
Vartotojo vadovas

CryoMini

LT



 
Simbolių paaiškinimas 

 
 

 

 

 
Šioje instrukcijoje toks simbolis reiškia pavojų pacientui, naudotojui arba trečiam asmeniui. 

 
 

 

! 

 
Šioje instrukcijoje toks simbolis reiškia įspėjimą apie galimą žalą prietaisui. 
 
 

 

 
 

 
 

Prietaisas, kurio apsaugos nuo elektros smūgio lygmuo yra B tipo. 

  
 
 
 

CryoMini Šis vartotojo vadovas yra laikomas paties CryoMini prietaiso dalimi, todėl visuomet turi būti laikomas 
šalia jo.  Šio vartotojo vadovo instrukcijų laikymasis užtikrina, kad prietaisas yra tinkamai naudojamas 
ir prižiūrimas bei garantuoja paciento ir naudotojo saugumą. 
 
 
 
 

! Pastaba: Jeigu CryoMini techniniam aptarnavimui arba transportavimui reikia prietaisą paguldyti ant 
šono, kad nesugadintumėte kompresoriaus, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį pastatytą 
mažiausiai 30 minučių ir patikrinkite, ar prietaiso šone esantis atitirpdyto vandens bakelis yra 
tinkamoje vietoje. 
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Schemų apžvalga 

 
Vaizdas iš priekio 

 
 
 

 
1 pav. 

 
 
Aprašas: 
 
1 Ratukas 
2  Ratuko apsauga 
3 Valdymo pultas 
4 Atrama 
5 Procedūros vamzdelio jungtis 
 
 

1 

2 

4 

5 

3 
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Vaizdas iš galo ir kairės pusės  

 

 
2 pav. 

 

 
3 pav. 

Aprašas: 
 
6 Atitirpdyto vandens bakelis 
7 Oro filtras 
8 Maitinimo jungiklis 
9 Maitinimo įvedimas  
19 Informacinė lentelė 

 

7 

8 9 

19 

6 
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Valdymo pultas: valdymas ir ekrano vaizdas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 30:00
OK Start/ Stop

-10°C

Cooling recommended

 
 

4 pav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Funkciniai klavišai: 
 
10 Pailginti procedūros laiką   
11 Sutrumpinti procedūros laiką   
12 Padidinti ventiliatoriaus greitį 
13 Sumažinti ventiliatoriaus greitį 
14 OK 
15 Start/Stop (Įjungti/ išjungti) 
16 Ventiliatoriaus simbolis   
16.1 Ventiliatoriaus greitis   
17 Laiko simbolis 
17.1 Procedūros laikas 
18 Garintuvo temperatūra 
18.1 Įspėjimas 

13 12 

14 

11 10 

15 

16 

16.1 

17 

17.1 18 18.1 
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 Trumpa informacija apie CryoMini 

 
 
 

1. 

   
   
 • Kas yra CryoMini?  

 
CryoMini – tai kompaktiškas šaltą orą tiekiantis prietaisas, naudojamas odos 
vėsinimui, skausmo mažinimui ir odos audinio apsaugojimui nuo nudegimų 
dermatologinių lazerio procedūrų metu. 

 
 
 
• Ką daro CryoMini? 

 
CryoMini reguliuojamu greičiu pučia šaltą orą ant gydymo reikalaujančios paciento 
kūno vietos. 

 
 
• Koks yra pagrindinis CryoMini privalumas?  

CryoMini turi patogią klaviatūrą, dėl kurios prietaisą valdyti labai paprasta.  
Užtikrinama nepaprastai efektyvi krioterapija, ilgalaikio naudojimo metu 
pasiekiamas poveikis, kokį paprastai galima pasiekti tik su gerokai didesniais 
prietaisais. 

 
 
 
• Kokie yra kiti CryoMini privalumai? 

 
CryoMini yra ekonomiškas ir taupus: jis filtruoja ir vėsina kambario temperatūros 
orą, naudodamas uždarą aušinimo grandinę be papildomų sąnaudų.  
Aiškus LCD ekranas ir ergonomiška klaviatūra atspindi naujausius technologijos 
pasiekimus.  

 
 
 
• Kaip CryoMini pasiekia reikiamą vėsinimo koncentraciją? 

 
Priklausomai nuo to, kokio dydžio ir prieinamumo yra vėsinama zona, oro srautas 
gali būti 9 skirtingų greičių (1 lygmuo = ~200 l/min, 9 lygmuo = ~1300 l/min). 

 
 

   

 Pastaba: 
 
CryoMini naudojamas tik profesionalių įgaliojimus turinčių medicinos darbuotojų arba 
jų nurodymu. 
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 Trumpa informacija apie CryoMini 

 
 
 

1. 

   
   
 • Parengiamoji vėsinimo fazė ir minimali apkrova  

Parengiamoji vėsinimo fazė prasideda įjungus CryoMini.  Šios fazės metu 
kompresorius ir kondensatoriaus ventiliatorius dirba kartu, kad sumažintų 
temperatūrą ir palaikytų minimalų rezervinį šalčio kiekį, kuris vadinamas 
„minimalia apkrova“. Parengiamosios vėsinimo fazės metu ekrane yra rodoma 
histograma, nurodanti vėsinimo būseną (8 pav.).  Kol nebus užbaigta 
parengiamoji vėsinimo fazė, negalima jungti kitų funkcijų, išskyrus meniu.  
Pasiekus minimalią apkrovą, ekranas rodo paleidimo parinktį.  Dabar galima 
įjungti gydymo ir kitas funkcijas. Kompresorius ir kondensatoriaus ventiliatorius 
toliau dirba kartu, kol bus pasiekta bendroji apkrova. 

 
 
• Bendroji apkrova 

Bendroji apkrova reiškia stabilų maksimalios šalčio rezervo temperatūros 
palaikymą. Procedūros metu ventiliatorius pučia šaltą orą per procedūros 
vamzdelį. Be to, kompresorius ir kondensatoriaus ventiliatorius įsijungia 
automatiškai, kad procedūros metu būtų kompensuojama prarasta šalčio galia, ir 
dirba tol, kol užsipildo šalčio rezervas. Užpildžius šalčio rezervą, kompresorius ir 
kondensatoriaus ventiliatorius išsijungia, o CryoMini persijungia į budėjimo 
režimą. Bendroji apkrova reiškia stabilų maksimalios šalčio rezervo temperatūros 
palaikymą.  

