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Επεξήγηση συμβόλων 
 
 

 

 

 
Όταν χρησιμοποιείται σε αυτό το εγχειρίδιο, αυτό το σύμβολο υποδεικνύει κίνδυνο για τον ασθενή, 
το χρήστη ή τρίτο άτομο. 

 
 

 

! 
 

Όταν χρησιμοποιείται σε αυτό το εγχειρίδιο, αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για πιθανή βλάβη στη 
μονάδα. 
 
 

 

 
 

 
 

Συσκευή τύπου B Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία 

  
 
 
 

CryoMini Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να θεωρείται ως μέρος της συσκευής CryoMini και πρέπει 
επομένως να φυλάσσεται πάντοτε κοντά σε αυτήν. Η προσεκτική τήρηση των οδηγιών του 
εγχειριδίου χρήσης είναι προϋπόθεση για τη σωστή χρήση και το χειρισμό της συσκευής καθώς και 
για την ασφάλεια τόσο του ασθενούς όσο και του χειριστή. 
 
 
 
 

! Σημείωση: Αν το CryoMini χρειαστεί να γυρίσει στο πλάι για εργασία συντήρησης ή μεταφορά, η 
συσκευή πρέπει να αφεθεί σε όρθια θέση για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν ενεργοποιηθεί για 
την αποφυγή βλάβης στο συμπιεστή και ο περιέκτης νερού απόψυξης που βρίσκεται στο 
πλάι της συσκευής πρέπει να ελεγχθεί για τη διασφάλιση της σωστής τοποθέτησης. 
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Σχηματική επισκόπηση 

 
Πρόσθια όψη 

 
 

 

 

Εικόνα 1 

 
 
Λεζάντα: 
 
1 Τροχίσκος 
2  Προστατευτικά τροχίσκων 
3 Πίνακας ελέγχου 
4 Αποστάτης 
5 Σύνδεσμος σωλήνα θεραπείας 
 

 

1 

2 

4 

5 

3 



 3

 
Πίσω και αριστερή όψη 

 

 

Εικόνα 2 

 

 

Εικόνα 3 

Λεζάντα: 
 
6 Περιέκτης νερού απόψυξης 
7 Φίλτρο αέρα 
8 Διακόπτης ρεύματος 
9 Είσοδος ρεύματος 
19 Ετικέτα 

7 

8 9 

19 

6 
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Πίνακας ελέγχου: Κουμπιά ελέγχου και οθόνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 30:00
OK Start/ Stop

-10°C

Cooling recommended

 
 

Εικόνα 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πλήκτρα λειτουργιών 
 
10 Αύξηση χρόνου θεραπείας   
11 Μείωση χρόνου θεραπείας   
12 Επίπεδο αύξησης ταχύτητας ανεμιστήρα  
13 Επίπεδο μείωσης ταχύτητας ανεμιστήρα  
14 OK 
15 Έναρξη/Διακοπή λειτουργίας (Start/Stop) 
16 Σύμβολο ανεμιστήρα   
16.1 Ταχύτητα ανεμιστήρα   
17 Σύμβολο χρόνου 
17.1 Χρόνος θεραπείας 
18 Θερμοκρασία συσκευής εξάτμισης  
18.1 Προειδοποιητικό κείμενο 

13 12 

14 

11 10 

15 

16 

16.1 

17 

17.1 18 18.1 
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 Το CryoMini εν συντομία 
 
 
 

1. 

   
   
  Τι είναι το CryoMini;  

 
To CryoMini είναι μια συμπαγής μονάδα που παρέχει κρύο αέρα προς χρήση για 
ψύξη του δέρματος σε συνδυασμό με δερματολογικές θεραπείες με λέιζερ για τη 
μείωση του πόνου και της θερμικής βλάβης σε δερματικό ιστό. 

 
 
 Τι κάνει το CryoMini ; 

 
Το CryoMini φυσά κρύο αέρα σε ρυθμιζόμενο ρυθμό στο μέρος του σώματος του 
ασθενούς που χρήζει θεραπείας. 

 
 
 Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτημα του CryoMini;  

 
Το CryoMini διαθέτει ένα πληκτρολόγιο φιλικό προς το χρήστη που καθιστά πολύ 
απλό το χειρισμό του.  
 Επιτυγχάνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική κρυοθεραπεία, ενώ το επίπεδο 
απόδοσης που παρέχεται σε συνεχή λειτουργία απαντάται κανονικά μόνο σε 
πολύ μεγαλύτερες συσκευές. 

 
 
 Ποια είναι τα άλλα πλεονεκτήματα του CryoMini ; 

 
Το CryoMini είναι οικονομικό και έχει πολύ καλή σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας, καθώς φιλτράρει και ψύχει αέρα θερμοκρασίας δωματίου 
χρησιμοποιώντας ένα κλειστό κύκλωμα ψύξης, χωρίς την ανάγκη για πρόσθετα 
αναλώσιμα.  
Η διαυγής οθόνη LCD και το εργονομικά σχεδιασμένο πληκτρολόγιο 
αντιπροσωπεύουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.  

 
 
 Πώς επιτυγχάνει το CryoMini την απαιτούμενη συγκέντρωση ψύξης; 

 
Η ροή αέρα μπορεί να μεταβληθεί σε 9 βήματα ανάλογα με το μέγεθος και τη 
δυνατότητα πρόσβασης στην προς θεραπεία περιοχή (επίπεδο 1 = ~200 
λίτρα/min, επίπεδο 9 = ~1300 λίτρα/min). 

 
 

   

 Σημείωση: 
 
Το CryoMini προορίζεται για χειρισμό μόνο από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες 
υγείας ή κατόπιν εντολής αυτών. 
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 Το CryoMini εν συντομία 

 
 
 

1. 

  

  

  Φάση Πρόψυξης και Ελάχιστο Φορτίο  
Η φάση πρόψυξης ξεκινά μόλις ενεργοποιηθεί το CryoMini. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της φάσης, ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας συμπυκνωτή λειτουργούν μαζί 
για την ελάττωση της θερμοκρασίας και την αποθήκευση μιας ελάχιστης 
ποσότητας εφεδρείας ψύχους, που καλείται “Ελάχιστο φορτίο”. Κατά τη διάρκεια 
της φάσης πρόψυξης, απεικονίζεται στην οθόνη ένα ραβδόγραμμα που 
υποδεικνύει την κατάσταση πρόψυξης (Εικόνα 8). Έως ότου ολοκληρωθεί η 
φάση πρόψυξης δεν είναι δυνατές άλλες λειτουργίες, εκτός από την είσοδο στο 
μενού. Μόλις επιτευχθεί το ελάχιστο φορτίο, η οθόνη μεταβαίνει στην απεικόνιση 
έναρξης: Τώρα είναι δυνατή η θεραπεία και οι άλλες λειτουργίες. Ο συμπιεστής 
και ο ανεμιστήρας συμπυκνωτή συνεχίζουν να λειτουργούν ωστόσο, έως ότου 
επιτευχθεί το ολικό φορτίο. 

