
Instrukcja użytkowania

CryoMini

PL



 
Objaśnienie symboli 

 
 

 

 

 
W niniejszej instrukcji symbol ten oznacza niebezpieczeństwo dla pacjenta, użytkownika lub osób 
postronnych. 

 
 

 

! 

 
W niniejszej instrukcji obsługi symbol ten oznacza „uwaga” na możliwość uszkodzenia 
przedmiotów. 
 
 

 

 
 

 
 

Ochrona typu B przed porażeniem elektrycznym 

  
 
 
 

CryoMini Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część urządzenia CryoMini i należy zawsze przechowywać ją  
w pobliżu tego urządzenia.  Dokładne przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji 
jest warunkiem prawidłowego użytkowania i obsługi urządzenia oraz bezpieczeństwa pacjenta  
i operatora. 
 
 
 
 

! Uwaga: W przypadku konieczności położenia urządzenia CryoMini na boku w celu konserwacji lub 
przewozu, przed jego włączeniem, powinno stać pionowo przez co najmniej 30 minut, aby 
uniknąć uszkodzenia sprężarki; należy także sprawdzić właściwe położenie pojemnika na 
wodę (skropliny powstałe po rozmrożeniu aparatu), umiejscowionego z boku urządzenia. 
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Rysunki urządzenia 

 
Widok z przodu 

 
 
 

 
Ilustracja 1 

 
 
Legenda 
 
1 Kółka 
2  Osłona kółek  
3 Panel sterowania 
4 Podpórka półki szklanej 
5 Podłączenie węża zabiegowego 
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Widok z tyłu i z lewego boku 

 

 
 Ilustracja 2 

 

 
 Ilustracja 3 

Legenda 
 
6 Zbiornik na  wodę (skropliny powstałe po rozmrożeniu aparatu) 
7 Filtr powietrza 
8 Włącznik główny 
9 Gniazdo przewodu sieciowego 
19 Tabliczka znamionowa 
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Panel sterowania – wyświetlacz i przyciski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 30:00
OK Start/ Stop

-10°C

Cooling recommended

 
 

Ilustracja 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Przyciski funkcyjne: 
 
10 Wydłużenie czasu zabiegu   
11 Skrócenie czasu zabiegu   
12 Zwiększenie prędkości wentylatora / zwiększenie nadmuchu powietrza 
13 Zmniejszenie prędkości wentylatora / zmniejszenie nadmuchu powietrza 
14 OK 
15 Start / Stop 
16 Symbol wentylatora   
16.1 Poziom prędkości wentylatora   
17 Symbol czasu 
17.1 Czas zabiegu 
18 Temperatura parownika  
18.1 Komunikat ostrzegawczy 

13 12 

14 

11 10 

15 

16 

16.1 

17 
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 CryoMini – w skrócie 

 
 
 

1. 

   
   
  Czym jest CryoMini?  

 
CryoMini  to kompaktowe urządzenie doprowadzające zimne powietrze do 
chłodzenia skóry w zabiegach wykonywanych laserem dermatologicznym w celu 
obniżenia bólu i zmniejszenia uszkodzeń termicznych tkanki skórnej. 

 
 
 
 Jak działa CryoMini? 

 
CryoMini nawiewa zimne powietrze z ustaloną szybkością na część ciała 
wymagającą zabiegu. 

 
 
 Jaka jest główna zaleta CryoMini?  

 
CryoMini ma „przyjazny” dla użytkownika panel sterowania, dzięki czemu jego 
obsługa jest naprawdę prosta.  
CryoMini daje efekt bardzo skutecznej krioterapii i osiąga parametry typowe dla 
znacznie większych urządzeń. 

 
 
 
 Jakie inne zalety ma CryoMini? 

 
CryoMini jest urządzeniem ekonomicznym, ponieważ filtruje i chłodzi powietrze 
z otoczenia, działając w temperaturze pokojowej, wykorzystując zamknięty 
sprężarkowy obieg chłodniczy, bez konieczności używania innych materiałów 
eksploatacyjnych.  
Czytelny wyświetlacz LCD i ergonomiczna klawiatura są zgodne 
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.  