 
 
• Budėjimo režimas 

Jeigu prietaisas nenaudojamas apie 30 minučių* (veikiant budėjimo režimu), 
šalčio rezervas sumažėja. Kad šalčio rezervas vėl atvėstų ir užsipildytų, 
automatiškai įsijungia kompresorius ir kondensatoriaus ventiliatorius. Kai 
prietaisas veikia budėjimo režimu, galima atlikti procedūrą. 
 
*Dažnis, būtinas reikiamo šalčio rezervo palaikymui, gali keistis, priklausomai nuo 
klimato sąlygų ir temperatūros.  

 
 
• Patarimas dėl optimalaus naudojimo. Užbaigus parengiamąją vėsinimo fazę 

(ekrane vietoj parengiamosios vėsinimo fazės histogramos rodoma paleidimo 
parinktis) patariama palaukti apie 5 min.  Tai užtikrina, kad buvo pasiekta bendroji 
apkrova, o šalčio rezervas buvo užpildytas. Pradedant pirmąją procedūrą iš karto 
po parengiamosios vėsinimo fazės, šalčio rezervas išeikvojamas iš karto, todėl 
vėluoja vėlesnės procedūros.  
Norint išvengti laukimo, kol pasibaigs parengiamoji vėsinimo fazė, 
rekomenduojama išjungti CryoMini tik dienos pabaigoje. 
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 Surinkimo instrukcija 

 
 
 

2. 

   
1 veiksmas: 
procedūros  
vamzdelis (6) 

Pritvirtinkite procedūros vamzdelį prie CryoMini oro išvado (5, pav. 1).   
 

 
5 pav. 

 
2 veiksmas:  
stiklo plokštės 
montavimas 
 
 

Ant kiekvienos iš 4 iš anksto sumontuotų atramų uždėkite silikoninius tarpiklius.  
 
Ant atramų uždėkite stiklo plokštę. 
 
 Pritvirtinkite stiklo plokštę naudodami U formos smeiges, kad prisuktumėte keturis 
pilkus plokščius varžtais, kurie per stiklo plokštę yra įsukami į atramas. 
 
 

 
6 pav. 

 
3 veiksmas:  
Ratukų apsaugos (2) 

Tvirtai prispauskite apsaugas ant metalinių ratukų tvirtinimo elementų (jei nebuvo 
surinkta iš anksto). 
 
 

 
Nekelkite prietaiso, laikydami už stiklo plokštės! 

Plokščias pilkas varžtas 

Stiklo plokštė 

Atrama 
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 Eksploatavimo instrukcija 

 
 
 

3. 

   
   
Įjunkite prietaisą Maitinimo jungiklis (8, 2 pav.), pradeda šviesti ekranas. 

 
 

  
Veikimo būsena 
 ir procedūra 

Įjungus prietaisą prasideda parengiamoji vėsinimo fazė ir esama veikimo būsena 
rodoma histogramoje (t.y. automatinė diagnostika, parengiamoji vėsinimo fazė ir t.t.). 
Kai prietaisas yra parengtas darbui, ekranas vietoj parengiamojo vėsinimo režimo rodo 
procedūros režimą.  
 
Šaldymo ventiliatoriaus greitį ir procedūros laiką galima reguliuoti Funkciniais 
klavišais. Procedūra pradedama paspaudus Įjungimo-išjungimo mygtuką. 
 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
    7 pav. 

 
 

Procedūros pabaiga Pasibaigus programai procedūra baigiama automatiškai arba kai procedūros metu 
vartotojas paspaudžia įjungimo/ išjungimo mygtuką.  Procedūros pabaigą nurodo 
akustinis signalas.  
 

 



 9

 
 Reguliavimas, nustatymai ir meniu 

 
 
 

4. 

   
   
Įjunkite prietaisą Įjunkite maitinimo jungiklį (8, 2 pav.).  

 
 Automatinė 
diagnostika 
 

Įjungus prietaisą, CryoMini atlieka eilinę automatinę diagnostiką. 
 

Sistemos meniu 
derinimas 

Automatinės diagnostikos ir parengiamosios vėsinimo fazės metu galima atsidaryti 
sistemos meniu ir pakeisti nustatymus. 
 

Menu

OK

Pre-cooling

0% 100%

 
 8 pav. 
 
 

 Norėdami įeiti į meniu pasirinkimo režimą, ekrane paspauskite meniu mygtuką (10, 4 
pav.). 
 

OK
Default Settings

Automatic Service Program S01
Automatic Service Program S02

Info

Start/ Stop

Device Configuration

Select

 
 9 pav. 

 
8 esamus meniu punktus ekrane pasieksite naudodamiesi rodyklėmis pažymėtais 
funkciniais klavišais (12, 13, 4 pav.). 
 

 Išsamus atskirų meniu punktų aprašymas yra pateikiamas toliau: 
 Info (Informacija) 
 Automatic Service Program S01 (Automatinė aptarnavimo programa S01) 
 Automatic Service Program S02 (Automatinė aptarnavimo programa S02) 
 Device Configuration (Prietaiso konfigūravimas) 
 Default Settings (Numatytieji nustatymai) 
 Service (Aptarnavimas) 
 Back to Treatment (Grįžti prie procedūros) 
 Defrosting (Atitirpdymas) 
 

 Norėdami pasirinkti reikiamą submeniu, spauskite funkcinį klavišą (10, 4 pav.).  
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 Reguliavimas, nustatymai ir meniu 
 
4.1 Detalaus meniu parinktys 
 

4. 

   
   
Informacija 
 

Parodo techninius sistemos duomenis.  
Šioje parinktyje negalima atilikti jokių reguliavimo funkcijų. 
 

 
 

 

Automatinė 
aptarnavimo programa 
S01 

Naudojama tik technikui prašant. 
 

 
 

 

Automatinė 
aptarnavimo programa 
S02 

Naudojama tik technikui prašant. 
 

 
 

 

Prietaiso 
konfigūravimas 
 

Šį submeniu naudokite, jei norite pakeisti ekrano kalbą arba atlikti techninius 
reguliavimus.  
Naudodami rodyklės ir pasirinkimo klavišą pasirinkite norimą parinktį. 
 
