
Használati útmutató

CryoMini

HU



 
Jelmagyarázat 

 
 

 

 

 
A kézikönyvben az a szimbólum jelzi, ha a betegre, a kezelőre vagy harmadik személyre nézve 
veszély áll fenn. 

 
 

 

! 

 
Ez a jel arra figyelmeztet, hogy a berendezés károsodhat. 
 
 

 

 
 

 
 

B-típusú készülék (áramütés elleni védelemmel ellátva) 

  
 
 
 

CryoMini Jelen használati útmutató a CryoMini berendezés részének tekintendő, és mint ilyen, mindig a 
berendezés közvetlen közelében tárolandó. A berendezés megfelelő használata, kezelése, valamint 
a beteg és a kezelő biztonsága érdekében a Használati útmutató utasításait pontosan be kell tartani. 
 
 
 
 

! Megjegyzés: Ha a CryoMini berendezést karbantartás vagy szállítás során az oldalára kell fordítani, akkor 
azt követően a berendezést bekapcsolás előtt legalább 30 percig függőleges helyzetben kell 
tárolni a kompresszor károsodásának elkerülése érdekében, illetve ellenőrizni kell, hogy a 
készülék oldalán található kondenzvíz-tartályt megfelelően helyezték-e vissza. 
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Vázlatos áttekintés 

 
Elölnézet 

 
 
 

 
1. ábra 

 
 
Jelmagyarázat: 
 
1 Görgő 
2  Görgővédő 
3 Kezelőpult 
4 Távtartó 
5 Kezelőcső csatlakozója 
 
 

1 

2 

4 

5 

3 
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Hátulnézet és bal oldalnézet 

 

 
2. ábra 

 

 
3. ábra 

Jelmagyarázat: 
 
6 Kondenzvíz-tartály 
7 Légszűrő 
8 Főkapcsoló 
9 Hálózati csatlakozó 
19 Címke 

 

7 

8 9 

19 
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Kezelőpult Vezérlőgombok és kijelző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 30:00
OK Start/ Stop

-10°C

Cooling recommended

 
 

4. ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funkciógombok: 
 
10 Kezelési idő növelése   
11 Kezelési idő csökkentése   
12 Ventillátor sebességének növelése  
13 Ventillátor sebességének csökkentése  
14 OK 
15 Start/Stop 
16 Ventillátor jele   
16.1 Ventillátor sebessége   
17 Idő szimbólum 
17.1 Kezelési idő 
18 Elpárologtató hőmérséklete  
18.1 Figyelmeztető szöveg 

13 12 

14 

11 10 

15 

16 

16.1 

17 

17.1 18 18.1 
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 Röviden a CryoMini berendezésről 

 
 
 

1. 

   
   
 • Mi a CryoMini?  

 
A CryoMini egy kompakt készülék, amely a bőrgyógyászati lézerkezelések során a 
fájdalom és a bőr égési sérülésének csökkentése érdekében a bőr hűtésére 
szolgáló hideg levegőt biztosítja. 

 
 
 
• Mire alkalmazható a CryoMini ? 

 
A CryoMini állítható sebességgel hideg levegőt fúj a kezelendő bőrfelületre. 

 
 
• Melyek a CryoMini legnagyobb előnyei?  

 
A CryoMini felhasználóbarát, könnyen kezelhető billentyűzettel rendelkezik.  
 A berendezéssel nagyon hatékony krioterápia végezhető, mert a készülék olyan 
folyamatos üzemi teljesítménnyel rendelkezik, amelyre rendes esetben csak 
sokkal nagyobb készülékek képesek. 

 
 
 
• Milyen egyéb előnyökkel rendelkezik a CryoMini? 

 
A CryoMini készülék üzemeltetése gazdaságos és költséghatékony, mivel a szoba 
levegőjét szűri meg, és hűti le zárt hűtőkörben, további fogyasztók igénybe vétele 
nélkül.  
Az éles képet adó LCD kijelző és az ergonómikus billentyűzet a legújabb műszaki 
fejlesztések alapján készült.  

 
 
 
• Hogyan éri el a CryoMini a megfelelő mértékű hűtést? 

 
A légáramlat sebessége 9 fokozatban állítható a kezelni kívánt terület méretének 
és hozzáférhetőségének megfelelően (1. szint = ~200 liter/perc, 9. szint= ~1300 
liter/perc). 

 
 

   

 Megjegyzés: 
 
A CryoMini készüléket kizárólag az erre jogosult egészségügyi szakemberek 
működtethetik. 
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 Röviden a CryoMini berendezésről 

 
 
 

1. 

   
   
 • Pre-cooling (előhűtési) fázis és minimális töltöttség  

A CryoMini berendezés bekapcsolásával megkezdődik a Pre-cooling (előhűtési) 
fázis. Ebben a fázisban a kompresszor és a kondenzátor ventillátora is működik, a 
hőmérséklet csökkentése és egy minimális tartalék hideg levegőmennyiség 
(minimális töltöttség) eltárolása érdekében. A Pre-cooling (előhűtési) fázis alatt a 
képernyőn megjelenik  a Pre-cooling (előhűtési) fázist jelző oszlopdiagram (8. 
ábra). A Pre-cooling (előhűtési) fázis során csak a menübe lehet belépni, más 
művelet nem végezhető. Ha a készülék elérte a minimális töltöttséget, akkor a 
kijelzőn a Start képernyő jelenik meg. Ekkor lehetséges kezelés, vagy egyéb 
műveletek elvégzése. A kompresszor és a kondenzátor ventillátora azonban 
tovább működik a teljes töltöttség eléréséig. 

 
 
• A teljes töltöttség 

A teljes töltöttség állapotában a berendezés folyamatosan a leghidegebb 
hőmérsékleten tartja az eltárolt hideg levegőt. A kezelés során a kezelésre 
szolgáló ventillátor beindul, és a hideg levegő kiáramlik a kezelőcsövön keresztül. 
A kompresszor és a kondenzátor ventillátora szintén automatikusan beindulnak a 
kezelés során elhasznált hideg levegő pótlására, és addig működnek, amíg a 
hideg levegő tartaléka fel nem töltődik. Ha ez megtörtént, akkor a kompresszor és 
a kondenzátor ventillátora leáll, és a CryoMini berendezés készenléti üzemmódba 
kapcsol. A teljes töltöttség állapotában a berendezés folyamatosan a leghidegebb 
hőmérsékleten tartja az eltárolt hideg levegőt.  