 
 
 
 W jaki sposób CryoMini osiąga potrzebne natężenie chłodzenia? 

 
Istnieje 9 stopni regulacji przepływu powietrza, zależnie od rozmiaru i dostępności 
leczonego obszaru (stopień 1 = ~200 litrów/min, stopień 9 = ~1300 litrów/min). 

 
 

   

 Uwaga: 
 
Urządzenie CryoMini mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy medyczni. 
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 CryoMini – w skrócie 

 
 
 

1. 

   
   
  Faza wstępnego chłodzenia i minimalna wydajność 

Faza wstępnego chłodzenia rozpoczyna się wraz z włączeniem CryoMini.  W tej 
fazie sprężarka i wentylator chłodzący wspólnie obniżają temperaturę  
i magazynują minimalny zapas „zimna”, zwany „minimalną  wydajnością”. W fazie 
chłodzenia wstępnego na ekranie wyświetlany jest wykres słupkowy, pokazujący 
stan chłodzenia (Ilustracja 8).  Do momentu zakończenia wstępnego chłodzenia 
nie są dostępne inne funkcje, z wyjątkiem wejścia do Menu.  Po osiągnięciu 
minimalnej wydajności na wyświetlaczu pojawia się ekran startowy.  Teraz można 
korzystać z pozostałych funkcji i wykonywać zabiegi.  Sprężarka i wentylator 
chłodzący pracują jednak nadal, do momentu osiągnięcia pełnej wydajności. 

 
 
 Pełna wydajność  

Pełna wydajność to stałe utrzymywanie maksymalnie niskiej temperatury  
zapasu zimna. Podczas zabiegu wentylator zabiegowy będzie nadmuchiwać 
zimne powietrze przez wąż zabiegowy. Dodatkowo sprężarka  
i wentylator chłodzący będą pracować automatycznie, aby wyrównać utratę 
zapasu zimna podczas zabiegu, do momentu jego całkowitego uzupełnienia.  Po 
zakończeniu zabiegu sprężarka i wentylator chłodzący wyłączą się, a urządzenie 
przejdzie w stan czuwania.  

 
 

Tryb czuwania 
Jeśli urządzenie nie jest używane przez około 30 minut* (tryb czuwania), 
zmniejsza się zapas zimna. Sprężarka i wentylator chłodzący włączą się wówczas 
automatycznie, aby ponownie schłodzić powietrze i uzupełnić zapas zimna.  
W trybie czuwania możliwe jest wykonanie zabiegu. 
 
* Okres wymagany do zachowania zapasu zimna może różnić się zależnie od 
warunków pogodowych i temperatury.  

 
 
 Wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania 

Zaleca się odczekanie około 5 minut po zakończeniu fazy wstępnego chłodzenia 
(o czym informuje zniknięcie z ekranu wykresu słupkowego i pojawienie się 
ekranu startowego).  Gwarantuje to uzyskanie pełnej wydajności i pełnego zapasu 
zimna.  Jeśli po zakończeniu fazy wstępnego chłodzenia przystąpi się 
niezwłocznie do zabiegu, zapas zimna zostanie natychmiast wyczerpany, co 
opóźni możliwość wykonywania kolejnych zabiegów.  
Aby zapewnić właściwe parametry pracy urządzenia zaleca się wyłączanie 
urządzenia CryoMini wyłącznie na koniec dnia. 
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 Instrukcja montażu 

 
 
 

2. 

   
Krok 1: 
Rurka zabiegowa (6) 

Podłącz wąż zabiegowy do wlotu powietrza CryoMini (5, Ilustracja 1). 
 

 
Ilustracja 5 

 
Krok 2:  
Montaż szklanej płytki 

Umieść silikonowe podkładki na czterech wbudowanych podpórkach.  
 
Umieść na podpórkach szklaną płytkę. 
 