 

 Rodoma garintuvo temperatūra (Evaporator temperature displayed):  
 
Pasirinkite CHANGE (KEISTI) (13, 4 pav.), jei norite pakeisti būseną. Jeigu pasirinkta 
ON (ĮJUNGTA), procedūros ekrane rodoma garintuvo temperatūra (18, 4 pav.). 
Rodoma temperatūra NĖRA ORO temperatūra. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator  temperature displayed

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
10 pav. 
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 Reguliavimas, nustatymai ir meniu 
 
4.1 Detalaus meniu parinktys 
 

4. 

   
   
 Įspėjimo ribų nustatymas (Setting of warning threshold):  

 
Šiame submeniu nustatomi temperatūros ribų įspėjimai: procedūros ekrane rodomas 
įspėjimas ir įsijungia garsinis įspėjimas, kai garintuvo temperatūra pasiekia nustatytą 
įspėjimo ribą. 
 
• Garsinis įspėjimas (Audio warning): pasirinkite CHANGE (KEISTI) (13, 4 pav.), 

jei norite pakeisti būseną. Jei pasirinkta ON (ĮJUNGTA), 2 minutes kas 1 s 
pasigirsta pyptelėjimas. Paspauskite Store (išsaugojimo) klavišą (10, 4 pav.), jei 
norite taikyti ir išsaugoti šį naują nustatymą. 
 

OK Start/ Stop

Audio warning

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
   11 pav. 
 

   
 • Temperatūros ribos įspėjimo nustatymas (Setting of temperature warning 

threshold):   
Nustatykite temperatūros ribos įspėjimo tarp –20 °C  ir  +20°C. Gamyklinis  
nustatymas yra 4°C. Paspauskite Store (išsaugojimo) klavišą (10, 4 pav.), jei 
norite taikyti ir išsaugoti naują nustatymą. 
 

OK Start/ Stop

Setting of temperature warning threshold

StoreBack

Temperature  [-20..+20] °C:       4

 
  12 pav. 
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 Reguliavimas, nustatymai ir meniu 
 
4.1 Detalaus meniu parinktys 
 

4. 

   
   
 • Ekrane rodomas įspėjimo tekstas (Warning text in display):  

Pasirinkite Change (KEISTI) (13, 4 pav.), jei norite pakeisti būseną. Jeigu 
pasirinkta ON (ĮJUNGTA), procedūros ekrane rodomas įspėjimo tekstas (18.1, 4 
pav.). Paspauskite Store (išsaugojimo) klavišą (10, 4 pav.), jei norite taikyti ir 
išsaugoti naują nustatymą. 

 
  13 pav. 
 
 

 • Kalba (Language):  
 
Įvairios kalbos yra galimos: vokiečių, anglų ir prancūzų. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator temperature displayed
Setting of warning threshold

Display-Backlight

SelectBack

Language

Display-Contrast

 
 14 pav. 
 
 

 

OK Start/ Stop

Warning text in display

STOREBACKCHANGE

State: ON
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 Reguliavimas, nustatymai ir meniu 
 
4.1 Detalaus meniu parinktys 
 

4. 

   
   
 Ekrano foninis apšvietimas (Display-Backlight):  

 
Šiame meniu galima nustatyti, po kiek laiko CryoMini persijungia į Stand-by (budėjimo) 
režimą, tuo metu įsijungiančią ekrano užsklandą (jos įsijungimą rodo blankesnis 
ekrano apšvietimas). Rodyklėmis pažymėtais klavišais (12, 13, 4 pav.) pasirinkite 
laikotarpį nuo 0 iki 300 sekundžių. Gamyklinis nustatymas yra 180 sekundžių. 
Paspauskite Store (išsaugojimo) klavišą (10, 4 pav.), jei norite taikyti ir išsaugoti naują 
nustatymą.  
 

OK Start/ Stop

Delay time prior to screen saver

StoreBack

(Alternative: 0=> no screen saver)

[1..300] sec:             180

 
 15 pav. 
 
Ekrano užsklanda ilgina ekrano eksploatacijos laiką. 
 
 

 Ekrano kontrastas (Display-Contrast):  
 
Nustatykite ekrano ryškumą tarp 10 (labai mažas kontrastas) ir 30 (maksimalus 
kontrastas).  
 

OK Start/ Stop

Setting of Display-Contrast

StoreBack

Contrast Value (10-30) : 18

 
 16 pav. 
 

Numatytieji nustatymai Pasirinkite YES (TAIP) arba NO (NE) (10, 11, 4 pav.). Jokių kitų parinkčių nėra. Jeigu 
pasirinktas YES (TAIP), visi nustatymai grąžinami į numatytąsias pradines reikšmes.  
 

OK Start/ Stop

Reset default configuration?

NoYes

 
 17 pav. 
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 Reguliavimas, nustatymai ir meniu 
 
4.1 Detalaus meniu parinktys 
 

4. 

   
   
Aptarnavimas   Ši parinktis apsaugota slaptažodžiu ir prieinama tik įgaliotiems darbuotojams, kurie yra 

apmokyti Zimmer MedizinSysteme. Norėdami išeiti iš šio meniu punkto, paspauskite 
OK (14, 4 pav.). 
 

OK Start/ Stop

Please enter passwort:

1 2 43

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

 
 18 pav. 
 
 

Grįžti prie procedūros Ši parinktis leidžia išeiti iš meniu ir grąžina procedūros ekraną. 
 
 
 

Atitirpdymas Atitirpdymas prasideda iš karto, kai tik pasirenkama atitirpdymo programa. Ją galima 
atšaukti paspaudžiant klavišą Back (atgal) (11, 4 pav.). Prietaisas įtraukia aplinkos 
orą, kuris pereina per šaltą grandinę (nėra atšaldomas), ir išleidžia jį per procedūros 
vamzdelį. Atitirpdytas vanduo nuteka į bakelį, esantį prietaiso šone. 
 

OK Start/ Stop

Defrost mode activated

0% 100%

Back

 
 19 pav. 
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 Reguliavimas, nustatymai ir meniu 
 
4.2 Procedūros nustatymai 
 

4. 

   
   
Procedūros ekranas 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
 
 20 pav. 
 
 

 Pasibaigus parengiamajai vėsinimo fazei, CryoMini yra paruoštas procedūros 
atlikimui.  
Procedūra pradedama paspaudus įjungimo/ išjungimo mygtuką. 
 