 
 
• Készenléti üzemmód 

Ha a berendezést körülbelül 30 percig* nem használják (készenléti módban), 
akkor az eltárolt hideg levegő mennyisége csökkenni kezd. Ekkor a kompresszor 
és a kondenzátor ventillátora automatikusan működésbe lép a hideg levegő 
tartalékának feltöltése érdekében. A készenléti módban elvégezhető kezelés. 
 
*A megfelelő hideg levegő eltárolásának fenntartásához szükséges működési 
gyakoriság az időjárási és a hőmérsékleti viszonyok függvényében változhat.  

 
 
• Javaslatok az optimális használat érdekében 

Az Pre-cooling (előhűtési) fázis befejezése után (a képernyőn az előhűtési 
oszlopdiagram a Start képernyőre vált) körülbelül 5 perces várakozás ajánlott a 
hideg tartalék teljes feltöltöttsége érdekében. Ha az első kezelést közvetlenül a 
Pre-cooling (előhűtési) fázist követően kezdik meg, akkor a tartalék hideg levegő 
mennyisége azonnal lecsökken, és a következő kezelések csak később 
végezhetők el.  
A Pre-cooling (előhűtési) fázis miatti várakozás elkerülése érdekében javasoljuk, 
hogy a CryoMini berendezést csak a nap végén kapcsolja ki. 

 



 7

 
 Összeszerelési útmutató 

 
 
 

2. 

   
1. lépés: 
Kezelőcső (6) 

Csatlakoztassa a kezelőcsövet a CryoMini berendezés levegőkimenetéhez (5, 1. ábra 
) 
 

 
5. ábra 

 
2. lépés:  
Az üveglap felszerelése 

Helyezzen szilikon alátéteket a 4 előre felszerelt távtartóra.  
 
Helyezze az üveglapot a távtartókra. 
 
 Az U-alakú kulcs segítségével csavarja be a négy szürke, lapos csavart az üveglapon 
keresztül a távtartókba, és rögzítse az üveglapot. 
 
 

 
6. ábra 

 
3. lépés:  
Görgővédők (2) 

Határozott mozdulattal nyomja a görgővédőket a fém görgőszerelvényekre (ha 
nincsenek összeszerelve). 
 

 
A berendezést ne emelje meg az üveglapnál fogva! 

Lapos szürke csavar 

Üveglap 

Távtartó 
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 Kezelési útmutató  

 
 
 

3. 

   
   
Az egység 
bekapcsolása 

Főkapcsoló (2. ábra, 8), a kijelző kigyullad. 
 
 

  
Működési állapotok és 
kezelés 

A készülék bekapcsolásakor megkezdődik a Pre-cooling (előhűtési) fázis, és az 
aktuális állapot megjelenik az oszlopdiagramon (vagyis self test [önellenőrzés], pre-
cooling [előhűtés] …stb.). Ha a készülék üzemkész, akkor a kijelzőn a Pre-cooling 
Mode (Előhűtési mód) helyett a Therapy Mode (Kezelési mód) képernyő jelenik meg.  
 
A funkciógombok segítségével közvetlenül állítható a kezelésre szolgáló ventillátor 
sebessége és a kezelési idő. A kezelés megkezdéséhez nyomja meg a Start/Stop 
gombot. 
 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
    7. ábra 

 
 

Kezelés vége A program végeztével, vagy ha a kezelő a kezelés során megnyomja a Start/Stop 
gombot., a kezelés automatikusan befejeződik. A kezelés végét egy hangjelzés kíséri.  
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 Módosítások, beállítások és menük  

 
 
 

4. 

   
   
Az egység 
bekapcsolása 

Kapcsolja be az egységet a főkapcsoló segítségével (2. ábra, 8).  
 
 

Önellenőrzés Bekapcsolást követően a CryoMini berendezés automatikus önellenőrzést végez. 
 

A rendszermenü 
módosításai 

Az önellenőrzés és a Pre-cooling (előhűtési) fázis alatt a rendszermenü elérhető, és a 
beállítások megváltoztathatók. 
 

Menu

OK

Pre-cooling

0% 100%

 
    8. ábra 
 
 

 A Menu Selection (Menüválasztás) módba a kijelzőn található Menu (Menü) gomb (4. 
ábra, 10) megnyomásával léphet be. 
 

OK
Default Settings

Automatic Service Program S01
Automatic Service Program S02

Info

Start/ Stop

Device Configuration

Select

 
    9. ábra 

 
A 8 elérhető menüelem közötti navigáláshoz használja a kijelzőn nyíllal jelölt 
funkciógombokat (4. ábra, 12, 13). 
 
 

 Az egyes menüelemek részletes leírása az alábbiakban található: 
 Info (Műszaki információ) 
 Automatic Service Program S01 (Automatikus szervizprogram S01) 
 Automatic Service Program S02 (Automatikus szervizprogram S02) 
 Device Configuration ( A készülék konfigurálása)  
 Default Settings (Alapértelmezett beállítások)  
 Service (Szerviz)  
 Back to Treatment (Visszatérés a kezeléshez)  
 Defrosting (Leolvasztás) 
 

 A kívánt almenüt a funkciógomb (4. ábra, 10) segítségével választhatja ki.  
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 Módosítások, beállítások és menük  
 
4.1 Menüparancsok részletezése 
 

4. 

   
   
Info (Műszaki 
információ) 
 

Megjeleníti a rendszer műszaki adatait.  
Ebben a menüpontban nincs lehetőség módosításra. 
 

 
 

 

Automatic Service 
Program S01 
(Automatikus 
szervizprogram S01) 

Kizárólag műszaki szakember használhatja. 
 

 
 

 

Automatic Service 
Program S02 
(Automatikus 
szervizprogram S02) 

Kizárólag műszaki szakember által használhatja. 
 

