  
 
Anbring glaspladen på afstandsstykkerne. 
 
 Fastgør glaspladen ved at bruge den U-formede stift til at skrue de fire grå, flade 
skruer gennem glaspladen og ind i afstandsstykkerne. 
 
 

 
Figur 6 

 
Trin 3:  
Hjulbeskyttelse (2) 

Tryk hjulbeskyttelserne godt ned over hjulenes metalbeslag (hvis de ikke allerede er 
monteret). 
 
 

 Løft ikke enheden i glaspladen! 

Flad grå skrue 

Glasplade 

Afstandsstykke 
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 Betjeningsvejledning  

 3 
   
   
Tænd for enheden Hovedafbryder (8, figur 2). Skærmen lyser op. 

 
 

  
Driftsstatus 
og behandling 

Når der er tændt for enheden, starter forkølingsfasen, og den aktuelle status vises på 
et søjlediagram (d.v.s. selvtest, forkøling o.s.v.)  Når enheden er klar til brug, skifter 
skærmbilledet fra forkølingstilstand til behandlingstilstand.  
 
Behandlingsblæserens hastighed og behandlingstiden kan justeres direkte med 
funktionstasterne. Behandlingen starter, når der trykkes på start/stop-knappen. 
 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
    Figur 7 

 
 

Behandlingens 
afslutning 

Behandlingen afsluttes automatisk, når programmet er færdigt, eller hvis brugeren 
trykker på start/stop-knappen under behandlingen.  Behandlingens afslutning angives 
af et lydsignal.  
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 Justeringer, indstillinger og menuer  

 4 
   
   
Tænd for enheden Tænd for hovedafbryderen (8, figur 2).  

 
 

Selvtest Når enheden er tændt, udfører CryoMini en rutinemæssig selvtest. 
 

Justeringer af 
systemmenuen 

Under selvtesten og forkølingsfasen kan brugeren åbne systemmenuen og ændre 
indstillinger. 
 

Menu

OK

Pre-cooling
0% 100%

 
    Figur 8 
 
 

 Tryk på knappen Menu på skærmen (10, figur 4) for at åbne menuvalg-tilstanden. 
 

OK Default Settings

Automatic Service Program S01
Automatic Service Program S02

Info

Start/ Stop

Device Configuration

Select

 
    Figur 9 

 
Brug de funktionstaster (12, 13, figur 4), der er mærket med pile på skærmen, til at 
navigere gennem de 8 tilgængelige menupunkter. 
 
 

 De enkelte menupunkter er beskrevet nærmere herunder: 
 Info 
 Automatic Service Program S01 (automatisk serviceprogram S01) 
 Automatic Service Program S02 (automatisk serviceprogram S02) 
 Device Configuration (enhedskonfiguration)  
 Default Settings (standardindstilling)  
 Service  
 Back to Treatment (tilbage til behandling)  
 Defrosting (afrimning) 
 

 Vælg den ønskede undermenu med funktionstasten (10, figur 4).  
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 Justeringer, indstillinger og menuer  

4.1. Detaljerede menupunkter 4 
   
Info 
 

Viser systemtekniske data.  
Det er ikke muligt at foretage justeringer under dette punkt. 

  
Automatic Service 
Program S01 
(automatisk 
serviceprogram S01) 

Bruges kun på en teknikers anmodning. 
 

  
Automatic Service 
Program S02 
(automatisk 
serviceprogram S02) 

Bruges kun på en teknikers anmodning. 
 

  
Device Configuration 
(enhedskonfiguration)  
 

Brug denne undermenu til at skifte det sprog, der bruges i skærmbillederne, eller til at 
foretage tekniske justeringer.  
Brug piletasten og tasten Valg til at vælge den ønskede mulighed. 
 

 Vist fordampertemperatur:  
 
Vælg CHANGE (skift) (13, figur 4) til at ændre tilstand. Hvis ON (til) vælges, vil 
fordamper temperaturen blive vist på behandlings skærmbilledet (18, figur 4). Den 
viste temperatur er IKKE LUFT-temperaturen. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator  temperature displayed

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
Figur 10 

 
 Setting of warning threshold: (indstilling af advarselstærsklen)  

 
Brug denne undermenu til at indstille advarselstærsklen for temperaturen og til at vise 
advarselsteksten på behandlings skærmbilledet.  Kan også broges til at aktivere 
lydadvarslen, når fordamper temperaturen opnår den indstillede advarselstærskel. 
 