 

Procedūros pabaiga Pasibaigus procedūros laikui, oro tiekimas yra nutraukiamas ir pasigirsta akustinis 
signalas. Programą galima nutraukti ir rankiniu būdu, paspaudžiant   
Start/Stop (įjungimo/ išjungimo) mygtuką (15, 4 pav.). 
 
 

Procedūros laiko 
nustatymas 

Galima nustatyti laiką nuo 00:00 iki 99:59 minučių. 
 
Paspaudus mygtuką Up (aukštyn) arba Down (žemyn) vieną kartą, procedūros laikas 
pailginamas arba sutrumpinamas 1 minute. 
Nuspaudus mygtuką Up (aukštyn) arba Down (žemyn), procedūros laikas pailginamas 
arba sutrumpinamas 10 minučių. 
 
Jeigu atsitiktinai buvo nustatytas per ilgas procedūros laikas, du kartus paspaudus 
Start/Stop (įjungimo/ išjungimo) mygtuką (15, 4 pav.), atstatomas gamykloje 
nustatytas programos laikas. Procedūrą taip pat galima pagreitinti, sutrumpinant 
procedūros laiką. 
 

  
 



 16

 

 Priežiūra 
 
 
 

5. 

   
   
 Aptarnavimo elementai: galinis skydas 

 
 

(8) Maitinimo 
 jungiklis: 

Maitinimo jungiklis yra galinėje prietaiso pusėje. Įjungus maitinimo jungiklį, CryoMini 
atlieka automatinę diagnostiką (žr. 2 pav.). 
 
 

(7) Oro filtras: Į prietaisą yra įmontuotas oro filtras (7, 2 pav.), kuris iš vėsinimui ir procedūros 
atlikimui naudojamo oro pašalina nedalomas dulkių daleles. Įprastinio naudojimo 
metu, pakanka dulkių siurbliu išsiurbti filtrą, kuris yra kitoje prietaiso pusėje. Tai reikėtų 
atlikti bent po 150 valandų naudojimo, kai programa išleidžia atitinkamą signalą. Jeigu 
prietaisas naudojamas patalpose, kur yra kilimų arba kitoje aplinkoje, kurioje gali būti 
didelė dulkių koncentracija, filtrą rekomenduojama valyti dažniau.  
 
Pastaba: išvalius filtrą, programos skleidžiamas signalas yra atstatomas, paspaudus 
ekrane rodomą atitinkamą mygtuką.  
 
 

Apsauginis energijos 
išjungimas: 

Kad prietaisas būtų apsaugotas nuo elektros energijos tiekimo sutrikimų, CryoMini yra 
sumontuotas dviejų polių automatinis grandinės pertraukiklis. Grandinės pertraukiklis 
yra integruotas į maitinimo jungiklį (8). Jeigu įsijungia pertraukiklis, prieš paleidžiant 
prietaisą iš naujo, jį reikia išjungti. 
 
 
 

 Aptarnavimo elementai: šoninis skydas 
 

(6) Atitirpdyto 
 vandens bakelis: 

Jeigu po naudojimo CryoMini yra išjungiamas arba jeigu yra aktyvuojama atitirpdymo 
programa, vėsinimo sistema įšyla ir sudaro kondensatą. Prietaise yra apie 1 litro 
talpos atitirpdyto vandens bakelis, kurį galima ištraukti ir išpilti, kai jis prisipildo. 
Išpylus, bakelį reikia išvalyti ir grąžinti į prietaisą. Nederėtų naudoti CryoMini, kai 
bakelis yra išimtas. 

  
 
 

! 

! 

! 
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 Modeliai, parametrai ir iš anksto 
nustatytų reikšmių derinimas 
 
 

6. 

   
   
Modeliai: Kad prietaisą galima būtų naudoti esant įvairiai elektros energijos įtampai, yra 

gaminami skirtingi jo modeliai. 
 
 

Iš anksto nustatyti 
parametrai: 

Kiekvienas prietaisas iškeliauja iš gamintojo su tam tikrais iš anksto nustatytais 
parametrais. Juos galima bet kada atkurti, pasirenkant pagrindinių nustatymų funkciją 
(žr. 4 skyrių - Reguliavimas, nustatymai ir meniu). 
 
 

Iš anksto nustatytų 
parametrų derinimas: 

Galima nustatyti ir išsaugoti CryoMini oro srautą ir procedūros laiką pagal konkrečius 
individualius poreikius (žr. 4 skyrių – Reguliavimas, nustatymai ir meniu). 
 
1. Ekrano kontrastas:   nustatymas nuo 10 iki 30;  
    numatytoji reikšmė - 18. 
 
2. Kalba:    įvairios kalbos;  
    numatytoji kalba - anglų. 
 
3. Ekrano foninis apšvietimas:  nustatymas nuo 1 iki 300 s; 
    numatytoji reikšmė - 180. 
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 Indikacijos/ kontraindikacijos 
 
 
 

7. 

   
   
 CryoMini yra skirtas skausmo ir lazerinio bei dermatologinio gydymo sukeltų terminių 

sužalojimų mažinimui, taip pat naudojamas kaip laikinas vietinis anestetikas 
injekcijoms. 
 
 

Indikacijos - Odos vėsinimas lazerinio gydymo metu, siekiant sumažinti skausmą bei išvengti 
terminių odos audinio pažeidimų, pvz. 

- Hipertrichozė 
- Naevus flammeus 
- Hemangioma  
- Tatuiruočių šalinimas 
- Aktininė keratozė 
- Plaukų depiliavimas 

 
 

Privalumai Šaltas oras numalšina skausmą ir procedūra tampa daug malonesnė pacientui. 
 
Taip pat sumažėja kai kurių įprastų šalutinių gydymo lazeriu poveikių: 
 - Minimali eritema 
 - Sumažėjęs tinimas ir šašų susidarymas 
 - Skausmas ir terminis odos audinio pažeidimas 
 
 

Kontraindikacijos Padidėjęs jautrumas šalčiui (alergija) 
Vietinis nušalimas 
Raynaud liga 
Arterijų perfuzijos sutrikimai (kraujotakos sutrikimo zonos) 
Pakitęs odos jautrumas (padidinto jautrumo zonos) 
Atviros žaizdos 
Eroziją sukeliantis gydymas lazeriu 
Krioglobulinemija 
Šalčio agliutinacija 
 
 

Informacija apie 
procedūrą 

Prieš atliekant procedūras, naudojant CryoMini, būtina informuoti pacientą apie odos 
vėsinimo poveikį. Jeigu pacientas jaučia augantį diskomfortą ar padidėjusį jautrumą 
dideliam karščiui ar šalčiui, jis iš karto apie tai turi pranešti CryoMini operatoriui.  
 