 
 

 

Device Configuration ( 
A készülék 
konfigurálása)  
 

Ebben az almenüben megváltoztathatja a kijelző nyelvét vagy a műszaki beállításokat.  
A nyilak és a Select (Kiválasztás) gomb segítségével kiválaszthatja a kívánt opciót. 
 
 
 

 Az elpárologtató hőmérsékletének megjelenítése:  
 
Az állapot megváltoztatásához válassza a CHANGE (VÁLTOZTATÁS) (4. ábra, 13) 
gombot.  Ha az ON (BE) lehetőséget választja, akkor az elpárologtató hőmérséklete 
látható lesz a kezelési képernyőn (4. ábra, 18). A megjelenített érték NEM a 
LEVEGŐ hőmérséklete. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator  temperature displayed

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
10. ábra 
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 Módosítások, beállítások és menük  
 
4.1 Menüparancsok részletezése 
 

4. 

   
   
 
 A figyelmeztetési küszöbérték beállítása:  

 
Ebben az almenüben beállíthatja a hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetési 
küszöbértéket. Ha az elpárologtató hőmérséklete eléri a beállított határértéket, akkor a 
Therapy (Kezelési) képernyőn megjelenik egy figyelmeztető szöveg, és a készülék 
figyelmeztető hangjelzést ad. 
 
• Figyelmeztető hangjelzés: Az állapot megváltoztatásához válassza a CHANGE 

(VÁLTOZTATÁS) (4. ábra, 13) gombot.  Ha ON (BE) van beállítva, akkor két 
percen keresztül másodpercenként egy sípoló hang szólal meg. Az új beállítás 
alkalmazásához és mentéséhez nyomja meg a Store (Tárolás) gombot (4. ábra, 
10). 
 

OK Start/ Stop

Audio warning

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
  11. ábra 
 
 

 • A hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetési küszöbérték beállítása:  
A hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetési küszöbérték –20 °C és +20 °C közé 
állítható be. A gyárilag beállított érték 4 °C. Az új beállítás alkalmazásához és 
mentéséhez nyomja meg a Store (Tárolás) gombot (4. ábra, 10). 
 

OK Start/ Stop

Setting of temperature warning threshold

StoreBack

Temperature  [-20..+20] °C:       4

 
  12. ábra 
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 Módosítások, beállítások és menük  
 
4.1 Menüparancsok részletezése 
 

4. 

   
   
 • Figyelmeztető szöveg a kijelzőn:  

Az állapot megváltoztatásához válassza a CHANGE (VÁLTOZTATÁS) (4. ábra, 
13) gombot.  Ha az ON (BE) lehetőséget választja, akkor a figyelmeztető szöveg 
megjelenik a Therapy (Kezelési) képernyőn (4. ábra, 18.1). Az új beállítás 
alkalmazásához és mentéséhez nyomja meg a Store (Tárolás) gombot (4. ábra, 
10). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  13. ábra 
 
 

 Nyelv:  
 
Több nyelv is beállítható: német, angol és francia. 
 
 

OK Start/ Stop

Evaporator temperature displayed
Setting of warning threshold

Display-Backlight

SelectBack

Language

Display-Contrast

 
 14. ábra 
 

 

OK Start/ Stop

Warning text in display

STOREBACKCHANGE

State: ON
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 Módosítások, beállítások és menük  
 
4.1 Menüparancsok részletezése 
 

4. 

   
   
 Kijelző háttérvilágítása:  

 
Ebben menüpontban beállítható, hogy a CryoMini mennyi idő múlva váltson át Stand-
by (Készenléti) módba, amit a képernyővédő mód bekapcsolása (a kijelző 
elsötétülése) kísér. A nyíl gombok segítségével (4. ábra, 12, 13) megadható egy 0–
300 másodperc közötti időtartam. A gyárilag beállított érték 180 másodperc. Az új 
beállítás alkalmazásához és mentéséhez nyomja meg a Store (Tárolás) gombot (4. 
ábra, 10).  
 

OK Start/ Stop

Delay time prior to screen saver

StoreBack

(Alternative: 0=> no screen saver)

[1..300] sec:             180

 
 15. ábra 
 
A képernyővédő a kijelző élettartamának meghosszabbítását szolgálja. 
 

 A kijelző kontrasztjának beállítása:  
 
A kijelző fényerejét 10 (nagyon kis kontraszt) – 30 (maximális kontraszt) közötti 
értékre állíthatja be.  
 

OK Start/ Stop

Setting of Display-Contrast

StoreBack

Contrast Value (10-30) : 18

 
 16. ábra 
 

Default Settings 
(Alapértelmezett 
beállítások) 

Válassza a YES (Igen) vagy a NO (Nem) lehetőséget (4. ábra, 10, 11). Más lehetőség 
nem áll rendelkezésre. YES (Igen) választása esetén a beállítások  az eredeti 
alapértelmezett értékekre állnak vissza.  
 

OK Start/ Stop

Reset default configuration?

NoYes

 
 17. ábra 
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 Módosítások, beállítások és menük  
 
4.1 Menüparancsok részletezése 
 

4. 

   
   
Service (Szerviz) 
  

Ez a lehetőség jelszavas védelemmel van ellátva, és csak a Zimmer MedizinSysteme 
által képzett, és erre jogosult személyzet számára hozzáférhető. A menüpont 
elhagyásához nyomja meg az OK gombot (4. ábra, 14). 
 

OK Start/ Stop

Please enter passwort:

1 2 43

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

 
 18. ábra 
 
 

Back to Treatment 
(Visszatérés a 
kezeléshez) 

Ezzel a paranccsal kilép a menüből és visszatér a kezelési képernyőre. 
 
 
 

Defrosting 
(Leolvasztás) 

A Defrost (Leolvasztás) program elindításakor azonnal megkezdődik a leolvasztás. A 
művelet a Back (Vissza) gombbal (4. ábra, 11) törölhető. Az egység környezeti levegőt 
szív be, amely végighalad a hűtőkörön (anélkül, hogy azt a rendszer lehűtené) és a 
kezeléshez használt csövön keresztül távozik a rendszerből. A leolvadó víz a 
berendezés oldalán található tartályba folyik. 
 