 Audio warning (lydadvarsel): Vælg CHANGE (skift) (13, figur 4) til at ændre 

tilstand. Hvis ON (til) vælges, lyder der en biplyd i 2 min. med intervaller på 1 sek. 
Tryk på tasten Store (gem) (10, figur 4) for at anvende og gemme den nye 
indstilling. 

OK Start/ Stop

Audio warning

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
   Figur 11 
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 Justeringer, indstillinger og menuer  

4.1. Detaljerede menupunkter 4 
   
  Setting of temperature warning threshold: (indstilling af temperatur-

advarsels tærsklen)   
Brug indstillingen til at justere temperatur-advarsels tærsklen til mellem -20° C og 
+20° C. Værdien er fra fabrikken indstillet til 4° C. Tryk på tasten Store (gem) (10, 
figur 4) for at anvende og gemme den nye indstilling. 
 

OK Start/ Stop

Setting of temperature warning threshold

StoreBack

Temperature  [-20..+20] °C:       4

 
  Figur 12 
 
 

  Warning text in display (advarselstekst på skærm):  
Vælg CHANGE (skift) (13, figur 4) til at ændre tilstand. Hvis ON (til) vælges, vil 
advarselsteksten blive vist på behandlings skærmbilledet (18.1, figur 4). Tryk på 
tasten Store (gem) (10, figur 4) for at anvende og gemme den nye indstilling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figur 13 
 
 

 Sprog:  
 
Det er muligt at vælge forskellige sprog: Tysk, engelsk og fransk. 
 
 

OK Start/ Stop

Evaporator temperature displayed
Setting of warning threshold

Display-Backlight

SelectBack

Language

Display-Contrast

 
 Figur 14 
 

 

OK Start/ Stop

Warning text in display

STOREBACKCHANGE

State: ON
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 Justeringer, indstillinger og menuer  

4.1 Detaljerede menupunkter 
 

4 
   
   
 Display-Backlight (skærmens baggrundsbelysning):  

 
Tiden indtil CryoMini skifter til standby-tilstand og den deraf følgende pauseskærms 
tilstand (angives ved at skærmen nedtones), kan justeres under denne menu. Brug 
piletasterne (12, 13, figur 4) til at vælge en periode på mellem 0 og 300 sekunder. 
Værdien er fra fabrikken indstillet til 180 sekunder. Tryk på tasten Store (gem) (10, 
figur 4) for at anvende og gemme den nye indstilling.  
 

OK Start/ Stop

Delay time prior to screen saver

StoreBack

(Alternative: 0=> no screen saver)

[1..300] sec:             180

 
 Figur 15 
 
Pauseskærmen forlænger skærmens levetid. 
 
 

 Display-Contrast (skærmkontrast):  
 
Brug indstillingen til at justere skærmens lysstyrke til mellem 10 (minimumkontrast) og 
30 (maksimumkontrast).  
 

OK Start/ Stop

Setting of Display-Contrast

StoreBack

Contrast Value (10-30) : 18

 
 Figur 16 
 
 

Default Settings 
(standardindstilling) 

Vælg enten YES (ja) eller NO (nej) (10, 11, figur 4). Der er ikke adgang til andre 
valgmuligheder. Hvis YES vælges, vender alle indstillinger tilbage til deres oprindelige 
standardværdier.  
 

OK Start/ Stop

Reset default configuration?

NoYes

 
 Figur 17 
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 Justeringer, indstillinger og menuer  

4.1 Detaljerede menupunkter 
 

4 
   
   
Service   Dette menupunkt er beskyttet af en adgangskode og er kun tilgængelig for autoriseret 

personale, der er uddannet af Zimmer MedizinSysteme. Tryk på OK (14, figur 4) for at 
gå ud af dette menupunkt. 
 

OK Start/ Stop

Please enter passwort:

1 2 43

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

 
 Figur 18 
 
 

Back to Treatment 
(tilbage til behandling) 

Vælg dette menupunkt for at afslutte menuen og gå tilbage til behandlings 
skærmbilledet. 
 
 
 

Defrosting (afrimning) Afrimning starter med det samme, når afrimningsprogrammet vælges. Den kan 
annulleres ved at trykke på tasten Tilbage (11, figur 4). Enheden suger omgivende luft 
ind, der passerer gennem kuldekredsen (uden at blive afkølet) og trækker den ud 
igennem behandlingsslangen. Det afrimede vand løber ind i beholderen på siden af 
enheden. 
 