 
 Ολικό φορτίο 

Το ολικό φορτίο αναφέρεται στη σταθερή συντήρηση της μέγιστης θερμοκρασίας 
ψύχους στην εφεδρεία ψύχους. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο ανεμιστήρας 
θεραπείας θα συνεχίσει να λειτουργεί για να φυσά κρύο αέρα μέσω του σωλήνα 
θεραπείας. Επιπρόσθετα, ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας συμπυκνωτή θα 
λειτουργούν αυτόματα για την αντιστάθμιση της απώλειας της ψυκτικής 
ικανότητας κατά τη διάρκεια της θεραπείας και θα συνεχίσουν να λειτουργούν 
έως ότου ολοκληρωθεί η εφεδρεία ψύχους. Μόλις ολοκληρωθεί, ο συμπιεστής και 
ο ανεμιστήρας συμπυκνωτή σταματούν και το CryoMini μεταβαίνει σε κατάσταση 
αναμονής (Stand-by). Το ολικό φορτίο αναφέρεται στη σταθερή συντήρηση της 
μέγιστης θερμοκρασίας ψύχους στην εφεδρεία ψύχους.  

 
 Κατάσταση αναμονής 

Αν η συσκευή δε χρησιμοποιηθεί για περίπου 30 λεπτά* (σε κατάσταση 
αναμονής), η εφεδρεία ψύχους θα μειωθεί. Ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας 
συμπυκνωτή θα αρχίσουν τότε να λειτουργούν αυτόματα για την επανάψυξη και 
τη συμπλήρωση της εφεδρείας ψύχους. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης 
αναμονής, είναι δυνατή η θεραπεία. 
 
*Η απαιτούμενη συχνότητα για τη διατήρηση επαρκούς εφεδρείας ψύχους μπορεί 
να μεταβάλλεται, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και τις θερμοκρασίες.  

 
 Συμβουλή για βέλτιστη χρήση 

Συνιστάται να περιμένετε περίπου 5 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η φάση πρόψυξης 
(κάτι που υποδεικνύεται από την αλλαγή της οθόνης από το ραβδόγραμμα 
πρόψυξης στην απεικόνιση έναρξης). Αυτό διασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται ένα 
ολικό φορτίο με πλήρη εφεδρεία ψύχους. Όταν η πρώτη θεραπεία αρχίσει 
αμέσως μετά τη φάση πρόψυξης, η εφεδρεία ψύχους αδειάζει αμέσως και 
καθυστερούν οι επόμενες θεραπείες.Για την αποφυγή περιόδων αναμονής λόγω 
φάσης πρόψυξης, συνιστάται να απενεργοποιείτε το CryoMini μόνο στο τέλος της 
ημέρας. 
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 Οδηγίες συναρμολόγησης 
 
 
 

2. 

   
   
Βήμα 1: 
Σωλήνας θεραπείας (6) 

Προσαρτήστε το σωλήνα θεραπείας στην έξοδο αέρα του CryoMini (5, εικόνα 1).   
 

 
Εικόνα 5 

 
Βήμα 2:  
Τοποθέτηση της 
γυάλινης πλάκας 

Τοποθετήστε μια ροδέλα σιλικόνης σε καθέναν από τους 4 προσυναρμολογημένους 
αποστάτες.  
 
Τοποθετήστε τη γυάλινη πλάκα πάνω στους αποστάτες. 
 
 Στερεώστε τη γυάλινη πλάκα χρησιμοποιώντας την ακίδα σχήματος U για να 
βιδώσετε τις τέσσερις, γκρι, επίπεδες βίδες μέσω της γυάλινης πλάκας και μέσα 
στους αποστάτες. 
 

 
Εικόνα 6 

 
Βήμα 3:  
Προστατευτικά 
τροχίσκων (2) 

Πιέστε σταθερά τα προστατευτικά τροχίσκων πάνω από τις βάσεις των μεταλλικών 
τροχίσκων (αν δεν είναι ήδη συναρμολογημένα). 
 
 

 
Μην ανασηκώνετε τη μονάδα από τη γυάλινη πλάκα! 

Επίπεδη γκρι βίδα 

Γυάλινη πλάκα 

Αποστάτης 
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 Οδηγίες λειτουργίας  
 
 
 

3. 

   
   
Ενεργοποίηση της 
μονάδας 

Διακόπτης ρεύματος (8, Εικόνα 2), η οθόνη ανάβει. 
 
 

  
Λειτουργική κατάσταση 
 και Θεραπεία 

Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, ξεκινά μια φάση πρόψυξης και απεικονίζεται η 
τρέχουσα κατάσταση σε ένα ραβδόγραμμα (π.χ. αυτοδιαγνωστικός έλεγχος, 
πρόψυξη κ.λπ.). Όταν η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία, η οθόνη αλλάζει από 
την κατάσταση πρόψυξης στην απεικόνιση κατάστασης θεραπείας.  
 
Μπορείτε να ρυθμίσετε απευθείας την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα θεραπείας και 
το χρόνο θεραπείας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα λειτουργίας. Πιέζοντας το κουμπί 
Start/Stop ξεκινά η θεραπεία. 
 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
    Εικόνα 7 

 
 

Τέλος θεραπείας Η θεραπεία τερματίζεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ή αν ο 
χρήστης πιέσει το πλήκτρο Start/Stop κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το τέλος της 
θεραπείας υποδεικνύεται από ένα ακουστικό σήμα.  
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 Προσαρμογές, Ρυθμίσεις και Μενού  

 
 
 

4. 

  

  
Ενεργοποίηση της 
μονάδας 

Ενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος (8, Εικόνα 2).  
 
 

Αυτοδιαγνωστικός 
έλεγχος 

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, το CryoMini εκτελεί έναν αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο ρουτίνας. 
 

Τροποποιήσεις στο 
μενού συστήματος 

Κατά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και τη φάση πρόψυξης, το μενού συστήματος είναι 
προσπελάσιμο και μπορεί να μεταβληθούν οι ρυθμίσεις.  
 

Menu

OK

Pre-cooling
0% 100%

 
    Εικόνα 8 
 

 Για την είσοδο στην κατάσταση επιλογής μενού, πιέστε το κουμπί μενού στην οθόνη 
(10, Εικόνα 4). 
 

OK Default Settings

Automatic Service Program S01
Automatic Service Program S02

Info

Start/ Stop

Device Configuration

Select

 
    Εικόνα 9 

 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα λειτουργίας με τα βέλη (12, 13, Εικόνα 4) στην οθόνη για 
την πλοήγηση μέσω των 8 διαθέσιμων θεμάτων του μενού. 
 

 Τα μεμονωμένα θέματα του μενού περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω: 
 Info (Πληροφορίες) 
 Automatic Service Program (Πρόγραμμα αυτόματου σέρβις) S01 
 Automatic Service Program (Πρόγραμμα αυτόματου σέρβις) S02 
 Device Configuration (Διαμόρφωση συσκευής)  
 Default Settings (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)  
 Service (Σέρβις)  
 Back to Treatment (Επιστροφή στη θεραπεία)  
 Defrosting (Απόψυξη) 
 

 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο λειτουργίας (10, Εικόνα 4) για να επιλέξετε το 
απαιτούμενο υπομενού.  
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 Προσαρμογές, Ρυθμίσεις και Μενού  
 
4.1 Οι επιλογές του μενού 
 λεπτομερειακά 

4. 