OK Start/ Stop

Defrost mode activated

0% 100%

Back

 
 19. ábra 
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 Módosítások, beállítások és menük 
 
4.2 Kezelési beállítások 
 

4. 

   
   
Treatment (Kezelési) 
képernyő 7 05:30

OK Start/ Stop

- 10°C

 
 
 20. ábra 
 
 

 A Pre-cooling (Előhűtési) fázist követően a CryoMini berendezés készen áll a 
kezelésre.  
A kezelés megkezdéséhez nyomja meg a Start/Stop gombot. 
 
 

Kezelés vége A kezelési idő letelte után a levegőáramlás megszűnik, és egy hangjelzés hallható. A 
program manuálisan is megszakítható a Start/Stop gomb megnyomásával (4. ábra, 
15). 
 
 

A kezelés 
időtartamának 
beállítása 

A kezelés időtartama 00:00 és 99:59 perc között állítható be. 
 
Az Up (Fel) vagy Down (Le) gombok megnyomásával 1 perces lépésekben növelhető, 
illetve csökkenthető a kezelés időtartama. 
Az Up (Fel) vagy Down (Le) gombok nyomva tartásával 10 perces lépésekben 
növelhető a kezelés időtartama. 
 
Ha véletlenül túl hosszú kezelési időt állított be, akkor a Start/Stop gomb (4. ábra, 15) 
kétszeri megnyomásával a programidő visszaállítható a gyárilag beállított értékre.  
Ezzel a művelettel a kezelési időtartam gyorsabban csökkenthető. 
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 Karbantartás 
 
 
 

5. 

   
   
 Szervizelemek: Hátsó panel 

 
 

(8) Főkapcsoló: A főkapcsoló a készülék hátoldalán található. A főkapcsoló bekapcsolása után a 
CryoMini automatikusan lefuttatja az önellenőrzést (lásd 2. ábra). 
 
 

(7) Légszűrő: Az egység a hűtésre és kezelésre használt levegő durva porszemcséinek kiszűrése 
érdekében légszűrővel rendelkezik (2. ábra, 7). Normál használat esetén elegendő, ha 
az egység hátoldalán található szűrőt porszívóval tisztítja ki. Ezt a műveletet legalább 
150 üzemóránként el kell végezni, amikor a szoftver erre figyelmeztet. Ha a 
készüléket szőnyeges helyiségben vagy egyéb, fokozottan poros helyen üzemeltetik, 
akkor a szűrőt ajánlatos gyakrabban tisztítani.  
 
Megjegyzés: A szűrő kitisztítása után a szoftveres jelzés visszaállítható a kijelzőn 
megjelenített megfelelő gombbal.  
 
 

A rendszer biztonsági 
okokból történő 
lekapcsolása: 

A CryoMini készülék túlterhelés esetére kétpólusú megszakítóval rendelkezik, ez védi 
a rendszert az áramellátási zavarokkal szemben. A megszakító a főkapcsolóba (8) 
van integrálva. Ha a megszakító bekapcsol, akkor a készüléket az újraindítás előtt ki 
kell kapcsolni. 
 
 
 

 Szervizelemek: Oldalpanel 
 

(6) Kondenzvíz-tartály: Ha a berendezést használat után kikapcsolja, vagy elindítja a leolvasztó programot, 
akkor a hűtőrendszer felmelegszik, és kondenzvíz keletkezik. Az egység rendelkezik 
egy körülbelül 1 liter űrtartalmú kondenzvíz-tartállyal, amely kiürítés céljából 
eltávolítható. A tartályt kiürítés után ki kell tisztítani, majd ezt követően kell 
visszahelyezni. A CryoMini berendezést nem szabad működtetni, ha a tartály nincs a 
helyén. 

  

! 

! 

! 
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 Modellek, paraméterek és az előre 
beállított értékek módosítása 
 
 

6. 

   
   
Modellek: Különböző hálózati feszültségeknek megfelelő modellek kaphatók. 

 
 

Előre beállított 
paraméterek: 

A gyártó minden készüléket előre beállított paraméterekkel hoz forgalomba. Ezek az 
értékek bármikor visszaállíthatók a Main Settings (Fő beállítások) funkció segítségével 
(lásd Módosítások, beállítások és menük című, 4. fejezet). 
 
 

Az előre beállított 
paraméterek 
módosítása: 

A CryoMini berendezés lehetővé teszi a légáramlat és a kezelési idő egyéni 
igényeknek megfelelő módosítását és mentését. (lásd Módosítások, beállítások és 
menük című, 4. fejezet). 
 
1. A kijelző kontrasztjának beállítása:  10–30 közötti értékre állítható;  
     Alapértelmezett érték: 18 
 
2. Nyelv:     Különböző nyelvek;  
     Alapértelmezett nyelv: angol. 
 
3. Kijelző háttérvilágítása:    1–300 másodperc közötti értékre állítható;  
     Alapértelmezett érték: 180. 
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 Javallatok / Ellenjavallatok 
 
 
 

7. 

   
   

 A CryoMini berendezés lézeres és bőrgyógyászati kezelések során a fájdalom és az 
égési sérülések minimalizálását szolgálja, valamint injekció beadásakor átmeneti helyi 
érzéstelenítést biztosít. 
 
 

Javallatok - Többek között az alábbi elváltozások lézerkezelése során alkalmazható a bőr 
hűtése, a fájdalom és az égési sérülések minimalizálása érdekében: 

- Hypertrichosis 
- Naevus flammeus 
- Haemangioma 
- Tetoválás eltávolítása 
- Keratosis actinica 
- Szőrtelenítés 

 
 

Előnyök A hideg levegő által okozott fájdalommentességnek köszönhetően a kezelés sokkal 
kevésbé kellemetlen a páciens számára.  
 