OK Start/ Stop

Defrost mode activated

0% 100%

Back

 
 Figur 19 
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 Justeringer, indstillinger og menuer 

4.2 Behandlingsindstillinger 
 

4 
   
   
Treatment screen 
(behandlingsskærm 
billedet) 7 05:30

OK Start/ Stop
- 10°C

 
 
 Figur 20 
 
 

 Efter forkølingsfasen er CryoMini klar til behandling.  
Behandlingen starter, når der trykkes på start/stop-knappen. 
 
 

Treatment End 
(behandlingens 
afslutning) 

Når behandlingstiden er gået, afbrydes lufttilførslen, og der lyder et lydsignal. 
Programmet kan også afsluttes manuelt ved at trykke på start/stop knappen  
(15, figur 4). 
 
 

Treatment Time Setting 
(indstilling af 
behandlingstid) 

Der kan indstilles tidsperioder fra 00:00 til 99:59 minutter. 
 
Hvis du trykker på Op- eller Ned-tasten én gang, øges eller reduceres 
behandlingstiden i intervaller på 1 minut. 
Hvis du holder Op- eller Ned-tasten nede, øges eller reduceres behandlingstiden i 
intervaller på 10 minutter. 
 
Hvis brugeren uforvarende kommer til at indstille en forlænget behandlingstid, kan 
systemet stilles tilbage til programmets fabriksindstillede tid ved to tryk på start/stop-
knappen (15, figur 4).  Denne procedure kan også gøre det hurtigere at reducere 
behandlingstiden. 
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 Vedligeholdelse 
 
 

5 
   
   
 Serviceelementer: Bagpanel 

 
 

(8) Hovedafbryder: Hovedafbryderen sidder bag på enheden. CryoMini udfører en automatisk selvtest, 
når der tændes for hovedafbryderen (se figur 2). 
 
 

(7) Luftfilter: Enheden har et luftfilter (7, figur 2), der fjerner grove støvpartikler fra den luft, der 
bruges til afkøling og behandling. Under normal brug er det tilstrækkeligt at rense 
filteret, der sidder bag på enheden, med en støvsuger. Det bør gøres efter mindst hver 
150 timers brug, når softwaren udsender et signal herom. Hvis enheden bruges i 
lokaler med tæpper eller i andre miljøer med meget støv, anbefales det at rense filteret 
hyppigere.  
 
Bemærk: Når filteret er renset, kan du nulstille det signal, som softwaren sender, ved 
at trykke på knappen, der angives på skærmen.  
 
 

Sikkerhedsslukning: CryoMini har en 2-polet maksimalafbryder, der beskytter enheden mod svingninger i 
strømforsyningen. Afbryderen er indbygget i hovedafbryderen (8). Hvis maksimal 
afbryderen udløses, skal der slukkes for enheden, før den kan nulstilles. 
 
 

 Serviceelementer: Sidepanel 
 

(6) Beholder til afrimet 
vand: 

Hvis der slukkes for CryoMini efter brug, eller hvis afrimningsprogrammet aktiveres, 
opvarmer kølesystemet og danner kondensvand. Enheden har en beholder til afrimet 
vand, der kan rumme ca. 1 liter og kan fjernes og tømmes, når den er fuld. Beholderen 
bør rengøres efter tømning og derefter sættes tilbage i enheden. CryoMini bør ikke 
bruges, når beholderen er fjernet. 

  
 
 

! 

 

! 
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 Modeller, parametre og justeringer af 
forudindstillede værdier 
 

6 
   
   
Modeller: Der er forskellige modeller, der passer til forskellige spændinger. 

 
 

Forudindstillede 
parametre: 

Hver enhed leveres af fabrikanten med en række forudindstillede standardparametre. 
Disse kan gendannes når som helst ved at vælge funktionen Main Settings 
(hovedindstillinger) (se justeringer, indstillinger og menuer, kapitel 4). 
 
 

Justeringer af 
forudindstillede 
parametre: 

I CryoMini kan luftstrømmen og behandlingstiden justeres og gemmes for at opfylde 
specifikke individuelle krav. (se justeringer, indstillinger og menuer, kapitel 4). 
 
1. Display-Contrast (skærmkontrast):  kan justeres fra 10 til 30 ;  
     Standardværdi: 18. 
 
2. Language (sprog):   Forskellige sprog;  
    Standardsprog: Engelsk 
 
3. Display-Backlight (skærmens baggrundsbelysning): kan justeres fra 1 til 300 sek.;  
         Standardværdi: 180. 

  
  
 



 17 

 

 Indikationer/kontraindikationer 
 7 

   
   
 CryoMini er beregnet til at minimere smerter og varmeskader i forbindelse med laser- 

og dermatologiske behandlinger og til midlertidig topisk bedøvelse ved injektioner. 
 