  

  
Info 
 

Απεικονίζει τεχνικά στοιχεία του συστήματος.  
Δε μπορούν να γίνουν προσαρμογές σε αυτή την επιλογή. 
 
 

  
Automatic Service 
Program S01 

Για χρήση μόνο κατόπιν αιτήματος ενός τεχνικού. 
 
 

  
Automatic Service 
Program S02 

Για χρήση μόνο κατόπιν αιτήματος ενός τεχνικού. 
 
 

  
Device Configuration 
 

Χρησιμοποιήστε αυτό το υπομενού για την αλλαγή της γλώσσας που χρησιμοποιείται 
στις απεικονίσεις ή για να κάνετε τεχνικές ρυθμίσεις.  
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους και το πλήκτρο επιλογής για να επιλέξετε την 
επιθυμητή επιλογή. 
 
 

 Evaporator temperature displayed (Απεικόνιση θερμοκρασίας συσκευής 
εξάτμισης):  
 
Επιλέξτε CHANGE (13, Εικόνα 4) για την αλλαγή της κατάστασης. Εάν έχει επιλεγεί 
ON, η θερμοκρασία της συσκευής εξάτμισης θα προβληθεί στην οθόνη θεραπείας 
(18, Εικόνα 4). Η απεικονιζόμενη θερμοκρασία ΔΕΝ είναι η θερμοκρασία του 
ΑΕΡΑ. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator  temperature displayed

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
Εικόνα 10 
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 Προσαρμογές, Ρυθμίσεις και Μενού  
 
4.1 Οι επιλογές του μενού 
 λεπτομερειακά 

4. 

  

  
 Setting of warning threshold (Ρύθμιση του ορίου προειδοποίησης):  

 
Χρησιμοποιήστε αυτό το υπομενού για τη ρύθμιση του ορίου προειδοποίησης 
θερμοκρασίας, για την απεικόνιση του προειδοποιητικού κειμένου στην οθόνη 
θεραπείας και για την ενεργοποίηση του ακουστικού σήματος προειδοποίησης όταν 
η θερμοκρασία της συσκευής εξάτμισης φτάσει τη ρύθμιση ουδού προειδοποίησης. 
 
 Audio warning (Ακουστικό σήμα προειδοποίησης):  

 
Επιλέξτε CHANGE (13, Εικόνα 4) για την αλλαγή της κατάστασης. Εάν έχει 
επιλεγεί ON, ένας ήχος μπιπ θα παράγεται για 2 λεπτά σε ρυθμό 1 
δευτερολέπτου. Πιέστε το πλήκτρο STORE (10, Εικόνα 4) για την εφαρμογή και 
αποθήκευση της νέας ρύθμισης. 
 

OK Start/ Stop

Audio warning

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
   Εικόνα 11 
 
 

  Setting of temperature warning threshold (Ρύθμιση του ορίου 
προειδοποίησης θερμοκρασίας):   
 
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για την προσαρμογή του ορίου προειδοποίησης 
θερμοκρασίας μεταξύ –20°C και +20°C . Η προκαθορισμένη τιμή εκ του 
εργοστασίου είναι 4°C. Πιέστε το πλήκτρο αποθήκευσης (10, Εικόνα 4) για την 
εφαρμογή και αποθήκευση της νέας ρύθμισης. 
 

OK Start/ Stop

Setting of temperature warning threshold

StoreBack

Temperature  [-20..+20] °C:       4

 
  Εικόνα 12 
 
 

 



 12 

 

 Προσαρμογές, Ρυθμίσεις και Μενού  
 
4.1 Οι επιλογές του μενού 
 λεπτομερειακά 

4. 

  

  
  Warning text in display (Προειδοποιητικό κείμενο στην οθόνη):  

 
Επιλέξτε CHANGE (13, Εικόνα 4) για την αλλαγή της κατάστασης. Εάν έχει 
επιλεγεί ON, το προειδοποιητικό κείμενο θα απεικονιστεί στην οθόνη θεραπείας 
(18.1, Εικόνα 4). Πιέστε το πλήκτρο STORE(10, Εικόνα 4) για να εφαρμόσετε και 
να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Εικόνα 13 
 
 

 Language (Γλώσσα):  
 
Είναι διαθέσιμες διάφορες γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά και Γαλλικά. 
 
 

OK Start/ Stop

Evaporator temperature displayed
Setting of warning threshold

Display-Backlight

SelectBack

Language

Display-Contrast

 
 Εικόνα 14 
 

 

O K S tart/ S top

W arn ing  tex t in  d isp lay

S T O R EB AC KC H AN G E

S ta te : O N
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 Προσαρμογές, Ρυθμίσεις και Μενού  
 
4.1 Οι επιλογές του μενού 
 λεπτομερειακά 

4. 

  

  
 Display-Backlight (Οπισθοφωτισμός οθόνης):  

 
Η διάρκεια του χρόνου πριν το CryoMini μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και την 
επακόλουθη κατάσταση Screensaver (Προφύλαξη οθόνης) - η οποία υποδεικνύεται 
από ελάττωση του φωτισμού της οθόνης - μπορεί να ρυθμιστεί από αυτό το μενού. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (12, 13, Εικόνα 4) για την επιλογή μιας περιόδου 
μεταξύ 0 και 300 δευτερολέπτων. Η προκαθορισμένη τιμή εκ του εργοστασίου είναι 
180 δευτερόλεπτα. Πιέστε το πλήκτρο STORE (10, Εικόνα 4) για να εφαρμόσετε και 
να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση.  
 

OK Start/ Stop

Delay time prior to screen saver

StoreBack

(Alternative: 0=> no screen saver)

[1..300] sec:             180

 
 Εικόνα 15 
 
Η λειτουργία προφύλαξης οθόνης ενισχύει τη διάρκεια αντοχής της οθόνης. 
 
 

 Display-Contrast (Αντίθεση οθόνης):  
 
Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μεταξύ 
10 (πολύ χαμηλή αντίθεση)  και 30 (μέγιστη αντίθεση).  
 

OK Start/ Stop

Setting of Display-Contrast

StoreBack

Contrast Value (10-30) : 18

 
 Εικόνα 16 
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 Προσαρμογές, Ρυθμίσεις και Μενού  
 
4.1 Οι επιλογές του μενού 
 λεπτομερειακά 

4. 

  

  
Default Settings Επιλέξτε είτε YES είτε NO (10, 11, Εικόνα 4). Δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη επιλογή. 

Αν επιλεγεί YES, όλες οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις αρχικές τους τιμές.  
 

OK Start/ Stop

Reset default configuration?

NoYes

 
 Εικόνα 17 
 

Service   Αυτή η επιλογή προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και η πρόσβαση είναι δυνατή 
μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό εκπαιδευμένο από την Zimmer 
MedizinSysteme. Για να εξέλθετε από αυτήν την επιλογή μενού, πιέστε OK (14, 
Εικόνα 4). 
 