Norint užtikrinti maksimalų paciento komfortą, reikia teisingai parinkti oro srovės 
stiprumą ir atstumą tarp oro srauto vamzdelio antgalio ir gydomos vietos. Procedūros 
metu CryoMini operatorius turi nuolat klausti, ar pacientui patogu, ir suderinti bei 
atitinkamai keisti procedūros parametrus (oro srautą ir pūtimo atstumą).  
 
Naudojant prietaisą kaip laikiną vietinį anestetiką injekcijoms, gydomą vietą reikia 
atvėsinti iki pacientui tinkamo vėsinimo lygmens. Kad neįvyktų užkrėtimas, prieš 
injekciją būtina dezinfekuoti odą. 
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 Įspėjimai 

 
 
 

8. 

   
   
 � CryoMini naudojamas tik profesionalių įgaliojimus turinčių medicinos darbuotojų 

arba jų nurodymu. 
 
 

 � Jeigu CryoMini techniniam aptarnavimui arba transportavimui reikalinga prietaisą 
paguldyti ant šono, tai, kad nesugadintumėte kompresoriaus, prieš įjungdami 
prietaisą palaikykite jį pastatę mažiausiai 30 minučių ir patikrinkite, ar prietaiso 
šone esantis atitirpdyto vandens bakelis yra vietoje 

 
 � Nestatykite prietaiso šalia šildymo prietaisų (radiatorių, purvo preparatų, saunų ir 

t.t.). Prietaisą statykite mažiausiai 50 cm nuo sienos, kad į jį galėtų laisvai patekti 
oras. 

 
 

 � Dėl nepalankių aplinkos sąlygų (pvz. aplinkos temperatūros virš 86°F (30°C) ir 
didelio santykinio drėgnumo) prietaisas gali veikti ne taip efektyviai (sumažėja 
šaldymo našumas).  

 
 

 � Magnetiniai ir elektros laukai gali turėti įtakos prietaiso veikimui. Nenaudokite 
CryoMini arti įrangos, kuriančios stiprius elektromagnetinius laukus (pvz. rentgeno 
ar diaterminės įrangos arba branduolinių magnetinio rezonanso tomografų). 

 
 

 � Tinkamai utilizuokite įpakavimo medžiagas. Laikykite jas vaikams neprieinamoje 
vietoje.  

 
 

 � CryoMini nėra skirtas naudojimui sprogioje ar degioje aplinkoje. 
 
 

 � Kad atviros žaizdos nebūtų užkrėstos, naudokite CryoMini tik prieš injekcijas (ne 
jų metu ar po injekcijų). 

 
 

 � Norėdami išvengti nušalimų arba per didelio šaldymo, nukreipkite oro srovę taip, 
kad ji pasiskirstytų tolygiai virš visos šaldomos zonos. Reikėtų vengti statinio 
šaldymo arba per didelio intensyvumo šaldymo. 

 
 � Kai vėsinate odą CryoMini, nedidinkite lazerio galingumo ar energijos. Lazerinį 

prietaisą visada naudokite vadovaudamiesi naudojimo instrukcija. 
 
 

 � Jei lazerio galingumas yra identiškas, odos vėsinimas gali sumažinti kai kurių 
gydymo lazeriu procedūrų poveikį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 

! 

! 
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 Techniniai duomenys 

 
 
 

9. 

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

Prietaisą junkite tik į jam tinkamos įtampos ir dažnio maitinimo šaltinį. 
 

Galia veikiant budėjimo 
režimu: 
maksimali: 

 
260 W 
1 kW 

Srovės suvartojimas: veikiant budėjimo režimu:  1 A  
maksimalus:   5-6 A 

Prietaiso apsauga nuo 
energijos tiekimo 
sutrikimų: 

Į maitinimo jungiklį integruotas 16 A grandinės pertraukiklis 

Apsaugos lygis: I 
Taikymo klasė: B tipo, pagal IEC 601-1 
MPG klasifikacija: Ila 
Sandėliavimas/ 
transportavimas: 

Temperatūra:   maksimaliai -10°C - 70°C 
Slėgis:     600 – 1200 hPa  
Pastovus drėgmės lygis  nuo 10 % iki 100 % 

Pastaba: Sandėliuoti ir transportuoti prietaisą galima tik originalioje pakuotėje. 
Sandėliavimo ir gabenimo metu atitirpdyto vandens bakelis turi būti tuščias. 

Darbo sąlygos: Temperatūra:    0°C - 35°C  
Slėgis:    700 – 1200 hPa  
Pastovus drėgmės lygis  nuo 30 % iki 95 % 
 

Garintuvo temperatūros:   
Minimali (budėjimo režime) - 20°C 
Maksimali (budėjimo režime) - 10°C 
  

 

Procedūros duomenys  
Oro temperatūra ties 
antgaliu (kai aplinkos 
temperatūra 25°C arba 
žemesnė): 

vidutinė:   - 8°C 
procedūros pradžioje: - 10°C 
maksimali:  - 5°C (po 15 min veikimo) 

 Reikšmių tikslumas +/- 10 %. 
Maksimalus procedūros 
laiko nustatymas: 

 
99:59 min 

Fiziniai duomenys:  
Svoris: 35,5 kg 
Išoriniai matmenys: 650x335x600 mm (aukštisxplotisxilgis) 
Ratukai: � 75 mm 
Maksimalus svoris, kurį 
galima dėti ant stiklo 
plokštės 

Įranga (pvz. lazeriai), kurių maksimalus svoris yra 30 kg, o maksimalūs matmenys 
36x37x48 cm (plotisxgylisxaukštis)   
 

  
 Visos specifikacijos gali keistis! 
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 Valymas ir dezinfekavimas 

 
 
 

10. 

   
   
 � CryoMini išorę valykite sintetiniu valikliu arba baldų poliravimo priemone (bet tik 

bealkoholiu), kurių galima įsigyti parduotuvėje.  
 