 

Indikationer - Afkøling af huden under laserbehandling for at minimere smerter og varmeskader 
på hudvævet, f.eks. ved 

- Hypertrikose 
- Nævus flammeus 
- Hæmangiom  
- Fjernelse af tatoveringer 
- Aktinisk keratose 
- Depilation 

 
 

Fordele Den bedøvelse, der opnås med kold luft, gør behandlingen betydelig mere behagelig 
for patienten. 
 
Nogle af de almindelige bivirkninger ved laserbehandling reduceres også: 
 – Minimal erytem 
 – Reduceret hævelse og skorpedannelse 
 – Smerter og varmeskader på hudvæv 
 
 

Kontraindikationer Overfølsomhed over for kulde (allergi) 
Lokale forfrysninger 
Raynauds sygdom 
Problemer med arteriel perfusion (områder med forringet cirkulation) 
Ændret hudfølsomhed (områder med forringet følelse) 
Åbne sår 
Ablativ laserbehandling 
Kryoglobulinæmi 
Kuldeagglutinin sygdom 
 
 

Behandlings 
oplysninger 

Før behandlingen skal patienten informeres om den hudkølende effekt af CryoMini. 
Hvis patienten føler øget ubehag eller øget følsomhed over for varme eller kulde, skal 
han/hun straks informere CryoMini-operatøren.  
 
Luftstrømniveauet og afstanden mellem behandlingsslangens adapter og behandlings 
området skal vælges med henblik på at opnå maksimal komfort for patienten. 
CryoMini-operatøren skal løbende forhøre sig om patientens komfort under 
behandlingen, og behandlingsparametrene (luftstrøm og behandlingsafstand) skal 
tilpasses tilsvarende.  
 
Ved midlertidig topisk bedøvelse ved injektioner skal behandlingsområdet afkøles til et 
niveau, der er behageligt for patienten.  Før injektionen skal behandlingsområdet 
desinficeres for at undgå kontamination. 
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 Advarsler 

 8 
   
  CryoMini er kun beregnet til at blive brugt af eller efter henvisning fra autoriseret 

lægefagligt personale. 
 
 

  Hvis det er nødvendigt at anbringe CryoMini på siden i forbindelse med 
vedligeholdelse eller transport, skal enheden stå oprejst i mindst 30 minutter, før 
den tændes, for at undgå skade på kompressoren, og beholderen til afrimet vand 
på enhedens side skal kontrolleres for at sikre, at den er placeret korrekt. 

 
 

  Enheden må ikke anbringes i direkte kontakt med varmekilder (radiatorer, 
saunaer o.s.v.)  Afstanden mellem enheden og væggen skal være mindst 50 cm 
for at muliggøre indstrømning af luft. 

 
 

  Ugunstige omgivende forhold (f.eks. en stuetemperatur på over 30° C og høj 
luftfugtighed) kan reducere ydelsen (lavere køleevne).  

 
 

  Magnetfelter og elektriske felter kan påvirke enhedens funktion. CryoMini må ikke 
bruges i nærheden af udstyr, der genererer stærke elektromagnetiske felter (f.eks. 
røntgen- eller diatermiudstyr eller nukleart udstyr til magnetresonanstomografi). 

 
 

  Emballagen skal bortskaffes korrekt. Emballage skal opbevares utilgængeligt for 
børn.  

 
 

  CryoMini er ikke beregnet til brug i eksplosive eller brandfarlige miljøer. 
 
 

  For at undgå kontamination af åbne sår må CryoMini kun bruges før injektioner 
(ikke under eller efter). 

 
 

  For at undgå frostskader og overafkøling skal luftstrømmen rettes jævnt over hele 
behandlingsområdet. Statisk afkøling, eller for intensiv afkøling, bør undgås. 

 
 

  Laserens udgangseffekt eller -energi må ikke øges, når CryoMini bruges til 
afkøling af huden. Laseren skal altid bruges i henhold til brugermanualen. 

 
 

  Afkøling af huden kan reducere effekten af nogle laserbehandlinger, hvis laseren 
har samme udgangseffekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 

! 
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 Tekniske data 

 9 
   
   
Netspænding: 230 V - 240 V/50 Hz/60 Hz 

Enheden må kun tilsluttes en passende netspænding og -frekvens. 
 