OK Start/ Stop

Please enter passwort:

1 2 43

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

 
 Εικόνα 18 
 

Back to Treatment Με αυτή την επιλογή γίνεται η έξοδος από το μενού και η επιστροφή στην οθόνη 
θεραπείας. 
 
 
 

Defrosting Η απόψυξη αρχίζει αμέσως μόλις επιλεγεί το πρόγραμμα απόψυξης. Μπορεί να 
ακυρωθεί με πίεση του πλήκτρου Back (11, Εικόνα 4). Η μονάδα αναρροφά τον 
περιβαλλοντικό αέρα, ο οποίος περνά μέσω του κυκλώματος ψύχους (χωρίς να 
ψυχθεί) και τον τραβά έξω μέσω του σωλήνα θεραπείας. Το νερό απόψυξης ρέει μέσα 
στον περιέκτη στο πλάι της συσκευής. 
 

OK Start/ Stop

Defrost mode activated

0% 100%

Back

 
 Εικόνα 19 
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 Προσαρμογές, Ρυθμίσεις και Μενού 
 
4.2 Ρυθμίσεις θεραπείας 
 

4. 

  

  
Οθόνη θεραπείας 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
 
 Εικόνα 20 
 
 

 Μετά τη φάση πρόψυξης, το CryoMini είναι έτοιμο για θεραπεία.  
Πιέζοντας το κουμπί Start/Stop ξεκινά η θεραπεία. 
 
 
 

Τέλος θεραπείας Όταν παρέλθει ο χρόνος θεραπείας, διακόπτεται η παροχή αέρα και εκπέμπεται ένα 
ακουστικό σήμα. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί επίσης να τερματιστεί μη αυτόματα με 
πίεση του πλήκτρου Start/Stop (15, Εικόνα 4). 
 
 
 

Ρύθμιση του χρόνου 
θεραπείας 

Μπορεί να τεθεί ένας χρόνος που κυμαίνεται από 00:00 έως 99:59 λεπτά. 
 
Η πίεση του πλήκτρου Άνω ή Κάτω μία φορά αυξάνει ή ελαττώνει το χρόνο θεραπείας 
κατά διαστήματα 1 λεπτού. 
Η συνεχής πίεση του πλήκτρου Άνω ή Κάτω αυξάνει ή ελαττώνει το χρόνο θεραπείας 
κατά διαστήματα 10 λεπτών. 
 
Αν τεθεί κατά λάθος παρατεταμένος χρόνος θεραπείας, η πίεση του πλήκτρου 
Start/Stop (15, Εικόνα 4) δύο φορές θα αναστρέψει το σύστημα στον 
προκαθορισμένο εκ του εργοστασίου χρόνο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτή η 
διαδικασία μπορεί επίσης να επιταχυνθεί ελαττώνοντας το χρόνο θεραπείας. 
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 Συντήρηση 
 
 
 

5. 

  

  
 Στοιχεία σέρβις: Οπίσθιος πίνακας 

 
 

(8) Διακόπτης 
 ρεύματος: 

Ο διακόπτης ρεύματος βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας. Κατά την 
ενεργοποίηση του διακόπτη ρεύματος, το Cryo Mini εκτελεί αυτόματα έναν 
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (βλ. Εικόνα 2). 
 
 

(7) Φίλτρο αέρα: Η μονάδα διαθέτει ένα φίλτρο αέρα (7, Εικόνα 2) για την αφαίρεση αδρών 
σωματιδίων σκόνης από τον αέρα που χρησιμοποιείται για ψύξη και θεραπεία. Σε 
κανονική χρήση, είναι αρκετός ο καθαρισμός του φίλτρου, που βρίσκεται στο πίσω 
μέρος της μονάδας, με ηλεκτρική σκούπα. Αυτό θα πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον 
κάθε 150 ώρες χρήσης, όταν το λογισμικό εκπέμψει το αντίστοιχο σήμα. Αν ο 
χειρισμός της μονάδας γίνεται σε δωμάτια με χαλιά ή σε άλλο περιβάλλον με υψηλό 
επίπεδο σκόνης, συνιστάται το φίλτρο να καθαρίζεται συχνότερα.  
 
Σημείωση: Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, το σήμα που εκπέμπεται από το 
λογισμικό επανατίθεται με την πίεση του κατάλληλου κουμπιού που αναφέρεται στην 
οθόνη.  
 
 

Απενεργοποίηση 
ασφαλείας ισχύος: 

Το CryoMini διαθέτει μια συσκευή διακοπής του κυκλώματος 2 πόλων σε περίπτωση 
υπερφόρτωσης για την προστασία της μονάδας από ανωμαλίες της παροχής 
ρεύματος. Ο διακόπτης υπερφόρτισης του κυκλώματος είναι ενσωματωμένος στο 
διακόπτη ρεύματος (8). Αν πυροδοτηθεί ο διακόπτης υπερφόρτισης του κυκλώματος, 
η μονάδα πρέπει να απενεργοποιηθεί προτού την επαναφέρετε. 
 
 

 Στοιχεία σέρβις: Πλευρικός πίνακας 
 

(6) Περιέκτης νερού 
 απόψυξης: 

Αν το CryoMini απενεργοποιηθεί μετά τη χρήση ή ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα 
απόψυξης, το σύστημα ψύξης θερμαίνεται και δημιουργεί συμπύκνωση. Η μονάδα 
περιέχει έναν περιέκτη νερού απόψυξης που χωρά περίπου 1 λίτρο και μπορεί να 
αφαιρεθεί όταν γεμίσει για το άδειασμα. Ο περιέκτης θα πρέπει να καθαριστεί μετά το 
άδειασμα και κατόπιν να τοποθετηθεί πάλι στη συσκευή. Ο χειρισμός του CryoMini 
δεν θα πρέπει να γίνεται όταν έχει αφαιρεθεί ο περιέκτης. 

  
 
 

! 

! 

! 
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 Μοντέλα, Παράμετροι και Προσαρμογές 
για Προκαθορισμένες Τιμές 
 
 

6. 

   
   
Μοντέλα: Είναι διαθέσιμα διαφορετικά μοντέλα για να αντιστοιχούν σε διαφορετικές τάσεις 

παροχής ρεύματος. 
 
 

Προκαθορισμένες 
παράμετροι: 

Κάθε μονάδα διατίθεται από τον κατασκευαστή με ένα σετ τυπικών 
προκαθορισμένων παραμέτρων. Αυτές μπορεί να αποκατασταθούν οποιαδήποτε 
στιγμή με επιλογή της λειτουργίας Main Settings (Κύριες Ρυθμίσεις) (βλ. 
Προσαρμογές, Ρυθμίσεις και Μενού, Κεφάλαιο 4). 
 
 

Προσαρμογές σε 
προκαθορισμένες 
παραμέτρους: 

Το CryoMini επιτρέπει την προσαρμογή και αποθήκευση της ροής αέρα και του 
χρόνου λειτουργίας για να πληρούν τις συγκεκριμένες, εκάστοτε απαιτήσεις. (Βλ. 
Προσαρμογές, Ρυθμίσεις και Μενού, Κεφάλαιο 4). 
 