 Zamontuj płytkę, przykręcając na wylot do podpórek cztery szare śruby płaskie; użyj 
w tym celu kołka w kształcie litery U 
 
 

 
Ilustracja 6 

 
Krok 3:  
Osłony kółek (2) 

Mocno wciśnij osłony kółek na metalowe mocowania kółek (o ile nie zostały 
zamontowane fabrycznie). 
 
 

 
Nie podnoś urządzenia za szklaną płytkę! 

Płaska szara śruba 

Szklana płytka 

Podpórka 
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 Instrukcje dotyczące obsługi  

 
 
 

3. 

   
   
Włączanie urządzenia Włącz przełącznik główny (8, Ilustracja 2); ekran zaświeci się. 

 
 

  
Działanie i zabiegi Po włączeniu urządzenia rozpoczyna się faza chłodzenia wstępnego, a jego stan jest 

wyświetlany na ekranie w postaci wykresu słupkowego (tj. autotest, chłodzenie 
wstępne itp.). Gdy urządzenie jest gotowe do pracy, z ekranu znika tryb chłodzenia 
wstępnego, a pokazuje się tryb zabiegowy.  
 
Prędkość wentylatora zabiegowego i czas zabiegu można ustawić bezpośrednio 
klawiszami funkcyjnymi. Wciśnięcie przycisku Start/Stop powoduje rozpoczęcie 
zabiegu. 
 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
    Ilustracja 7 

 
 

Koniec zabiegu Zabieg kończy się automatycznie po zakończeniu programu lub w przypadku 
wciśnięcia klawisza Start/Stop.  Koniec zabiegu oznajmia sygnał dźwiękowy.  
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 Regulacja, ustawienia i menu  
 
 
 

4. 

   
   
Włączanie urządzenia Włącz przełącznik główny (8, ilustracja 2).  

 
 

Autotest po włączeniu urządzenia wykonywany jest okresowy autotest. 
 

Regulacje w menu 
systemowym 

podczas autotestu i fazy chłodzenia wstępnego można otwierać menu systemowe 
i zmieniać ustawienia. 
 

Menu

OK

Pre-cooling
0% 100%

 
 Ilustracja 8 
 

 Aby wejść do menu systemowego, wciśnij przycisk Menu na wyświetlaczu  
(10, ilustracja 4). 
 

OK Default Settings

Automatic Service Program S01
Automatic Service Program S02

Info

Start/ Stop

Device Configuration

Select

 
 Ilustracja 9 

 
Za pomocą klawiszy funkcyjnych (12, 13, Ilustracja 4) oznaczonych strzałkami na 
wyświetlaczu można uzyskać dostęp do 8 pozycji menu. 
 
 

 Poszczególne pozycje menu są szczegółowo opisane poniżej: 
 Informacje 
 Automatyczny program serwisowy S01 
 Automatyczny program serwisowy S02 
 Konfiguracja urządzenia  
 Ustawienia domyślne  
 Serwis  
 Powrót do zabiegu  
 Rozmrażanie 
 

 Podmenu wybiera się za pomocą klawisza funkcyjnego (10, ilustracja 4).  
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 Regulacja, ustawienia i menu  
 
4.1 Szczegółowy opis opcji menu 
 

4. 

   
   
Informacje 
 

Wyświetla dane techniczne systemu.  
W tej opcji nie można zmieniać ustawień. 
 

 
 

 

Automatyczny program 
serwisowy S01 

Stosowany tylko przez serwisanta. 
 

 
 

 

Automatyczny program 
serwisowy S02 

Stosowany tylko przez serwisanta. 
 

 
 

 

Konfiguracja 
urządzenia  
 

To menu służy do zmiany języka komunikatów ekranowych oraz ustawień 
technicznych.  
Aby wybrać żądaną opcję, użyj strzałki i klawisza Select (Wybierz). 
 