Indgangseffekt standby: 
maksimal:  

260 W 
1 kW 

Strømforbrug: standby:  1 A  
maksimum: 5-6 A 

Strømbeskyttelse i 
enheden: 

16 A maksimalafbryder i hovedafbryderen 

Beskyttelsesniveau: I 
Sikkerhedsklasse: Type B i henhold til IEC 601-1 
MPG-klasse: IIa 
Opbevaring/transport: Temperatur:    -10° C til +50° C maks. 

Tryk:      700 hPa til 1060 hPa  
Stabilt fugtighedsniveau fra  10 % til 90 %  

Bemærk: Må kun opbevares og transporteres i originalemballagen. 

Enheden må kun opbevares og sendes med en tom beholder til afrimet vand. 

Drift: Temperatur:     0° C-35° C  
Tryk:     700-1200 hPa 
Stabilt fugtighedsniveau fra  30 % til 95 % 
 

Fordampertemperatur:   
Minimum (standby) -20° C 
Maksimum (standby) -10° C 
  

 

Behandlingsdata 
 

 

Lufttemperatur ved dysen 
(omgivende temperatur 
25° C eller derunder): 

gennemsnit:   -8° C 
ved behandlingens start:  -10° C 
maksimum:   -5° C (efter 15 min. behandling) 

 Værdipræcision +/-10 %. 
Maksimalindstilling af 
behandlingstid: 

99:59 min. 

Fysiske data: 
 

 

Vægt: 35,5 kg 
Udvendige mål: 650 x 335 x 600 mm (H x B x L) 
Hjul:  75 mm 
Maksimal vægt på 
glaspladens overflade 

Udstyr (f.eks. lasere) med en maksimal vægt på 30 kg og maksimale mål på 36 x 
37 x 48 cm (B x D x H) må placeres på enhver plade med afstandsstykker.  
 

  
 Der kan forekomme ændringer i specifikationer! 
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 Rengøring og desinfektion 

 10 
   
   
  Rengør CryoMini udvendigt med et kommercielt tilgængeligt syntetisk 

rengøringsmiddel eller møbelpolitur (må ikke indholde sprit).  
 
 
  Sprit anbefales til glaspladen og behandlingsslangen. 
 
 
 Desinficer enheden og tilbehøret med et kommercielt tilgængeligt 

desinfektionsmiddel til udstyr i henhold til fabrikantens anvisninger.  
 
 
 Beholderen for afrimet vand skal desinficeres med et kommercielt tilgængeligt 

desinfektionsmiddel, hver gang den tømmes. 
 
 

  
 
 

! 
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 Forslag til behandling og anvendelse 

 11 
   
   
  Ved behandling af store områder bør afstanden mellem mundstykket og huden 

øges for at opnå tilstrækkelig afkøling. Det giver længere behandlingstider.   
 
 

 Ved en afstand på 5 cm dækker kølepunktet ca. 10 cm2 . 
 
 

 Brug handsker under behandlingen. 
 
 
 Patienten skal før behandlingen have forklaret formålet og effekten af 

kryobehandling med CryoMini.  
 
 
 Patienten skal rådes til straks at fortælle lægen om eventuelle bivirkninger 

under behandlingen (f.eks. ekstreme kuldefornemmelser).  
 
 
 Lægen skal kontrollere patientens velbefindende ved at stille passende 

spørgsmål under hele behandlingen.   
 
 
 Behandlingsparametrene skal justeres, hvis det er nødvendigt 

(luftstrømshastighed, afstand fra behandlingsområdet). 
 
 
 I forbindelse med laserudstyr anbefales en afstand på 5 cm til et 

behandlingsområde på 10 cm². Større områder skal behandles med en 
tilsvarende større afstand. Behandlingstiden skal i så fald være længere for at 
opnå den nødvendige afkøling. 
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 CE-mærke  

 12 
   
   
 Overensstemmelseserklæring 

 
 

Dette produkt er forsynet med 0123- 
 
mærket i henhold til Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger og i 
henhold til afsnit I i dette direktiv. 
 
Enheden tilhører klasse IIa i henhold til direktivets bilag IX. 
 
CryoMini er udviklet, fremstillet og testet i henhold til et kvalitetssikringssystem, 
der overholder ISO 9001, DIN EN 46001 og DIN EN ISO 13485. 
 