1. Αντίθεση οθόνης:  Δυνατότητα ρύθμισης από 10 έως 30.  
 Προεπιλεγμένη τιμή: 18. 
 
2. Γλώσσα:  Διάφορες γλώσσες.  
 Προεπιλεγμένη γλώσσα: Αγγλικά 
 
3. Οπισθοφωτισμός οθόνης: Δυνατότητα ρύθμισης από 1 έως 300 δευτερόλεπτα.  
 Προεπιλεγμένη τιμή:180. 

 



 18 

 

 Ενδείξεις / Αντενδείξεις 
 
 
 

7. 

  

  
 Το CryoMini προορίζεται για την ελαχιστοποίηση του πόνου και της θερμικής βλάβης 

κατά τη διάρκεια θεραπείας με λέιζερ και δερματολογικών θεραπειών και για 
προσωρινή τοπική αναισθητική ανακούφιση για ενέσεις. 
 
 

Ενδείξεις - Ψύξη του δέρματος κατά τη θεραπεία με λέιζερ για την ελαχιστοποίηση του 
πόνου και της θερμικής βλάβης του δερματικού ιστού π.χ. σε: 

- Υπερτρίχωση 
- Αιμαγγειωματώδη σπίλο 
- Αιμαγγείωμα  
- Αφαίρεση τατουάζ 
- Ακτινική κεράτωση 
- Αποτρίχωση 

 
Πλεονεκτήματα Η αναλγησία που προκαλείται από τον κρύο αέρα καθιστά τη θεραπεία πολύ πιο 

ευχάριστη για τον ασθενή. 
 
Ελαττώνονται επίσης μερικές από τις κοινές παρενέργειες της θεραπείας με λέιζερ: 
 - Ελάχιστο ερύθημα 
 - Μείωση οιδήματος και σχηματισμού εσχάρας 
 - Πόνος και θερμική βλάβη δερματικού ιστού 
 

Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο ψύχος (αλλεργία) 
Εντοπισμένο κρυοπάγημα 
Νόσος Raynaud 
Προβλήματα αρτηριακής αιμάτωσης  (περιοχές ανεπαρκούς κυκλοφορίας) 
Αλλοιωμένη ευαισθησία δέρματος (περιοχές διαταραγμένης αισθητικότητας ) 
Ανοιχτά τραύματα 
Επεμβατική θεραπεία με λέιζερ 
Κρυοσφαιριναιμία 
Νόσος των ψυχροσυγκολλητινών 
 

Πληροφορίες 
θεραπείας 

Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται πριν από τη θεραπεία για τις ψυκτικές 
επιδράσεις στο δέρμα του CryoMini. Αν ο ασθενής αισθανθεί αυξημένη ενόχληση ή 
ευαισθησία σε υπερβολική θερμότητα ή ψύχος, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως το 
χειριστή του CryoMini.  
 
Το επίπεδο ροής αέρα και η απόσταση μεταξύ του προσαρμογέα του σωλήνα 
θεραπείας και της περιοχής θεραπείας πρέπει να επιλεγούν για την μεγιστοποίηση 
της άνεσης του ασθενούς. Ο χειριστής του CryoMini θα πρέπει να συνεχίσει να ρωτά 
τον ασθενή για την άνεσή του κατά τη θεραπεία, και οι παράμετροι της θεραπείας 
(ροή αέρα και απόσταση θεραπείας) θα πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα.  
 
Για προσωρινή τοπική αναισθητική ανακούφιση για ενέσεις, η υπό θεραπεία περιοχή 
πρέπει να ψύχεται σε ένα επίπεδο άνεσης για τον ασθενή. Πριν την ένεση, η προς 
θεραπεία περιοχή πρέπει να απολυμαίνεται για την αποφυγή μόλυνσης. 
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 Προειδοποιήσεις 

 
 
 

8. 

  

  
  Το CryoMini προορίζεται για χειρισμό μόνο από εξουσιοδοτημένους 

επαγγελματίες υγείας ή κατόπιν εντολής αυτών. 
 

   Αν το CryoMini χρειαστεί να γυρίσει στο πλάι για εργασία συντήρησης ή 
μεταφορά, η συσκευή πρέπει να αφεθεί σε όρθια θέση για τουλάχιστον 30 λεπτά 
πριν ενεργοποιηθεί για την αποφυγή βλάβης στο συμπιεστή και ο περιέκτης 
νερού απόψυξης που βρίσκεται μπροστά στη συσκευή πρέπει να ελεγχθεί για τη 
διασφάλιση της σωστής τοποθέτησης. 

 
  Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε απευθείας επαφή με πηγές θερμότητας 

(καλοριφέρ, μάσκες λάσπης, σάουνες κ.λπ.). Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ 
της μονάδας και του τοίχου είναι τουλάχιστον 50 cm για να επιτρέπεται η ροή του 
αέρα. 

 
  Δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες [π.χ. θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω 

από 30°C (86°F) και υψηλή υγρασία] μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη 
απόδοση (ελαττωμένη ικανότητα ψύξης).  

 
  Μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της 

μονάδας. Μη χρησιμοποιείτε το CryoMini κοντά σε εξοπλισμό που παράγει 
ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (π.χ. ακτινολογικό εξοπλισμό, εξοπλισμό 
διαθερμίας ή συσκευές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού). 

 
  Απορρίπτετε κατάλληλα το υλικό συσκευασίας. Να φυλάσσεται σε μέρος 

απρόσιτο στα παιδιά.  
 

  Το CryoMini δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εκρηκτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον. 
 
 

   Για την αποφυγή της μόλυνσης ανοιχτών τραυμάτων, το CryoMini μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο πριν τις ενέσεις (όχι κατά τη διάρκεια ή μετά από αυτές). 

 
 

  Για την αποφυγή εγκαυμάτων ψύχους και υπερβολικής ψύξης, το ρεύμα αέρα θα 
πρέπει να κατευθύνεται ομοιόμορφα πάνω από ολόκληρη την προς θεραπεία 
περιοχής. Η στατική ψύξη ή υπερβολικά έντονη ψύξη θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 
  Μην αυξάνετε την ισχύ εξόδου του λέιζερ ή την ενέργεια όταν χρησιμοποιείτε 

CryoMini για ψύξη του δέρματος. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή λέιζερ 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της. 

 
 

  Η ψύξη του δέρματος μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα κάποιων 
θεραπειών λέιζερ όταν το λέιζερ έχει την ίδια ισχύ εξόδου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 

! 

! 
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 Τεχνικά στοιχεία 

 
 
 

9. 

   
   
Τάσεις παροχής 
ρεύματος: 

230V - 240 V / 50 Hz /60 Hz 
Συνδέετε τη μονάδα μόνο στην κατάλληλη τάση και συχνότητα ρεύματος. 