 

 Wyświetlanie temperatury parownika:  
 
Wybierz CHANGE (ZMIEŃ) (13, Ilustracja 4), aby zmienić stan. W przypadku wyboru 
opcji ON (WŁĄCZONY) temperatura parownika zostanie wyświetlona na ekranie 
zabiegowym (18, Ilustracja 4). Wyświetlana temperatura NIE jest temperaturą 
POWIETRZA ZABIEGOWEGO. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator  temperature displayed

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
Ilustracja 10 
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 Regulacja, ustawienia i menu  
 
4.1 Szczegółowy opis opcji menu 
 

4. 

   
   
 Ustawianie progu alarmowego:  

 
To menu służy do ustawiania alarmowego progu temperatury, który spowoduje 
wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego na ekranie oraz włączy alarm dźwiękowy, 
gdy temperatura parownika osiągnie zadany próg. 
 
 Alarm dźwiękowy:  

Wybierz CHANGE (ZMIEŃ) (13, Ilustracja 4), aby zmienić stan. W przypadku 
wybrania opcji ON (WŁĄCZONY) przez 2 minuty w 1-sekundowych odstępach 
będzie emitowany sygnał dźwiękowy. Aby ustawić i zapisać nowe ustawienie, 
wciśnij klawisz Store (Zapisz) (10, Ilustracja 4). 
 

OK Start/ Stop

Audio warning

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
 Ilustracja 11 
 
 

  Ustawianie progu alarmowego temperatury:   
 
Służy do ustawiania progu alarmowego temperatury w zakresie od –20 °C  do  
+20°C. Wartość fabryczna wynosi 4°C. Wciśnij klawisz Store (Zapisz)  
(10, Ilustracja 4), aby ustawić i zapisać nowe ustawienie. 
 

OK Start/ Stop

Setting of temperature warning threshold

StoreBack

Temperature  [-20..+20] °C:       4

 
  Ilustracja 12 
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 Regulacja, ustawienia i menu  
 
4.1 Szczegółowy opis opcji menu 
 

4. 

   
   
  Tekst ostrzegawczy na wyświetlaczu:  

 
Wybierz CHANGE (ZMIEŃ) (13, Ilustracja 4), aby zmienić stan. W przypadku 
wyboru opcji ON (WŁĄCZONY) tekst ostrzegawczy zostanie wyświetlony na 
ekranie zabiegowym (18.1, Ilustracja 4). Wciśnij klawisz Store (Zapisz) (10, 
Ilustracja 4), aby ustawić i zapisać nowe ustawienie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ilustracja 13 
 
 

 Język:  
 
Dostępne są następujące języki: niemiecki, angielski i francuski. 
 
 

OK Start/ Stop

Evaporator temperature displayed
Setting of warning threshold

Display-Backlight

SelectBack

Language

Display-Contrast

 
 Ilustracja 14 
 

 

OK Start/ Stop

Warning text in display

STOREBACKCHANGE

State: ON
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 Regulacja, ustawienia i menu  
 
4.1 Szczegółowy opis opcji menu 
 

4. 

   
   
 Podświetlanie wyświetlacza:  

 
W tym menu można ustawić czas, jaki upłynie od przełączenia urządzenia CryoMini  
w tryb czuwania do włączenia wygaszacza ekranu (przyciemnienia ekranu). Aby 
wybrać okres od 0 do 300 sekund, użyj klawiszy kierunkowych (12, 13, Ilustracja 4). 
Ustawienie fabryczne to 180 sekund. Wciśnij klawisz Store (Zapisz) (10, Ilustracja 4), 
aby ustawić i zapisać nowe ustawienie.  
 

OK Start/ Stop

Delay time prior to screen saver

StoreBack

(Alternative: 0=> no screen saver)

[1..300] sec:             180

 
 Ilustracja 15 
 
Tryb wygaszacza ekranu przedłuża trwałość wyświetlacza. 
 
 

 Kontrast wyświetlacza:  
To ustawienie służy do wyboru kontrastu wyświetlacza w zakresie od 10 (bardzo niski 
kontrast) do 30 (maksymalny).  
 