Overensstemmelse med kvalitetssikringssystemet er certificeret og overvåget af 
TÜV Product Service GmbH. 
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 Reservedele og tilbehør 

 13 
   
   
 Der må kun bruges autoriserede dele og tilbehør. 
  
Standardlevering 1 lysbehandlingsrør, vævet version 
 2 hjul  75 mm 
 2 hjul  75 mm med bremse 
 4 hjulbeskyttelser 
 1 plexiglasplade 
 1 beholder til afrimet vand  
 1 netkabel, Europa 
 1 instruktionsmanual 
  
  
Tilgængeligt tilbehør  Art.nr.* 
på bestilling  
 95852210 Lysbehandlingsrør, vævet version 
 65373510 Adapter uden clips 
 95372620 Adapter med 20 mm clips 
 93852660 Arm til lysbehandlingsrør 
 80026510 Beholder til afrimet vand  
 80400751 Hjul  75 mm (standard) 
 80401000 Hjul  100 mm 
 80400754 Hjul  75 mm med bremse (standard) 
 80401001 Hjul  100 mm med bremse 
 65850410 Hjulbeskyttelse 
 65490610 Plexiglasplade 
 67300124 Netkabel, Europa 
 98851710 Netkabel, England 
  
 Der må kun bruges autoriserede dele og tilbehør. 
  
 Der kan forekomme ændringer i specifikationer! 
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 Sikkerhed 

 14 
   
   
 CryoMini er fremstillet i henhold til sikkerhedsbestemmelserne i VDE 0750, del 

1(DIN EN 60601-1).  
Som fabrikant påtager Zimmer MedizinSysteme GmbH sig kun ansvaret for 
enhedens sikkerhed og driftssikkerhed på følgende betingelser:  
 
 at enheden får strøm fra en elektrisk stikkontakt med en sikkerhedskontakt, der 

opfylder alle forskrifter, og at strømtilførslen opfylder DIN VDE 0100, del 710.  
 
 at enheden betjenes i henhold til instruktionsmanualen. 
 
 at eventuelle udvidelser, justeringer eller ændringer kun udføres af personale, 

der er autoriseret af Zimmer MedizinSysteme GmbH.  
 
Enheden indeholder ingen andre dele, der kan vedligeholdes af brugeren, end 
luftfilteret (7, kapitel 8.1, side 15) og beholderen til afrimet vand (6, kapitel 8.2, side 
15).  
 
 
 

Funktionstest CryoMini udfører en automatisk selvtest, når den tændes, og kontrollerer, at de 
forskellige komponenter fungerer korrekt.  
Desuden kan kølesystemets drift eventuelt også kontrolleres på følgende måde:  
 

1. Tænd for enheden. 
 

2. Vent indtil forkølingsfasen er færdig, og startskærmbilledet  
 vises. (se justeringer, indstillinger og menuer).  

 
3. Tryk på start/stop-knappen (15) for at starte enheden.  

 
4. Vælg de forskellige luftstrømniveauer, og kontrollér den opnåede 

 luftstrømhastighed og afkøling.  
 
Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes ved løbende kontrol. 
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 Fejlmeddelelser og signaler 

 15 
   
   
 Fejlmeddelelser og signaler vises som tekst på skærmen. Der angives i nogle 

tilfælde en mulig årsag. 
 
Fejlen retter undertiden sig selv, når der slukkes for enheden. Vent i så fald nogle 
sekunder, og tænd for enheden igen. 
 
Hvis fejlen stadig bliver vist, når der tændes for enheden igen, skal du kontakte 
kundeservice.  
 
Hvis fejlen "High temperature cooling circuit" (høj temperatur i kølekreds) vises, 
skal du slukke for enheden og vente i 10 minutter, før du tænder for den igen. 
 
Kontakt salgskonsulenten eller Zimmer MedizinSysteme direkte for at få kontakt 
med certificerede servicemedarbejdere. 
 
Hvis temperaturen i luftstrømmen eller luftvolumenen falder, er afrimning 
nødvendig. 
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 Bortskaffelse 

 16 
   
   
 Enheden skal bortskaffes via et autoriseret og akkrediteret firma, og må under 

ingen omstændigheder bortskaffes med husholdningsaffald eller storskrald. 
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 Fabrikantens overensstemmelses 

erklæring (iht. EMC-direktivet) 17 
   
   

 
Der gælder særlige forholdsregler for medicinsk elektrisk udstyr såsom CryoMini, med hensyn til EMC (elektromagnetisk 
kompatibilitet), som skal installeres og idriftsættes i henhold til EMC-anvisningerne i brugsanvisningen eller den 
medfølgende dokumentation. 
 