A lézeres kezelés néhány gyakori mellékhatása szintén csökken: 
 - Minimális bőrpír 
 - Kisebb duzzanat és hegesedés 
 - Fájdalom és a bőr szöveteinek égési sérülése 
 

Ellenjavallatok Hidegallergia 
Lokalizált fagyási sérülés 
Raynaud-szindróma 
Artériás perfúziós zavar (csökkent vérellátású területek) 
Megváltozott bőrérzékenység (károsodott bőrérzékelésű területek) 
Nyílt sebek 
Ablatív lézeres kezelés 
Cryoglobulinaemia 
Hideg agglutinin betegség 
 
 

A kezelésre 
vonatkozó 
információk 

A pácienst a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell a CryoMini készülék bőrhűtő 
hatásairól. Ha a páciens kellemetlen érzést tapasztal, érzékeny a túlzott hőre vagy 
hidegre, akkor haladéktalanul tájékoztatnia kell a CryoMini berendezés kezelőjét.  
 
A légáramlat sebességét, illetve a kezelőcső adaptere és a kezelni kívánt terület a 
távolságát úgy kell megválasztani, hogy az a páciens számára a lehető 
legkomfortosabb legyen. A kezelés alatt a berendezés kezelőjének folyamatosan 
figyelnie kell a beteg kényelmére, és a kezelési paramétereket (légáramlás és kezelési 
távolság) ennek megfelelően kell módosítania.  
 
Injekció során, ideiglenes helyi érzéstelenítés esetén a kezelt területet a páciens 
számára megfelelő hőmérsékletűre kell hűteni. Az injekció beadása előtt a kezelt 
területet a fertőzés elkerülése érdekében fertőtlenítetni kell. 
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 Figyelmeztetések 

 
 
 

8. 

   
   
 � A CryoMini berendezést kizárólag az erre jogosult egészségügyi szakemberek 

működtethetik. 
 

 � Ha a CryoMini berendezést karbantartás vagy szállítás során az oldalára kell 
fordítani, akkor azt követően a berendezést a bekapcsolás előtt legalább 30 
percig függőleges helyzetben kell tárolni a kompresszor károsodásának 
elkerülése érdekében, illetve ellenőrizni kell, hogy a készülék oldalán található 
kondenzvíz-tartályt megfelelően helyezték-e vissza. 

 
 � A készüléket ne helyezze hőforrások (radiátor, iszapkészítmények, szauna, stb.) 

közvetlen közelébe. A készülék és a fal között a szabad légáramlás biztosítása 
érdekében legalább 50 cm távolság legyen. 

 
 � Kedvezőtlen környezeti körülmények (például 86 °F (30 °C) feletti hőmérséklet és 

magas páratartalom) teljesítménycsökkenéshez (a hűtőkapacitás csökkenéséhez) 
vezethetnek.  

 
 � Mágneses és elektromos mező befolyásolhatja a készülék működését. A 

CryoMini készüléket ne használja erős elektromágneses mezőt létrehozó 
berendezések (például röntgen- vagy diatermiás készülék, nukleáris mágneses 
rezonancia tomográfiás berendezések) közelében. 

 
 � A csomagolásból származó hulladékot megfelelően kezelje. Ezek az anyagok 

gyermekektől távol tartandók.  
 
 

 � A CryoMini berendezés nem használható robbanás- vagy tűzveszélyes 
környezetben. 

 
 

 � A nyílt sebek elfertőződésének megelőzése érdekében a berendezés csak 
injekció beadása előtt (az alatt és azt követően nem) alkalmazható. 

 
 

 � A fagyási sérülések és a túlhűtés elkerülése érdekében a levegőt egyenletesen 
kell irányítani a teljes kezelni kívánt területre. A folyamatos vagy a túl intenzív 
hűtés kerülendő. 

 
 � A CryoMini berendezés bőr hűtésére történő használata során ne növelje a lézer 

kimenő teljesítményét vagy energiáját. A lézerkészüléket mindig a kezelési 
útmutatónak megfelelően használja. 

 
 

 � A bőr hűtése egyes lézerkezeléseknél, azonos kimeneti teljesítmény alkalmazása 
esetén csökkentheti a kezelés hatékonyságát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 

! 

! 
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 Műszaki adatok 

 
 
 

9. 

   
   
Tápfeszültség: 230 V - 240 V / 50 Hz /60 Hz 

A berendezést csak a megfelelő hálózati feszültséggel és frekvenciával rendelkező 
aljzatba csatlakoztassa. 

Felvett teljesítmény 
készenléti módban: 
Maximális felvett 
teljesítmény: 

260 W 
 
 
1 kW 

Áramfogyasztás: készenléti módban:  1 A  
maximálisan:   5-6 A 

A készülék 
feszültségvédelme: 

főkapcsolóba integrált 16 A-es megszakító 

Védelmi fokozat: I 
Osztályozás betegoldali 
védelem foka szerint: 

B-típusú készülék, megfelel az IEC 601-1 jelű szabványnak  

MPG osztály: Ila 
Tárolási / Szállítási: Hőmérséklet:   -10 °C – 70 °C maximum 

Nyomás:    600 – 1200 hPa  
Egyensúlyi páratartalom  10% – 100%  

Megjegyzés: Csak az eredeti csomagolásban tárolható és szállítható. 
Csak üres kondenzvíz-tartállyal tárolható, illetve szállítható. 

Üzemi: Hőmérséklet:    0 °C – 35 °C  
Nyomás:   700 – 1200 hPa  
Egyensúlyi páratartalom  30% – 95%. 

Elpárologtató 
hőmérséklete: 

  
Minimum (készenléti állapotban) - 20 °C 
Maximum (készenléti állapotban) - 10 °C 

 

Kezelésre vonatkozó 
adatok 

 

A fúvókából távozó levegő 
hőmérséklete (25 °C-os 
vagy alacsonyabb 
környezeti hőmérséklet 
esetén) 

átlagosan:   - 8 °C 
a kezelés kezdetekor:  - 10 °C 
maximum:   - 5 °C (a kezelés után 15 perccel) 

 Az értékek pontossága +/- 10%. 
Maximálisan beállítható 
kezelési idő: 

99:59 perc 

Fizikai adatok:  
Tömeg: 35,5 kg 
Külső méretek: 650x335x600 mm (M x Sz x H) 
Görgők: � 75 mm 
Az üveglemez felületére 
helyezhető maximális 
terhelés 

A távtartókkal rögzített lemezre maximálisan 30 kg tömegű, 36x37x48 cm (szé x mé 
x ma) méretű berendezés (például lézer) helyezhető.  
 