OK Start/ Stop

Setting of Display-Contrast

StoreBack

Contrast Value (10-30) : 18

 
 Ilustracja 16 
 
 

Ustawienia domyślne Wybierz YES (TAK) lub NO (NIE) (10, 11, Ilustracja 4). Są to jedyne dostępne opcje. 
W przypadku wybrania YES (TAK), przywraca oryginalne wartości wszystkich 
ustawień.  
 

OK Start/ Stop

Reset default configuration?

NoYes

 
 Ilustracja 17 
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 Regulacja, ustawienia i menu  
 
4.1 Szczegółowy opis opcji menu 
 

4. 

   
   
Serwis   Ta opcja jest chroniona hasłem i dostępna tylko dla upoważnionych pracowników, 

przeszkolonych w Zimmer MedizinSysteme. Aby wyjść z tej opcji menu, wciśnij OK 
(14, Ilustracja 4). 
 

OK Start/ Stop

Please enter passwort:

1 2 43

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

 
 Ilustracja 18 
 
 

Powrót do zabiegu Ta opcja powoduje wyjście z menu i powrót do wyświetlacza zabiegowego. 
 
 
 

Rozmrażanie Rozmrażanie zaczyna się natychmiast po wybraniu programu Rozmrażanie. można 
go anulować klawiszem Back (Wróć) (11, Ilustracja 4). Urządzenie pobiera powietrze 
z otoczenia, które przechodzi przez schłodzony obieg (ale samo nie jest chłodzone - 
układ chłodniczy jest wyłączony) i jest wypuszczane wężem zabiegowym. Woda 
powstała po rozmrożeniu wnętrza aparatu spływa do zbiornika umieszczonego z boku 
urządzenia. 
 

OK Start/ Stop

Defrost mode activated

0% 100%

Back

 
 Ilustracja 19 
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 Regulacja, ustawienia i menu 
 
4.2 Ustawienia dotyczące zabiegów 
 

4. 

   
   
Ekran zabiegowy 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
 
 Ilustracja 20 
 
 

 Po zakończeniu fazy chłodzenia wstępnego urządzenie CryoMini jest gotowe do 
pracy.  
Wciśnięcie przycisku Start/Stop powoduje rozpoczęcie zabiegu. 
 
 

Koniec zabiegu Po upływie czasu zabiegu, dopływ powietrza jest odcinany i rozlega się sygnał 
dźwiękowy. Program można także zakończyć ręcznie za pomocą klawisza Start/Stop 
(15, Ilustracja 4). 
 
 

Ustawianie czasu 
zabiegu 

Czas można ustawić w zakresie 00:00 – 99:59 minut. 
 
Wciśnięcie klawisza Do góry lub W dół powoduje wydłużenie lub skrócenie czasu 
zabiegu o 1 minutę. 
Dłuższe wciśnięcie klawisza Do góry lub W dół powoduje wydłużenie lub skrócenie 
czasu zabiegu o 10 minut. 
 
Jeśli przypadkowo wybrany zostanie zbyt długi czas zabiegu, dwukrotne wciśnięcie 
klawisza Start/Stop (15, Ilustracja 4) spowoduje powrót systemu do fabrycznego 
ustawienia czasu trwania programu.  Tę procedurę można także przyspieszyć, 
skracając czas zabiegu. 
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 Konserwacja 
 
 
 

5. 

   
   
 Elementy serwisowe: Panel tylny 

 
 

(8) Wyłącznik główny Wyłącznik główny jest zlokalizowany z tyłu urządzenia. Po jego włączeniu urządzenie  
CryoMini wykonuje autotest (patrz Ilustracja 2). 
 
 

(7) Filtr powietrza: Urządzenie posiada filtr powietrza (7, Ilustracja 2), który usuwa cząsteczki kurzu  
z powietrza stosowanego do chłodzenia i zabiegów. Przy zwykłym użytkowaniu 
wystarczy czyścić filtr, który znajduje się z tyłu urządzenia, odkurzaczem. Filtr należy 
czyścić co najmniej co 150 godzin pracy, gdy program wyśle informację  
o konieczności czyszczenia. Jeśli urządzenie jest stosowane w pomieszczeniach  
z wykładzinami lub innych miejscach, gdzie panuje duże zakurzenie, filtr należy 
czyścić częściej.  
 