Bærbart og mobilt HF-kommunikationsudstyr (f.eks. mobiltelefoner) kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr. 
 
CryoMini må kun bruges med de originaldele, der er nævnt på listen over medfølgende udstyr og tilbehør. Hvis enheden 
bruges med andre dele, kan det medføre øgede emissioner eller dårligere immunitet over for interferens! 
 
Vejledning og fabrikantens erklæring om elektromagnetisk emission 

CryoMini-enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren 
af CryoMini-enheden skal sikre sig, at den bruges i et sådant miljø. 

Emissionstest  Overholder Vejledning for elektromagnetisk miljø 

RF-emissioner til CISPR 11 Gruppe 1 CryoMini-enheden bruger kun RF-energi til de 
interne funktioner. Derfor er RF-emissionen 
meget lav og vil sandsynligvis ikke forårsage 
interferens i elektronisk udstyr, der er placeret 
i nærheden. 

RF-emissioner iht. CISPR 11 Klasse B CryoMini-enheden er velegnet til brug i alle 
former for lokaler, herunder private 
virksomheder samt virksomheder, der er 
tilsluttet direkte til det offentlige 
lavspændingsforsyningsnet, der strømforsyner 
bygninger, som bruges til private formål. 

Harmoniske emissioner iht. IEC 61000-3-2 Klasse A 

Spændingsfluktuationer/flimren iht. IEC 
61000-3-3 

Overholder 
retningslinjerne herfor 

 
Enheden må ikke bruges direkte ved siden af eller stables sammen med andre enheder. Hvis enheden skal bruges i 
nærheden af andre enheder eller stables sammen med andre enheder, skal den holdes under opsyn for at sikre, at den 
fungerer i henhold til forskrifterne for denne opstilling. 
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 Fabrikantens overensstemmelses 

erklæring (iht. EMC-direktivet) 17 
   

Vejledning samt fabrikantens erklæring om elektromagnetisk immunitet 

CryoMini-enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af 
CryoMini-enheden skal sikre sig, at den bruges i et sådant miljø. 

Immunitetstest IEC 60601 testniveau Kompatibilitets 
niveau 

Vejledning for elektromagnetisk miljø 

Elektrostatisk udladning 
(ESD) iht. IEC 61000-4-2 

±6 kV-kontakt  
 
±8 kV luft 

±6 kV-kontakt 
 
±8 kV luft 

Gulvet kan være træ, beton eller keramisk 
flisen. Hvis gulvet er dækket af et syntetisk 
materiale, skal den relative fugtighed være 
mindst 30 %. 

Elektrisk hurtig 
transient/burst iht. IEC 
61000-4-4 

±2 kV til 
strømforsynings 
ledning 
 
±1 kV til input-
/outputlinje 

±2 kV til 
strømforsynings 
ledning 
 
±1 kV til input-
/outputlinje  

Strømforsyningen skal have en kvalitet, der 
typisk anvendes i et erhvervs- eller 
hospitalsmiljø. 

Overspænding IEC 6100-
4-5 

±1 kV 
differentialtilstand 
 
±2 kV almindelig 
tilstand 

±1 kV 
differentialtilstand 
 
±2 kV almindelig 
tilstand 

Strømforsyningen skal have en kvalitet, der 
typisk anvendes i et erhvervs- eller 
hospitalsmiljø. 

Spændingsdyk, korte 
afbrydelser og 
spændingsvariationer på 
strømforsyningens 
inputlinjer IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % dyk i UT i 0,5 
cyklusser) 
 
40 % UT 
(60 % dyk i UT i 5 
cyklusser) 
 
70 % UT 
(30 % dyk i UT i 25 
cyklusser) 
 
<5 % UT 
(>95 % dyk i UT i 5 
sekunder) 

<5 % UT 
(>95 % dyk i UT i 0,5 
cyklusser) 
 
40 % UT 
(60 % dyk i UT i 5 
cyklusser) 
 
70 % UT 
(30 % dyk i UT i 25 
cyklusser) 
 
<5 % UT 
(>95 % dyk i UT i 5 
sekunder) 

Strømforsyningen skal have en kvalitet, der 
typisk anvendes i et erhvervs- eller 
hospitalsmiljø. Hvis brugeren af CryoMini 
kræver uafbrudt drift under strømafbrydelser, 
anbefales det, at CryoMini forsynes med 
strøm fra en nødstrømsforsyning eller et 
batteri. 