  
 A műszaki adatok változhatnak! 
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 Tisztítás és fertőtlenítés 

 
 
 

10. 

   
   
 � A CryoMini berendezés külseje kereskedelemben kapható szintetikus (nem 

alkoholbázisú) tisztítószerrel vagy bútorápolóval tisztítható.  
 
 
�  Az üveglap felszíne és a kezelőcső alkohollal tisztítható. 
 
 
� A készülék és tartozékainak fertőtlenítése erre szolgáló, kereskedelemben 

kapható fertőtlenítőszerrel, a gyártó útmutatásának megfelelően végezhető.  
 
 
� A kondenzvíz-tartályt minden ürítés alkalmával fertőtleníteni kell kereskedelemi 

forgalomban kapható fertőtlenítőszerrel.  
 
 

  
 
 

! 
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 A kezelésre és az alkalmazásra 
vonatkozó javaslatok 
 
 

11. 

   
   
 � Nagyobb területek kezelésekor a cső vége és a bőr közötti távolságot növelni 

kell, és ekkor a megfelelő hűtés elérése érdekében hosszabb kezelési időre 
van szükség.  

 
 

� 5 cm-es távolságban tartva a cső végét, a lehűtött felület körülbelül 10 cm2. 
 
 

� A kezelés során higiénés kesztyűt kell viselni. 
 
 
� A CryoMini berendezéssel végzett krioterápia céljáról és hatásairól a kezelés 

előtt tájékoztatni kell a pácienst.  
 
 
� Fel kell hívni a páciens figyelmét, hogy a kezelés során jelentkező minden 

nemkívánatos hatást (például extrém hideg érzést) azonnal közöljön az 
orvossal.  

 
 
� Az orvosnak a kezelés során megfelelő kérdéseket feltéve mindvégig 

ellenőriznie kell, hogy a páciens jól van-e.  
 
 
� Szükség esetén módosítani kell a kezelési paramétereket (légáram 

sebessége, a kezelési terület távolsága). 
 
 
� Lézeres kezelésnél 10 cm2 nagyságú kezelni kívánt terület esetében a javasolt 

távolság 5 cm. Nagyobb kezelni kívánt terület esetén arányosan nagyobb 
távolságot kell alkalmazni. Ilyen esetekben a kívánt mértékű hűtés elérése 
érdekében szükséges a kezelés idejének meghosszabbítása is. 
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 CE jelzés  

 
 
 

12. 

   
   
 Megfelelőségi nyilatkozat 

 
 

A termék a 0123 CE jelzést viseli, az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó 93/42/EGK tanácsi irányelv I. bekezdésének megfelelően. 
 
Az eszköz az irányelv IX. paragrafusa alapján a II. a. osztályba sorolható. 
 
A CryoMini berendezést az ISO 9001, a DIN EN 46001 és a DIN EN ISO 13485 
jelű szabványoknak megfelelő minőségbiztosítási rendszer alapján tervezték, 
gyártották és tesztelték. 
 
A minőségbiztosítási rendszernek való megfelelést a TÜV Product Service GmbH 
ellenőrizte és hagyta jóvá. 

 
  
  
  



 24

 
 Alkatrészek és tartozékok 

 
 
 

13. 

   
   
 A berendezés kizárólag jóváhagyott alkatrészekkel és tartozékokkal használható. 
  
Alapfelszerelés 1 gyógyászati tömlő, könnyű, fonott változat 
 2 görgő ∅ 75 mm 
 2 fékkel ellátott görgő ∅ 75 mm 
 4 görgővédő 
 1 üveglap / Plexiüveg 
 1 kondenzvíz-tartály  
 1 Európai tápkábel 
 1 használati útmutató 
  
  
Rendelhető  Cikkszám* 
tartozékok  
 95852210 Gyógyászati tömlő, könnyű, fonott változat 
 65373510 kapocs nélküli adapter 
 95372620 20 mm-es kapoccsal rendelkező adapter 
 93852660 kar a könnyű kezelőcsőhöz 
 80026510 kondenzvíz-tartály  
 80400751 görgő, ∅ 75 mm (szabványos) 
 80401000 görgő, ∅ 100 mm 
 80400754 fékkel ellátott görgő, ∅ 75 mm (szabványos) 
 80401001 fékkel ellátott görgő, ∅ 100 mm   
 65850410 görgővédő (1) 
 65490610 üveglap / Plexiüveg 
 67300124 Európai tápkábel 
  
  
 A berendezés kizárólag jóváhagyott alkatrészekkel és tartozékokkal 

használható. 
  
 Valamennyi műszaki jellemző módosítható! 
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 Biztonság  

 
 
 

14. 

   
   
 A CryoMini berendezést a VDE 0750 1. szakaszában leírt (DIN EN 60601-1) 

biztonsági előírásainak megfelelően gyártották.  
A gyártó, a Zimmer MedizinSysteme GmbH csak az alábbi előírások betartása 
mellett használt készülék biztonságos és megbízható működéséért vállal 
felelősséget:  
 
� a készüléket a DIN VDE 0100 710. részében található érintésvédelmi 

előírásoknak és elektromos teljesítménynek megfelelő védőérintkezős aljzatba 
kell csatlakoztatni.  

 
� a készüléket a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően működtetik. 
 
� a készülék bővítését, átállítását, illetve módosításait kizárólag a Zimmer 

MedizinSysteme GmbH által megbízott szakemberek végezhetik.  
 
A készülék alkatrészeinek karbantartását a légszűrő (8.1. fejezet, 15. oldal, 7) és a 
kondenzvíz-tartály (8.2. fejezet, 15. oldal, 6) kivételével a felhasználó nem 
végezheti.  
 