Uwaga: Po oczyszczeniu filtra należy zresetować alarm dźwiękowy odpowiednim 
przyciskiem na wyświetlaczu.  
 
 

Wyłącznik 
bezpieczeństwa: 

CryoMini posiada dwubiegunowy wyłącznik nadmiarowy, chroniący urządzenie przed 
skutkami zaburzeń zasilania. Wyłącznik nadmiarowy jest zintegrowany z wyłącznikiem 
głównym (8). W przypadku uruchomienia wyłącznika nadmiarowego, aby go 
zresetować trzeba wyłączyć urządzenie. 
 
 
 

 Elementy serwisowe: Panel boczny: 
 

(6) Zbiornik na  
 rozmrożoną wodę: 

W przypadku wyłączenia urządzenia po użyciu, uruchamia się program rozmrażający, 
układ chłodzący ogrzewa się, zalegający wewnątrz lód topi się, a wykroplona woda 
spływa do zbiornika. CryoMini posiada zbiornik na wodę o pojemności około 1 litra, 
który można demontować i opróżniać. Zbiornik należy oczyścić po opróżnieniu,  
a następnie z powrotem zamontować w urządzeniu. Urządzenia nie można 
uruchamiać bez zbiornika. 

  
 
 

! 

! 

! 
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 Modele, parametry i ustawianie wartości 
zadanych 
 
 

6. 

   
   
Modele: Dostępne są różne modele dostosowane do różnego napięcia. 

 
 
 

Parametry zadane: Każde urządzenie opuszcza fabrykę z ustawionymi standardowymi parametrami 
zadanymi. Można je w każdej chwili przywrócić, wybierając funkcję Ustawienia główne 
(patrz Rozdział 4: Regulacja, ustawienia i menu). 
 
 
 

Ustawianie parametrów 
zadanych: 

W urządzeniu CryoMini można ustawiać i zapisywać przepływ powietrza oraz czas 
zabiegu, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. (patrz Rozdział 4: Regulacja, 
ustawienia i menu). 
 
1. Kontrast wyświetlacza:   regulacja w zakresie 10-30;  
    Wartość domyślna:18. 
 
2. Język:    Różne języki;  
    Język domyślny: angielski. 
 
3. Podświetlanie wyświetlacza:  regulacja w zakresie 1-3000 s;  
    Wartość domyślna:180. 
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 Wskazania/Przeciwskazania 
 
 
 

7. 

   
 Urządzenie CryoMini służy do ograniczenia bólu i urazów termicznych podczas 

zabiegów laserowych i dermatologicznych oraz do chwilowego miejscowego 
znieczulania przy zastrzykach. 
 
 

Wskazania Chłodzenie skóry podczas zabiegu laserowego w celu ograniczenia bólu i uniknięcia 
uszkodzenia termicznego tkanki skórnej, np.  przy zabiegach: 
-  usuwanie nadmiernego owłosienia 
- usuwania znamion naczyniowych płaskich 
- usuwania naczyniaków  
- usuwania tatuaży 
- leczenia rogowacenia słonecznego 
- depilacji 

 
 

Zalety Znieczulenie zimnym powietrzem zwiększa komfort pacjenta podczas zabiegu. 
 
Często ogranicza też popularne skutki uboczne zabiegu laserowego: 
 - minimalny rumień 
 - mniejsza opuchlizna i strup 
 - redukcja bólu i uszkodzenia termicznego tkanki skórnej 
 
 

Przeciwskazania Nadwrażliwość na zimno (alergia) 
Zlokalizowane odmrożenie 
Choroba Raynauda 
Problemy z przepływami wieńcowymi (obszary o zaburzonym krążeniu) 
Zmieniona wrażliwość skóry (obszary o upośledzonym czuciu) 
Otwarte rany 
Zabieg laserem ablacyjnym 
Krioglobulinemia 
Choroba zimnych aglutynin 
 
 

Informacje dotyczące 
zabiegu 

Przed rozpoczęciem zabiegu pacjenta należy poinformować o chłodzeniu skóry za 
pomocą CryoMini. Pacjent powinien natychmiast poinformować operatora CryoMini, 
jeśli poczuje zwiększony dyskomfort lub nadwrażliwość na ciepło lub zimno.  
 