 
�  Stiklo plokštės paviršių ir procedūrų vamzdelį rekomenduojama valyti valymo 

priemone, kurios sudėtyje yra alkoholio. 
 
 
� Prietaisas ir jo priedai dezinfekuojami įrangos dezinfekcijos priemonėmis, kurių 

galima įsigyti parduotuvėse, laikantis gamintojo instrukcijų.  
 
 
� Atitirpdyto vandens bakelį reikia dezinfekuoti kiekvieną kartą jį išpylus, 

naudojant dezinfekavimo priemones, kurių galima įsigyti parduotuvėse. 
 
 

  
 
 

! 
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 Pasiūlymai, susiję su procedūra ir 
taikymu 
 
 

11. 

   
   
 � Norėdami atlikti procedūrą didesnėje zonoje, padidinkite atstumą tarp antgalio 

ir odos. Procedūros laikas taip pat turi būti pailgintas, jei norima tinkamai 
atvėsinti.   

 
 

� Orą pučiant 5 cm atstumu, vėsinimo srautas apima apie 10 cm2. 
 
 

� Procedūros metu reikia mūvėti higienines pirštines. 
 
 
� Prieš atliekant procedūrą, pacientui būtina paaiškinti krioterapijos tikslą ir 

poveikį, naudojant CryoMini.  
 
 
� Paaiškinkite pacientui, kad jis turi iš karto pasakyti specialistui apie visus 

procedūros metu patiriamus neigiamus pojūčius (pvz. per didelį jautrumą 
šalčiui).  

 
 
� Procedūrą atliekantis specialistas turi tikrinti paciento būklę, visos procedūros 

metu užduodamas atitinkamus klausimus.    
 
 
� Jei reikia, pareguliuokite procedūros parametrus (oro srauto greitį, atstumą nuo 

vėsinamos vietos). 
 
 
� Naudojant kartu su lazerine įranga, rekomenduojamas atstumas nuo vėsinamo 

4 kvadratinių colių (10 cm²) ploto yra 2 coliai (5 cm). Vėsinant didesnius plotus 
atstumas turi būti atitinkamai didesnis. Tokiais atvejais, norint pasiekti reikiamą 
vėsinimo poveikį, reikia pailginti procedūros laiką. 
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 CE ženklinimas 

 
 
 

12. 

   
   
 Atitikties deklaracija 

 
 

Šio produkto ženklinimas   0123 
 
yra nustatytas pagal ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų ir 
šios Direktyvos I dalį. 
 
Pagal šios Direktyvos IX dalį prietaisas priklauso IIa kasei. 
 
CryoMini yra suprojektuotas, pagamintas ir išbandytas pagal kokybės valdymo 
sistemą, kuri atitinka ISO 9001, DIN EN 46001 ir DIN EN ISO 13485 standartus. 
 
Kokybės valdymo sistemos atitikimas yra sertifikuotas ir kontroliuojamas TÜV 
Product Service GmbH. 
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 Detalės ir priedai 

 
 
 

13. 

   
   
 Naudojamos tik šiam prietaisui skirtos patvirtintos detalės ir priedai. 
  
Standartinė  1 Lengva gydymo žarna, supintoji versija 
komplektacija 2 ratukai ∅ 75 mm 
 2 ratukai ∅ 75 mm su stabdžiais 
 4 ratukų apsaugos 
 1 stiklo plokštė 
 1 atitirpdyto vandens bakelis 
 1 elektros tiekimo laidas 
 1 vartotojo vadovas 
  
  
Papildomai užsakomi Prekės nr.* 
priedai  
 95852210 lengva gydymo žarna, supintoji versija 
 65373510 adapteris be gnybto 
 95372620 adapteris su 20 mm gnybtu 
 93852660 Am procedūrų vamzdeliui 
 80026510 atitirpdyto vandens bakelis 
 80400751 ratukas ∅ 75 mm (standartinis) 
 80401000 ratukas ∅ 100 mm 
 80400754 ratukas ∅ 75 mm su stabdžiais (standartinis) 
 80401001 ratukas ∅ 100 mm su stabdžiais 
 65850410 ratukų apsauga 
 65490610 stiklo plokštė / Organinis stiklas 
 67300124 Europinis tinklo kabelis 
  
  
 Naudojamos tik šiam prietaisui skirtos patvirtintos detalės ir priedai. 
  
 Visos specifikacijos gali keistis! 
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 Sauga  

 
 
 

14. 

   
   
 CryoMini yra pagamintas, laikantis saugos instrukcijų VDE 0750 1 dalies (DIN EN 

60601-1).  
Atsakomybę už prietaiso saugą ir patikimumą gamintojas Zimmer MedizinSysteme 
GmbH prisiima tik esant šioms sąlygoms:  
 
� jei prietaisas yra įjungtas į elektros lizdą su apsauginiu kontaktu, kuris atitinka 

visus reglamentus, o elektros energijos tiekimas atitinka DIN VDE 0100  710 
dalį; 

 
� jei prietaisas yra naudojamas laikantis šio vartotojo vadovo;  
 
� jei prietaiso išplėtimai, reguliavimas ar pakeitimai yra atliekami tik Zimmer 

MedizinSysteme GmbH vardu dirbančių darbuotojų.  
 
Prietaise nėra detalių, kurių techninę priežiūrą turėtų atlikti vartotojas, išskyrus oro 
filtrą (7, 8.1 skyrius, 15 psl.) ir atitirpdyto vandens bakelį (6, 8.2 skyrius, 15 psl.).  
 
 
 

Funkcinė automatinė 
diagnostika 

Įjungus CryoMini atlieka automatinę diagnostiką ir patikrina įvairių savo sudedamųjų 
dalių veikimą.  
Jei reikia, vėsinimo sistemos veikimą galima patikrinti papildomai, kaip nurodyta 
toliau:  
 

1. Įjunkite prietaisą. 
 

2. Palaukite, kol baigsis parengiamoji vėsinimo fazė, ir pasirodys 
 procedūros pradžios ekranas (žr. Reguliavimas, nustatymai ir meniu).  

 
3. Procedūra pradedama paspaudus įjungimo/ išjungimo mygtuką (15).  

 
4. Pasirinkite įvairius oro srauto lygius ir patikrinkite oro srauto greitį bei  

vėsinimo lygį.  
 