 
 

Funkcionális 
önellenőrzés 

A CryoMini berendezés a bekapcsoláskor automatikusan önellenőrzést végez, 
valamint ellenőrzi a különböző alkatrészek működését.  
Szükség esetén a hűtőrendszer működése az alábbiak szerint is ellenőrizhető:  
 

1. Kapcsolja be az egységet. 
 

2. Várjon a Precooling (Előhűtési) fázis végéig, amíg meg nem jelenik a  
 start képernyő (lásd a Módosítások, beállítások és menük című  
 fejezetet).  

 
3. A működtetéshez nyomja meg a Start/Stop gombot (15).  

 
4. Válassza ki a különböző légáramlási fokozatokat, és ellenőrizze a 

 légáramlás sebességét, valamint az elért hűtés mértékét.  
 
Az ismétlődő ellenőrzésekhez, kérjük, vegye figyelembe a nemzeti előírásokat. 
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 Hibaüzenetek és hibajelzések 

 
 
 

15. 

   
   
 A hibaüzenetek és a hibajelzések szöveges formában jelennek meg a kijelzőn, 

néhány esetben jelzik a lehetséges okot is. 
 
Néhány esetben a hiba magától megszűnik a készülék kikapcsolása után. Ilyen 
esetben várjon néhány másodpercet, és kapcsolja be újra a készüléket. 
 
Ha a hibajelzés a készülék ismételt bekapcsolása után is fennáll, lépjen 
kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.  
 
Ha a „High temperature cooling circuit” (Hűtőkör hőmérséklete magas) hiba 
jelentkezik, akkor kapcsolja ki a készüléket, és 10 perc múlva kapcsolja be újra. 
 
Képzett karbantartó szakembert az értékesítési képviseleten, vagy közvetlenül a 
Zimmer MedizinSysteme cégen keresztül hívhat. 
 
Ha a távozó levegő mennyisége vagy hőmérséklete csökken, akkor a készüléket le 
kell olvasztani. 
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 Hulladékkezelés 

 
 
 

16. 

   
   
 A készüléket erre felhatalmazott és akkreditált vállalat segítségével kell leselejtezni, 

az eszköz semmilyen körülmények között nem helyezhető a normál vagy 
ömlesztett hulladékok közé. 
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 Gyártói nyilatkozat az 

elektromágneses kompatibilitásról 
 
 

17. 

   
   

 
Az orvostechnikai eszközök, így a CryoMini esetében is be kell tartani az elektromágneses kompatibilitással 
kapcsolatos speciális óvintézkedéseket, és a készüléket a használati útmutatóban vagy a kísérő 
dokumentációban foglalt, elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó útmutatások szerint kell telepíteni és 
üzembe helyezni. 
 

A hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs készülékek (például mobiltelefonok) befolyásolhatják az 
elektronikus orvosi készülékek működését. 
 

A CryoMini berendezés csak az alapfelszerelések és a tartozékok között felsorolt eredeti alkatrészekkel üzemeltethető. 
Más alkatrészekkel történő működtetés esetén fokozódhat az zavarkibocsátás, illetve csökkenhet a zavartűrés mértéke. 
 

Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavarkibocsátás 

A CryoMini készüléket az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben kell üzemeltetni. A CryoMini készülék 
vásárlójának, illetve felhasználójának biztosítani kell, hogy a készülék használata ilyen környezetben történjen. 

A zavarkibocsátás vizsgálata  Megfelelőség Elektromágneses környezet - Irányelvek 

RF zavarkibocsátás a CISPR 11 szabvány szerint 1. csoport A CryoMini készülék csak beltéri 
működéséhez használ rádiófrekvenciás 
energiát. Ezért RF zavarkibocsátása nagyon 
alacsony, és nem valószínű, hogy a közelben 
elhelyezkedő elektronikus berendezéseket 
zavarná. 

RF zavarkibocsátás a CISPR 11 szabvány szerint B osztály A CryoMini készülék bármilyen 
létesítményben használható, beleértve a 
háztartásokat is, valamint a háztartási célú 
épületeket ellátó kisfeszültségű villamos 
közműrendszerre közvetlenül csatlakoztatott 
létesítményeket is. 

Harmonikus zavarkibocsátás az IEC 61000-3-2 
szabvány szerint 

A osztály 

Feszültségingadozás/villogás az IEC 61000-3-3 
szabvány szerint 

Megfelel 

 

A készülék nem helyezhető közvetlenül más készülékekre és azok mellé, illetve nem helyezhetők rá más készülékek. 
Ha a készüléket más berendezések közelében, illetve más készülékekre ráhelyezve kell működtetni, akkor 
ellenőrizni kell, hogy az adott elrendezésben az előírások szerint működik-e a készülék. 
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Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses zavartűrés 

A CryoMini készüléket az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben kell üzemeltetni. A CryoMini készülék 
vásárlójának, illetve felhasználójának biztosítania kell, hogy a készülék használata ilyen környezetben történjen. 

Zavartűrési teszt IEC 60601 szerinti 
tesztérték 

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - Irányelvek 

Elektrosztatikus kisülés 
(ESD) az IEC 61000-4-2. 
szabvány szerint 

± 6 kV kontakt  
 
± 8 kV levegő 

± 6 kV kontakt 
 
± 8 kV levegő 

Fa, beton vagy kerámialap borítású padló 
szükséges. Ha a padló szintetikus anyaggal 
van burkolva, akkor a relatív páratartalomnak 
legalább 30%-nak kell lennie. 

Gyors villamos 
tranziens/burst az EC 
61000-4-4 szabvány 
szerint 

±2 kV hálózati 
tápvezetékeknél 
 
±1 kV bemenő/kimenő 
vezetékeknél 

±2 kV hálózati 
tápvezetékeknél 
 
±1 kV 
bemenő/kimenő 
vezetékeknél  

A hálózati áramforrásnak szabványos ipari 
vagy kórházi minőségűnek kell lennie. 

Túlfeszültség az IEC 
6100-4-5 szabvány szerint 

±1 kV differenciális 
módus 
 
±2 kV közös módus 

±1 kV differenciális 
módus 
 
±2 kV közös módus 

A hálózati áramforrásnak szabványos ipari 
vagy kórházi minőségűnek kell lennie. 