Ισχύς εισόδου σε 
αναμονή: 
μέγιστη:  

 
260 W 
1 kW 

Κατανάλωση ρεύματος: αναμονή:  1A  
μέγιστη:   5-6A 

Προστασία παροχής στη 
μονάδα: 

Διακόπτης υπερφόρτισης κυκλώματος 16A στο διακόπτη ρεύματος 

Επίπεδο προστασίας: I 
Κατηγορία εφαρμογής: Τύπος B, σύμφωνα με το IEC 601-1 
Κατηγορία MPG: Ila 
Φύλαξη / Μεταφορά: Θερμοκρασία:   -10°C να +50°C μέγιστο 

Πίεση:     700 hPa να 1060 hPa  
Σταθερό επίπεδο υγρασίας από 10 % έως 90 %  

Σημείωση: Φύλαξη και μεταφορά μόνο στην αρχική συσκευασία. 

Φύλαξη και αποστολή μόνο με άδειο περιέκτη νερού απόψυξης. 

Λειτουργία: Θερμοκρασία:    0°C - 35°C  
Πίεση:    700 – 1200 hPa  
Σταθερό επίπεδο υγρασίας από 30 % έως 95 %. 
 

Θερμοκρασίες συσκευής 
εξάτμισης: 

  
Ελάχιστη (Αναμονή) - 20°C 
Μέγιστη (Αναμονή) - 10°C 
  

 

Στοιχεία θεραπείας  
Θερμοκρασία αέρα στο 
ακροφύσιο 
(περιβαλλοντική 
θερμοκρασία 25°C ή 
λιγότερο): 

μέση:     - 8°C 
κατά την έναρξη της θεραπείας: - 10°C 
μέγιστη:    - 5°C (μετά από 15 λεπτά θεραπείας) 

 Ακρίβεια τιμών +/- 10 %. 
Ρύθμιση μέγιστου χρόνου 
θεραπείας: 

99:59 λεπτά. 

Φυσικά στοιχεία:  
Βάρος: 35,5 kg 
Εξωτερικές διαστάσεις: 650x335x600mm (ΥxΠxΜ) 
Τροχίσκοι:  75mm 
Μέγιστο φορτίο προς 
τοποθέτηση στην 
επιφάνεια της γυάλινης 
πλάκας 

Εξοπλισμός (π.χ. λέιζερ) με μέγιστο βάρος 30kg και μέγιστες διαστάσεις 
36x37x48cm (ΠxΒxΥ) μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε πλάκα που έχει 
στερεωθεί στους αποστάτες.  
 

  
 Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή! 
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 Καθαρισμός και απολύμανση 

 
 
 

10. 

   
   
  Καθαρίστε το εξωτερικό του CryoMini με ένα διαθέσιμο στο εμπόριο συνθετικό 

καθαριστικό ή γυαλιστικό επίπλων (αλλά όχι με βάση οινοπνεύματος).  
 
 
  Για την επιφάνεια της γυάλινης πλάκας και το σωλήνα θεραπείας, συνιστάται 

η χρήση οινοπνεύματος. 
 
 
 Για την απολύμανση της μονάδας και των προσαρτημάτων της, 

χρησιμοποιήστε διαθέσιμο στο εμπόριο απολυμαντικό εξοπλισμού σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.  

 
 
 Ο περιέκτης νερού απόψυξης θα πρέπει να απολυμαίνεται κάθε φορά που 

αδειάζεται, με χρήση ενός απολυμαντικού του εμπορίου. 
 
 

  

 

 

! 
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 Συστάσεις Θεραπείας και Εφαρμογής 
 
 
 

11. 

   
   
  Για τη θεραπεία μεγαλύτερων περιοχών, η απόσταση από το ακροφύσιο έως 

το δέρμα θα πρέπει να αυξηθεί, με αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους 
θεραπείας για επαρκή ψύξη.   

 
 

 Σε μια απόσταση 5cm, η θέση ψύξης καλύπτει περίπου 10cm2.  
 
 

 Θα πρέπει να φοριούνται γάντια για σωστές συνθήκες υγιεινής κατά τη 
θεραπεία. 

 
 
 Ο σκοπός και η δράση της κρυοθεραπείας με τη χρήση του CryoMini θα 

πρέπει να εξηγούνται στον ασθενή πριν τη θεραπεία.  
 
 
 Συμβουλέψτε τον ασθενή να αναφέρει τυχόν ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά 

τη θεραπεία (π.χ. αισθήσεις υπερβολικού ψύχους) αμέσως στον επαγγελματία 
υγείας.  

 
 
 Ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να ελέγχει την ευεξία του ασθενούς 

ρωτώντας κατάλληλες ερωτήσεις σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας.   
 
 
 Αν είναι απαραίτητο προσαρμόστε τις παραμέτρους θεραπείας (ρυθμός ροής 

αέρα, απόσταση από την περιοχή θεραπείας). 
 
 
 Για χρήση σε συνδυασμό με εξοπλισμό λέιζερ, συνιστάται μια απόσταση 5 

cm (2 ιντσών) για μια περιοχή θεραπείας 10cm² (4 τετραγωνικών ιντσών). 
Μεγαλύτερες περιοχές θα πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία με χρήση 
αντίστοιχα μεγαλύτερης απόστασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένας μεγαλύτερος 
χρόνος θεραπείας είναι απαραίτητος για την επίτευξη της απαραίτητης ψύξης. 
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 Δήλωση συμμόρφωσης 

 
 

Το προϊόν αυτό φέρει τη σήμανση 0123 σύμφωνα με την Οδηγία του 
Συμβουλίου 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σε συμφωνία με 
την Παράγραφο Ι αυτής της Οδηγίας. 
 
Αυτή η συσκευή ανήκει στην Κατηγορία IIa σύμφωνα με την παράγραφο IX αυτής 
της Οδηγίας. 
 
Το CryoMini έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί υπό ένα Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με τα ISO 9001, DIN EN 46001 και 
DIN EN ISO 13485. 
 
Η συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας πιστοποιείται και 
παρακολουθείται από την TÜV Product Service GmbH. 
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 Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα μέρη και παρελκόμενα. 
  
Τυπική παράδοση 1 Σωλήνας θεραπείας ελαφρύς, έκδοση μ ε πλέξη 
 2 τροχίσκοι  75 mm 
 2 τροχίσκοι  75 mm με φρένο 
 4 προστατευτικά τροχίσκων 
 1 γυάλινη πλάκα / Πλέξιγκλας 
 1 περιέκτης νερού απόψυξης  
 1 Καλώδιο ρεύματος Ευρώπη 
 1 εγχειρίδιο οδηγιών 
  
  
Διαθέσιμα παρελκόμενα  Αρ. είδους* 
κατόπιν παραγγελίας  
 95852210 Σωλήνας θεραπείας ελαφρύς, έκδοση μ ε πλέξη 
 65373510 Προσαρμογέας χωρίς κλιπ 
 95372620 Προσαρμογέας με κλιπ 20 mm 
 93852660 Βραχίονας για σωλήνα φωτοθεραπείας 
 80026510 Περιέκτης νερού απόψυξης  
 80400751 Τροχίσκος  75 mm (τυπικός) 
 80401000 Τροχίσκος  100 mm 
 80400754 Τροχίσκος  75 mm με φρένο (τυπικός) 
 80401001 Τροχίσκος  100 mm με φρένο  
 65850410 προστατευτικά τροχίσκων 
 65490610 γυάλινη πλάκα / Πλέξιγκλας 
 67300124 Καλώδιο ρεύματος Ευρώπη 
  
  
 Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα μέρη και παρελκόμενα. 
  
 Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή! 
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 Το CryoMini κατασκευάζεται σε συμφωνία με τους κανονισμούς ασφαλείας VDE 

0750 μέρος 1(DIN EN 60601-1)  
Ως κατασκευαστής, η Zimmer MedizinSysteme GmbH αναλαμβάνει την ευθύνη για 
την ασφάλεια και την αξιοπιστία της μονάδας μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις:  
 
 Ότι η μονάδα τροφοδοτείται από πρίζα ρεύματος με επαφή ασφαλείας που 

πληροί όλους τους κανονισμούς και η ηλεκτρική τροφοδοσία συμμορφώνεται 
προς το DIN VDE 0100 μέρος 710.  

 
 Ότι ο χειρισμός της μονάδας γίνεται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο οδηγιών 

χρήσης. 
 
 Ότι οποιεσδήποτε προεκτάσεις, αναπροσαρμογές ή τροποποιήσεις 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την 
Zimmer MedizinSysteme GmbH.  

 
Η μονάδα αυτή δεν περιέχει μέρη που επισκευάζονται από το χρήστη, με εξαίρεση 
το φίλτρο αέρα (7, κεφάλαιο 8.1, σελ. 15) και τον περιέκτη νερού απόψυξης (6, 
κεφάλαιο 8.2, σελ. 15).  
 
 
 

Λειτουργικός έλεγχος Το CryoMini εκτελεί αυτόματο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο όταν ενεργοποιείται και 
ελέγχει τη λειτουργία των διαφόρων μερών του.  
Αν χρειάζεται, μπορεί επίσης να ελέγχεται επιπρόσθετα η λειτουργία του 
συστήματος ψύξης ως εξής:  
 

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα. 
 

2. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η φάση πρόψυξης και απεικονιστεί 
 η οθόνη έναρξης.  (Βλ. Προσαρμογές, Ρυθμίσεις και Μενού).  

 
3. Πιέστε το κουμπί Start/Stop (15) για να ξεκινήσει η λειτουργία.  

 
4. Επιλέξτε τα διάφορα επίπεδα ροής αέρα και ελέγξτε το ρυθμό ροής 

 αέρα και την ψύξη που επιτυγχάνεται.  
 
 
Για επαναλαμβανόμενους ελέγχους λαμβάνετε υπόψη τους εθνικούς κανονισμούς. 
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 Τα μηνύματα και σήματα σφάλματος εμφανίζονται σε μορφή κειμένου στην οθόνη. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις υποδεικνύεται μια πιθανή αιτία. 
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σφάλμα διορθώνεται από μόνο του αφού 
απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε λίγα 
δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. 
 
Αν η ένδειξη σφάλματος απεικονίζεται ακόμα μετά από την επανενεργοποίηση της 
συσκευής, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.  
 
Στην περίπτωση σφάλματος “Υψηλής θερμοκρασίας στο κύκλωμα ψύξης” 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 10 λεπτά πριν την επανενεργοποίηση 
της συσκευής. 
 
Για πιστοποιημένο προσωπικό σέρβις απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο 
πωλήσεων ή επικοινωνήστε απευθείας με την Zimmer MedizinSysteme. 
 
Όταν ελαττωθεί ο εξωθούμενος αέρας ή η θερμοκρασία του όγκου αέρα, πρέπει να 
εκτελέσετε απόψυξη. 
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 Η μονάδα θα πρέπει να απορρίπτεται μέσω μιας εξουσιοδοτημένης και 

πιστοποιημένης εταιρείας και δεν θα πρέπει σε καμία περίσταση να τοποθετείται 
στα συνήθη ή χύδην απορρίματα. 
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Οι ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως το CryoMini, υπόκεινται σε ειδικά προφυλακτικά μέτρα αναφορικά με την ΗΜΣ 
(ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες ΗΜΣ που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας ή τα συνοδά έγγραφα. 
 
Οι φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας υψηλής συχνότητας (HF) (π.χ. κινητά ή κυψελοειδή τηλέφωνα) είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. 
 
Το CryoMini μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με τα γνήσια μέρη που αναγράφονται στον κατάλογο παρεχόμενων και 
παρελκομένων. Η λειτουργία της συσκευής με άλλα μέρη μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη 
ατρωσία της συσκευής στις παρεμβολές!  
 
Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 

Η συσκευή CryoMini προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή 
ο χρήστης της συσκευής CryoMini θα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτή χρησιμοποιείται σε ανάλογο περιβάλλον. 

Δοκιμή εκπομπών  Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες 

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11 Ομάδα 1 Η συσκευή CryoMini χρησιμοποιεί ενέργεια 
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική 
λειτουργία της. Συνεπώς, οι εκπομπές 
ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και δεν 
ενδέχεται να προκαλέσουν κάποια 
παρεμβολή σε κοντινό ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό. 

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11 Κατηγορία B Η συσκευή CryoMini είναι κατάλληλη για 
χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των οικιακών 
εγκαταστάσεων και εκείνων που συνδέονται 
απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής 
ρεύματος χαμηλής τάσης, το οποίο 
τροφοδοτεί τα κτίρια που χρησιμοποιούνται 
για οικιακούς σκοπούς. 

Αρμονικές εκπομπές EN 61000-3-2 Κατηγορία Α 

Διακυμάνσεις τάσης/ εκπομπές τρεμοσβήματος 
IEC 61000-3-3 

Συμμορφώνεται 

 
Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται παρακείμενα σε άλλες συσκευές ή στοιβαγμένη με άλλες συσκευές. Αν 
απαιτείται λειτουργία κοντά σε άλλες συσκευές ή σε στοίβαξη με αυτές, η συσκευή θα πρέπει να 
παρακολουθείται για τον έλεγχο της λειτουργίας της σε συμφωνία με τους κανονισμούς σε αυτήν τη διάταξη 
χρήσης. 
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Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή CryoMini προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο 
χρήστης της συσκευής CryoMini θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε ανάλογο περιβάλλον. 

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής IEC 
60601 

Επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες 

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση (ESD) IEC 
61000-4-2 

±6 kV επαφή  
 
±8 kV στον αέρα 

±6 kV επαφή 
 
±8 kV στον αέρα 

Τα πατώματα πρέπει να είναι ξύλινα, από 
τσιμέντο ή από κεραμικά πλακάκια. Εάν τα 
δάπεδα καλύπτονται με συνθετικό υλικό, η 
σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30%. 

Ταχεία μετάβαση/ριπή 
ηλεκτρικού ρεύματος IEC 
61000-4-4 

±2 kV για γραμμές 
παροχής ισχύος 
 
±1 kV για γραμμές 
εισόδου/εξόδου  

±2 kV για γραμμές 
παροχής ισχύος 
 
±1 kV για γραμμές 
εισόδου/εξόδου   

Η ποιότητα της παροχής από το κεντρικό 
δίκτυο θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού 
επαγγελματικού ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος. 