Strømfrekvens (50/60 Hz) 
magnetisk felt iht. IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetiske felter for strømfrekvens skal være 
på et niveau, der er karakteristisk for en typisk 
placering i et typisk erhvervs- eller 
hospitalsmiljø. 

Bemærk: UT er vekselstrøms forsynings spændingen før anvendelse af testniveauet. 

 



 29 

 
 Fabrikantens overensstemmelses 

erklæring (iht. EMC-direktivet) 17 
   
 
Vigtige funktioner i CryoMini er: Problemfri tilførsel af kold luft samt problemfri drift af alle funktioner. 
 
Vejledning samt fabrikantens erklæring om elektromagnetisk immunitet 

CryoMini-enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af CryoMini-
enheden skal sikre sig, at den bruges i et sådant miljø. 

Immunitetstest IEC 60601 
testniveau 

Kompatibilitetsniveau Vejledning for elektromagnetisk miljø 

Ledningsbårne 
højfrekvente forstyrrelser 
(RF) iht. IEC 61000-4-6 
 
Højfrekvente 
strålingsforstyrrelser 
(RF) iht. IEC 61000-4-3 

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

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

Bærbare og mobile radioenheder må ikke 
anvendes tættere på CryoMini, herunder 
kabler, end den anbefalede sikkerheds 
afstand, der er beregnet ud fra den ligning, 
der gælder for senderens frekvens. 
 
Anbefalet sikkerheds afstand: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P for 80 MHz til 800 MHz 
 
d= 2,33 √P for 800 MHz til 2,5 GHz 
 
hvor P er senderens nominel effekt i watt 
(W) i henhold til data fra senderens 
fabrikant, og hvor d er den anbefalede 
sikkerhedsafstand i meter (m). 
 
Stationære radiosenderes feltstyrke skal ved 
alle frekvenser i henhold til en undersøgelse 
på stedeta være mindre end 
kompatibilitetsniveauetb. 
 
Der kan opstå forstyrrelser i nærheden af 
udstyr med følgende symbol: 
 

 

NOTE 1 Det høje frekvensområde gælder ved 80 MHz og 800 MHz. 
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Udbredelsen af elektromagnetiske forstyrrelser påvirkes af 
absorption af og refleksion fra bygninger, genstande og personer. 
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 Fabrikantens overensstemmelses 

erklæring (iht. EMC-direktivet) 17 
   

 

a Feltstyrker fra stationære sendere, f.eks. basisstationer til radiotelefoner og mobile landbaserede radioer, 
amatørradiostationer, AM- og FM- og tv-sendere kan ikke med nøjagtighed forudses teoretisk. Det bør overvejes at foretage 
en undersøgelse af det elektromagnetiske miljø på stedet for at vurdere det elektromagnetiske i forhold til stationære 
sendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor CryoMini-enheden anvendes, overskrider ovennævnte kompatibilitets 
niveau, skal CryoMini-enheden observeres for at kontrollere, at den fungerer efter bestemmelserne. Hvis der ses 
usædvanlige funktioner, kan der være behov for yderligere tiltag, f.eks. ændring af opsætningen eller flytning af CryoMini-
enheden. 
 
b Feltstyrken skal være under n 3 V/m over frekvensområdet fra 150 kHz til 80 MHz. 

 
Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-telekommunikationsudstyr og CryoMini -enheden 

CryoMini-enheden er beregnet til at blive brugt i et elektromagnetisk miljø, hvor RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren 
af CryoMini-enheden kan hjælpe med at forebygge elektromagnetiske forstyrrelser ved at overholde minimumafstanden mellem 
bærbare og mobile RF-telekommunikationsenheder (sendere) og CryoMini-enheden – afhængigt af kommunikationsudstyrets 
udgangseffekt, som nævnt herunder. 

Senderens nominelle effekt 
W 

Sikkerhedsafstand afhængigt af senderens frekvens 
M 

150 kHz til 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz til 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz til 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 

For sendere med en maksimal nominel effekt, der ikke er angivet i tabellen herover, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter 
(m) beregnes ved hjælp af den ligning, der tilhører den relevante kolonne, hvor P er senderens maksimale nominelle effekt i watt (W) 
i henhold til senderens fabrikant. 
NOTE 1 Det høje frekvensområde gælder ved 80 MHz og 800 MHz. 
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Udbredelsen af elektromagnetiske forstyrrelser påvirkes af 
absorption af og refleksion fra bygninger, genstande og personer. 
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