Feszültségesés, rövid 
megszakítások és 
feszültségingadozások az 
áramellátásban IEC 
61000-4-11 

<5% UT 
(>95% esés az UT 

értékében 0,5 ciklus 
alatt) 
 
40% UT 
(>60% esés az UT 

értékében 5 ciklus 
alatt) 
 
70% UT 
(>30% esés az UT 

értékében 25 ciklus 
alatt) 
 
<5% UT 
(>95% esés az UT 

értékében 5 
másodperc alatt) 

<5% UT 
(>95% esés az UT 

értékében 0,5 ciklus 
alatt) 
 
40% UT 
(>60% esés az UT 

értékében 5 ciklus 
alatt) 
 
70% UT 
(>30% esés az UT 

értékében 25 ciklus 
alatt) 
 
<5% UT 
(>95% esés az UT 

értékében 5 
másodperc alatt) 

A hálózati áramforrásnak szabványos ipari 
vagy kórházi minőségűnek kell lennie. A 
CryoMini berendezés folyamatos működésére 
az áramellátátás megszakadása esetén is 
szükség van. Javasoljuk, hogy a CryoMini 
berendezést szünetmentes tápegységről vagy 
akkumulátorról működtesse. 

Hálózati frekvencia (50/60 
Hz) mágneses mezeje az 
IEC 61000-4-8 szabvány 
szerint 

3 A/m 3 A/m A hálózati frekvencia által keltett mágneses 
mezőnek tipikus ipari vagy kórházi 
környezetben, szokásos elhelyezkedésben 
mérhető szintnek kell megfelelnie. 

Megjegyzés: Az UT a tesztérték alkalmazása előtt fennálló váltóáramú hálózati feszültség. 
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A CryoMini berendezés alapvető funkciói a következők: Hideg levegő üzemzavarmentes kifújása, valamint minden 
funkció zavarmentes üzemeltetése.  
 

Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses zavartűrés 

A CryoMini készüléket az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben kell üzemeltetni. A CryoMini készülék vásárlójának, 
illetve felhasználójának biztosítani kell, hogy a készülék használata ilyen környezetben történjen. 

Zavartűrési 
teszt 

IEC 60601 szerinti 
tesztérték 

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - Irányelvek 

Vezetett RF 
zavar az IEC 
61000-4-6 
szabvány szerint 
 
Sugárzott RF 
zavar az IEC 
61000-4-3 
szabvány szerint 

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

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

Hordozható és mobil rádió eszközöket és azok 
kábeleit a CryoMini berendezéstől legfeljebb a 
transzmissziós frekvenciából kiszámított egyenlet 
alapján javasolt biztonsági távolságban lehet 
használni. 
 
Javasolt biztonsági távolság: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P 80 MHz – 800 MHz között 
 
d= 2,33 √P 800 MHz – 2,5 GHz között 
 
ahol P a transzmitter gyártója által megadott névleges 
teljesítmény wattban (W) és d a javasolt biztonsági 
távolság méterben (m). 
 
A telepített rádióállomások térereje a helyszíni mérésa 
szerint minden frekvencián a megfelelőségi szintb alatt 
legyen. 
 
Az alábbi jellel ellátott készülékek közelében zavar 
léphet fel. 
 

 

1. MEGJEGYZÉS 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartományra érvényes szeparációs távolságot kell alkalmazni. 
2. MEGJEGYZÉS Ez az irányelv nem minden esetben alkalmazható. Az elektromágneses zavar terjedését befolyásolhatja az 
épületek, tárgyak és emberek hullámelnyelése és visszaverése. 
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a Telepített adók, például a mobiltelefonok bázisállomásai, mobil földi- és amatőr rádióadók, AM és FM rádió-
műsorszórás, tv-műsorszórás által keltett elektromágneses térerőt elméleti alapon nem lehet pontosan előre meghatározni. 
A telepített adók elektromágneses környezetének meghatározásához tekintetbe kell venni a helyiség elektromágneses 
jelenségeivel kapcsolatos vizsgálat eredményét. Amennyiben abban a helyiségben, ahol a CryoMini berendezést működtetni 
kívánja, a mért térerő meghaladja a fent megadott megfelelőségi szintet, akkor meg kell győződni arról, hogy a CryoMini 
berendezés az előírások szerint működik-e. Szokatlan jelenség előfordulása esetén további intézkedéseket kell végezni, 
például el kell fordítani vagy arrébb kell helyezni a CryoMini berendezést.  
 
b A 150 kHz – 80 MHz frekvenciatartomány felett a térerőnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie. 

 

Hordozható és mobil RF telekommunikációs készülékek és a CryoMini berendezés javasolt biztonsági távolsága. 

A CryoMini berendezést olyan elektromágneses környezetben kell üzemeltetni, melyben az RF zavarok kontrollálhatók. A CryoMini 
készülék vásárlója, illetve felhasználója hozzájárulhat az elektromágneses zavarok elkerüléséhez, ha betartja az 
alábbiakban – a telekommunikációs eszköz kimenő teljesítménye szerint – megadott minimális távolságot a hordozható és 
mobil RF telekommunikációs eszközök és CryoMini berendezés között 

A transzmitter névleges teljesítménye 
W 

Biztonsági távolság az átviteli frekvenciája alapján 
m 

150 kHz – 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz – 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz – 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 

A fenti táblázatban nem szereplő maximális névleges teljesítménnyel rendelkező transzmitterekre vonatkozó, méterben kifejezett 
biztonsági távolság (d) meghatározható a megfelelő oszlophoz tartozó egyenlet segítségével, ahol P a transzmitter gyártója által 
megadott, wattban (W) kifejezett maximális névleges teljesítmény. 
1. MEGJEGYZÉS 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartományra érvényes szeparációs távolságot kell alkalmazni. 
2. MEGJEGYZÉS Ez az irányelv nem minden esetben alkalmazható. Az elektromágneses zavar terjedését befolyásolhatja az 
épületek, tárgyak és emberek hullámelnyelése és visszaverése. 

 

 
 
 



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
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