Periodines kontroles atlikite pagal šalyje galiojančius reikalavimus. 
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 Pranešimai apie klaidas ir signalai 

 
 
 

15. 

   
   
 Pranešimai apie klaidas ir signalai rodomi ekrane teksto forma, kartais nurodoma 

galima priežastis. 
 
Kai kuriais atvejais, klaida panaikinama išjungus prietaisą. Tokiu atveju palaukite 
kelias sekundes ir iš naujo įjunkite prietaisą. 
 
Jeigu pranešimas apie klaidą iš naujo įjungus prietaisą vis dar rodomas, susiekite 
su klientų aptarnavimo tarnyba.  
 
Jeigu yra rodoma klaida „Aukšta temperatūra šaldymo grandinėje“, išjunkite 
prietaisą ir palaukite 10 min prieš iš naujo įjungdami. 
 
Įgaliotus techninio aptarnavimo darbuotojus galima iškviesti susisiekus su prekybos 
atstovu arba tiesiogiai su Zimmer MedizinSysteme. 
 
Kai sumažėja išleidžiamo oro temperatūra arba oro tūris, reikia atitirpdyti prietaisą. 
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 Atliekų tvarkymas 

 
 
 

16. 

   
   
 Prietaiso atliekas tvarkykite per įgaliotą ir akredituotą bendrovę ir jokiu būdu 

neišmeskite kartu su įprastomis ar didelių gabaritų atliekomis. 
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 Gamintojo elektromagnetinio 

suderinamumo deklaracija  
 
 

17. 

   
   

 
Naudojant elektrinius medicinos prietaisus, tokius kaip CryoMini, privaloma imtis specialių atsargumo priemonių dėl 
elektromagnetinio suderinamumo, todėl būtina juos montuoti ir eksploatuoti laikantis elektromagnetinio suderinamumo 
nurodymų, pateiktų eksploatacijos instrukcijoje arba kartu pateiktuose dokumentuose. 
 

Nešiojami ir mobilūs aukšto dažnio komunikacijos prietaisai (pvz. mobilūs telefonai, kilnojami radijo telefonai) gali turėti 
įtakos elektriniams medicinos prietaisams. 
 

CryoMini galima naudoti tik su originaliomis detalėmis, išvardintomis komplektacijos ir priedų sąraše. Naudojant prietaisą 
su kitomis detalėmis gali padidėti prietaiso spinduliuotė ir susilpnėti apsauga nuo trikdžių! 
 

Nurodymai ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė 

Prietaisas CryoMini yra skirtas naudojimui toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. CryoMini užsakovas ar 
vartotojas privalo garantuoti, kad prietaisas yra naudojamas tokioje aplinkoje. 

Spinduliuotės išbandymas Atitikimas Elektromagnetinė aplinka - nurodymai 

RD spinduliuotė pagal CISPR 11 
 

1 grupė CryoMini prietaisas naudoja RD energiją tik 
savo vidaus funkcijoms atlikti. Todėl jo RD 
spinduliuotė yra labai silpna ir neturėtų sukelti 
trikdžių šalia esančiai elektroninei įrangai. 

RD spinduliuotė pagal CISPR 11 B klasė CryoMini prietaisas yra tinkamas naudoti 
visose įstaigose, taip pat gyvenamosiose 
patalpose ir patalpose, tiesiogiai sujungtomis 
su viešuoju žemos įtampos tinklu, kuris 
aprūpina gyvenamosios paskirties pastatus.  

Harmoniniai virpesiai pagal IEC 61000-3-2 A klasė 

Įtampos svyravimai/ mirgėjimas pagal IEC 
61000-3-3 

Atitinka 

 

Prietaiso negalima naudoti pastačius šalia arba ant kitų prietaisų. Jei reikia prietaisą naudoti pastačius šalia arba ant kitų 
prietaisų, būtina stebėti, ar tokio išdėstymo sąlygomis prietaiso veikimas atitinka reikalavimus. 
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 Gamintojo elektromagnetinio 

suderinamumo deklaracija  
 
 

17. 

   

Nurodymai ir gamintojo deklaracija – apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių 

Prietaisas CryoMini yra skirtas naudojimui toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. CryoMini užsakovas ar vartotojas 
privalo garantuoti, kad prietaisas yra naudojamas tokioje aplinkoje 

Apsaugos išbandymas Bandymo lygis pagal 
IEC 60601 

Atitikimo lygis Elektromagnetinė aplinka - nurodymai 

Elektrostatinė iškrova 
pagal IEC 61000-4-2 

± 6 kV kontaktams 
 
± 8 kV orui 

± 6 kV kontaktams 
 
± 8 kV orui 

Grindys turi būti medinės, betoninės arba 
keramikinių plytelių. Jeigu grindys yra 
padengtos sintetinėmis medžiagomis, 
santykinė drėgmė turi būti ne mažesnė nei 
30%. 

Trumpalaikiai įtampos 
svyravimai/ impulsai pagal 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV elektros tiekimo 
laidams 
 
± 1 kV įvadams/ 
išvadams 

± 2 kV elektros 
tiekimo laidams 
 
± 1 kV įvadams/ 
išvadams 

Elektros energijos tiekimo kokybė turėtų būti 
tokia, kokia užtikrinama standartinėje 
komercinėje ar ligoninės aplinkoje. 

Įtampos šuoliai pagal IEC 
6100-4-5 

± 1 kV diferencinei 
įtampai 
 
± 2 kV sinfazinei 
įtampai 

± 1 kV diferencinei 
įtampai 
 
± 2 kV sinfazinei 
įtampai 

Elektros energijos tiekimo kokybė turėtų būti 
tokia, kokia užtikrinama standartinėje 
komercinėje ar ligoninės aplinkoje. 