Υπέρταση IEC 6100-4-5 ±1 kV σε διαφορικό 
τρόπο λειτουργίας 
 
±2 kV σε κοινό τρόπο 
λειτουργίας 

±1 kV σε διαφορικό 
τρόπο λειτουργίας 
 
±2 kV σε κοινό 
τρόπο λειτουργίας 

Η ποιότητα της παροχής από το κεντρικό 
δίκτυο θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού 
επαγγελματικού ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος. 

Βυθίσεις τάσης, σύντομες 
διακοπές και μεταβολές 
τάσης στις γραμμές 
εισόδου παροχής 
ρεύματος IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% πτώση σε UT 
για 0.5 κύκλο) 
 
40% UT 
(60% πτώση σε UT για 
5 κύκλους) 
 
70% UT 
(30% πτώση σε UT για 
25 κύκλους) 
 
<5% UT 
(>95% πτώση σε UT 
για 5 δευτερόλεπτα) 

<5% UT 
(>95% πτώση σε UT 
για 0.5 κύκλο) 
 
40% UT 
(60% πτώση σε UT 
για 5 κύκλους) 
 
70% UT 
(30% πτώση σε UT 
για 25 κύκλους) 
 
<5% UT 
(>95% πτώση σε UT 
για 5 δευτερόλεπτα) 

Η ποιότητα της παροχής από το κεντρικό 
δίκτυο θα πρέπει να είναι αυτή ενός τυπικού 
επαγγελματικού ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος. Ο χρήστης του CryoMini 
απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια 
διακοπών της παροχής δικτύου. Συνιστάται η 
τροφοδοσία του CryoMini από μια αδιάλειπτη 
παροχή ρεύματος ή μια μπαταρία. 

Μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας ρεύματος 
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8 
 

3 A/m 3 A/m Τα μαγνητικά πεδία της συχνότητας ισχύος 
θα πρέπει να είναι σε επίπεδα 
χαρακτηριστικά μίας τυπικής τοποθεσίας σε 
ένα τυπικό επαγγελματικό ή νοσοκομειακό 
περιβάλλον. 

Σημείωση: Το Ut είναι η τάση δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου ελέγχου. 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του CryoMini είναι: Απρόσκοπτη παροχή ψυχρού αέρα καθώς και απρόσκοπτη λειτουργία 
σε όλες τις λειτουργίες. 
 
Καθοδήγηση και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή CryoMini προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης 
της συσκευής CryoMini θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε ανάλογο περιβάλλον. 

Δοκιμή 
ατρωσίας 

Επίπεδο δοκιμής 
IEC 60601 

Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες 

Αγόμενες 
παρεμβολές 
ραδιοσυχνοτήτω
ν IEC 61000-4-6 
 
Ακτινοβολούμενε
ς παρεμβολές 
ραδιοσυχνοτήτω
ν IEC 61000-4-3 

3 Vrm 
150 kHz έως 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz έως 2,5 
GHz 

3 Vrm 
150 kHz έως 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz έως 2,5 GHz 

Ο φορητός και ο κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με 
ραδιοσυχνότητες δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
απόσταση από το CryoMini, συμπεριλαμβανομένων 
των καλωδίων, μικρότερη από τη συνιστώμενη 
απόσταση προστασίας, όπως αυτή υπολογίζεται από 
την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα μετάδοσης. 
 
Συνιστώμενη απόσταση προστασίας: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P για 80MHz έως 800 MHz 
 
d= 2,33 √P για 800 MHz έως 2,5 GHz 
 
με P ως ονομαστική ισχύ για τον πομπό σε watt (W) 
σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή του 
πομπού και d ως συνιστώμενη απόσταση 
προστασίας σε μέτρα (m). 
 
Το πεδίο ισχύος των σταθερών πομπών 
ραδιοσυχνοτήτων θα πρέπει σε όλες τις συχνότητες 
σύμφωνα με μια επιτόπιαa εξέταση να είναι μικρότερο 
από το επίπεδο συμμόρφωσηςb. 
 
Παρεμβολές είναι δυνατές στο περιβάλλον των 
συσκευών που φέρουν το ακόλουθο σύμβολο: 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz, εφαρμόζεται το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτή η οδηγία μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής 
παρεμβολής επηρεάζεται από την απορρόφηση και ανάκλαση των κτιρίων, αντικειμένων και ατόμων. 
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a Το πεδίο ισχύος από σταθερούς πομπούς, όπως π.χ. σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα και επίγειες κινητές 
ραδιοφωνικές συσκευές, ερασιτεχνικούς ραδιοσταθμούς, ραδιοφωνικές μεταδόσεις σε AM και FM και τηλεοπτικές 
μεταδόσεις, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί θεωρητικά με ακρίβεια. Για τον προσδιορισμό του ηλεκτρομαγνητικού 
περιβάλλοντος σε σχέση με τους σταθερούς πομπούς, πρέπει να ληφθεί υπόψη μια μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών 
φαινομένων της θέσης. Αν η μετρούμενη ισχύς πεδίου στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή CryoMini 
υπερβαίνει το παραπάνω επίπεδο συμμόρφωσης, η συσκευή CryoMini θα πρέπει να παρακολουθείται για την επαλήθευση 
της λειτουργίας σύμφωνα με τους κανονισμούς. Αν παρατηρηθούν ασυνήθη χαρακτηριστικά, μπορεί να απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα, όπως αλλαγή ευθυγράμμισης ή άλλη θέση για τη συσκευή CryoMini. 
 
b Η ένταση πεδίου θα πρέπει να είναι μικρότερη από 3 V/m στο εύρος συχνότητας από 150 kHz έως 80 MHz. 

 
Συνιστώμενη απόσταση προστασίας μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών τηλεπικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες και 
της συσκευής CryoMini  

Η συσκευή CryoMini προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι διαταραχές ραδιοσυχνοτήτων είναι 
ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής CryoMini μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή των ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών συμμορφούμενος με μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών τηλεπικοινωνιών με 
ραδιοσυχνότητες (πομποί) και της συσκευής CryoMini – ανάλογα με την ισχύ εξόδου της συσκευής επικοινωνίας, όπως 
αναγράφεται παρακάτω. 

Ονομαστική ισχύς του πομπού 
W 

Απόσταση προστασίας ανάλογα με τη συχνότητα μετάδοσης 
M 

150 kHz έως 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz έως 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz έως 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 

Για πομπούς η μέγιστη ονομαστική ισχύς των οποίων δεν αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα, η συνιστώμενη απόσταση 
προστασίας d σε μέτρα (m) μπορεί να καθοριστεί με χρήση της εξίσωσης που ανήκει στην σχετική στήλη, όπου P είναι η μέγιστη 
ονομαστική ισχύς του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz, εφαρμόζεται το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτή η οδηγία μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής 
παρεμβολής επηρεάζεται από την απορρόφηση και ανάκλαση των κτιρίων, αντικειμένων και ατόμων. 
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