Įtampos sumažėjimai, 
trumpalaikis įtampos 
atjungimas ir svyravimai 
energijos įvadų linijose 
pagal IEC 61000-4-11 

< 5% UT 
(> 95% 0,5 ciklo 
sumažėjimas UT) 
 
40% UT 
(> 60% 5 ciklų 
sumažėjimas UT) 
 
70% UT 
(> 30% 25 ciklų 
sumažėjimas UT) 
 
< 5% UT 
(> 95% 5 sekundžių 
sumažėjimas UT) 

< 5% UT 
(> 95% 0,5 ciklo 
sumažėjimas UT) 
 
40% UT 
(> 60% 5 ciklų 
sumažėjimas UT) 
 
70% UT 
(> 30% 25 ciklų 
sumažėjimas UT) 
 
< 5% UT 
(> 95% 5 sekundžių 
sumažėjimas UT) 

Elektros energijos tiekimo kokybė turėtų būti 
tokia, kokia užtikrinama standartinėje 
komercinėje ar ligoninės aplinkoje. Esant 
elektros energijos tiekimo sutrikimui, CryoMini 
vartotojui būtinas nepertraukiamas veikimas. 
Rekomenduojama naudoti nepertraukiamo 
elektros energijos tiekimo šaltinį arba 
akumuliatorių (bateriją). 

Elektros energijos dažnio 
(50/60 Hz) magnetinis 
laukas pagal IEC 61000-4-
8 

3 A/m 3 A/m Elektros energijos dažnių magnetiniai laukai 
turėtų būti tokie, kokie būdingi standartinėje 
komercinėje ar ligoninės aplinkoje. 

Pastaba: UT – kintamos srovės įtampa prieš bandomojo lygio pritaikymą. 

 



 30

 

 Gamintojo elektromagnetinio 
suderinamumo deklaracija  
 
 

17. 

   
 

Pagrindinės CryoMini savybės: nepriekaištingas šalto oro tiekimas bei visų funkcijų veikimas. 
 

Nurodymai ir gamintojo deklaracija – apsauga nuo elektromagnetinių trikdžių 

Prietaisas CryoMini yra skirtas naudojimui toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. CryoMini užsakovas ar vartotojas privalo 
garantuoti, kad prietaisas yra naudojamas tokioje aplinkoje 

Apsaugos 
išbandymas 

Bandymo lygis 
pagal IEC 60601 

Atitikimo lygis Elektromagnetinė aplinka - nurodymai 

RD laidumo 
trikdžiai pagal 
IEC 61000-4-6 
 
RD spinduliuotės 
trikdžiai pagal 
IEC 61000-4-3 

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 

Nešiojamus ir mobilius radijo prietaisus reikia naudoti 
ne mažesniu nei rekomenduojamas apsauginis 
atstumas iki CryoMini (įskaitant laidus), kuris 
apskaičiuojamas pagal atitinkamą perdavimo dažnio 
lygtį. 
 
Rekomenduojamas apsauginis atstumas: 
 
d= 1.17 √P 
 
Nuo 80 MHz iki  800 MHz  -  d= 1.17 √P 
 
Nuo 800 MHz iki  2.5 GHz  -  d= 2,33 √P 
 
kai P yra siųstuvo nominalioji galia, matuojama vatais 
(W), pagal siųstuvo gamintojo pateiktus duomenis, o d 
yra rekomenduojamas apsauginis atstumas metrais 
(m). 
 
Stacionariųjų radijo siųstuvų visų dažnių lauko stipris 
pagal tyrimą vietojea turi būti mažesnis nei atitikimo 
lygisb. 
 
Trikdžiai galimi šiuo ženklu pažymėtų prietaisų 
aplinkoje: 
 

 

1 PASTABA: esant 80 MHz ir 800 MHz, taikomas aukštesnis dažnis. 
2 PASTABA: šie nurodymai negali būti taikomi visais atvejais. Elektromagnetiniams trikdžiams įtakos turi tai, kad pastatai, daiktai ir 
žmonės sugeria ir atspindi elektromagnetinių trikdžių sklidimą. 
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 Gamintojo elektromagnetinio 

suderinamumo deklaracija  
 
 

17. 

   

 

a Teoriškai negalima iš anksto tiksliai nustatyti stacionarių siųstuvų, tokių kaip pagrindinių radijo ryšio stočių ir 
nešiojamų radijo prietaisų, savadarbių radijo ryšio stotelių, AM ir FM transliacijos bei televizijos siųstuvų lauko stiprio. Norint 
nustatyti stacionarių siųstuvų elektromagnetinę aplinką, reikia atlikti vietos elektromagnetinių reiškinių tyrimą. Jeigu 
pamatuotas lauko stipris vietoje, kurioje naudojamas CryoMini prietaisas, viršija ankščiau nurodytą atitikimo lygį, būtina 
stebėti, ar CryoMini prietaiso veikimas tokiomis sąlygomis atitinka reikalavimus. Jei pastebimi neįprasti požymiai, gali tekti 
imtis papildomų priemonių, pvz. pakeisti CryoMini prietaiso išdėstymą arba vietą. 
 
b Lauko stipris turi būti mažesnis nei n 3 V/m, kai dažnis yra nuo 150 kHz iki 80 MHz. 

 

Rekomenduojami apsauginiai atstumai tarp nešiojamų ir mobilių RD telekomonikacijos prietaisų ir CryoMini prietaiso. 

CryoMini prietaisas yra skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje DR trukdžiai yra kontroliuojami. CryoMini prietaiso 
užsakovas ar vartotojas gali padėti išvengti elektromagnetinių trukdžių, jei laikosi minimalių atstumų tarp nešiojamų ir mobilių RD 
telekomunikacijos prietaisų (siųstuvų) ir CryoMini prietaiso – priklausomai nuo komunikacijos prietaiso atiduodamos galios, žr. lentelę 
toliau. 

Siųstuvo nominalioji galia, 
W 

Apsauginis atstumas priklausomai nuo perdavimo dažnio, 
m 

150 KHz - 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz - 800 GHz 
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 

Siųstuvams, kurių maksimali nominalioji galia nėra nurodyta šioje lentelėje, rekomenduojamas apsauginis atstumas d metrais (m) 
gali būti nustatytas naudojant atitinkamo stulpelio lygtį, pagal kurią P yra maksimali siųstuvo nominalioji galia vatais (W), kaip nurodo 
siųstuvo gamintojas. 
1 PASTABA: esant 80 MHz ir 800 MHz, taikomas aukštesnis dažnis. 
2 PASTABA: šie nurodymai negali būti taikomi visais atvejais. Elektromagnetiniams trikdžiams įtakos turi tai, kad pastatai, daiktai ir 
žmonės sugeria ir atspindi elektromagnetinių trikdžių sklidimą. 

 

 
 
 



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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