Należy tak wybrać wartość przepływu powietrza oraz odległość między adapterem 
rurki zabiegowej a leczonym obszarem, aby zapewnić pacjentowi maksymalny 
komfort. Operator CryoMini powinien sprawdzać komfort pacjenta w trakcie zabiegu  
i odpowiednio zmieniać parametry (przepływ powietrza i odległość od leczonego 
obszaru).  
 
W przypadku chwilowego miejscowego znieczulenia do wkłucia, dany obszar ciała 
należy schłodzić do temperatury komfortowej dla pacjenta.  Przed wkłuciem należy 
zdezynfekować ten obszar, aby uniknąć zanieczyszczenia. 
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 Ostrzeżenia 

 
 
 

8. 

   
   
  Urządzenie CryoMini mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy medyczni. 

 
 

  W przypadku konieczności położenia urządzenia CryoMini na boku w celu 
konserwacji lub przewozu, przed jego włączeniem, powinno stać pionowo przez 
co najmniej 30 minut, aby uniknąć uszkodzenia sprężarki; należy także sprawdzić 
właściwe położenie pojemnika na rozmrożoną wodę, umiejscowionego z boku 
urządzenia. 

 
  Urządzenia nie należy umieszczać w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła 

(grzejniki, podgrzewacze do preparatów z błota, sauny, itp.). Między urządzeniem 
a ścianą powinien być co najmniej 50 cm odstęp, aby umożliwić swobodny 
przepływ powietrza. 

 
  Niekorzystne warunki otoczenia (np. temperatura powyżej 30°C oraz duża 

wilgotność) mogą obniżać wydajność urządzenia (mniejsze chłodzenie).  
 

  Pole magnetyczne i elektryczne może zaburzać działanie urządzenia. Nie wolno 
stosować urządzenia CryoMini w pobliżu sprzętów emitujących silne pole 
elektromagnetyczne (np. urządzeń radiologicznych i diatermicznych oraz 
tomografów i rezonansów magnetycznych). 

 
  Należy odpowiednio zutylizować opakowanie i przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci.  
 
 

  Urządzenia CryoMini nie wolno stosować w miejscu, gdzie znajdują się materiały 
wybuchowe lub łatwopalne. 

 
  Aby uniknąć zakażenia otwartych ran, CryoMini można stosować wyłącznie przed 

wkłuciami (nie w trakcie lub po wkłuciu). Dezynfekować skórę przed wkłuciem. 
 
 

  Aby uniknąć odmrożeń i przechłodzenia, strumień powietrza powinien być 
skierowany równomiernie i bezpośrednio na cały obszar poddawany zabiegowi. 
Należy unikać nadmiernego lub statycznego chłodzenia. 

 
  Stosując CryoMini do chłodzenia skóry nie wolno zwiększać mocy wyjściowej lub 

zasilania lasera. Lasera należy używać zawsze zgodnie z instrukcją obsługi. 
 
 

  Chłodzenie skóry może obniżać skuteczność niektórych zabiegów laserowych 
przy identycznej mocy wyjściowej lasera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 

! 

! 
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 Dane techniczne 

 
 
 

9. 

   
   
Napięcia zasilania: 230V - 240 V / 50 Hz /60 Hz 

Podłączać wyłącznie do źródła zasilania o odpowiednim napięciu i częstotliwości. 
 

Pobór mocy w trybie 
czuwania: 
maksymalny:  

260 W 
1 kW 

Zużycie prądu: tryb czuwania:  1A  
maksymalny:  5-6A 

Zabezpieczenie zasilania: 16A bezpiecznik w wyłączniku głównym 
Poziom ochrony: I 
Klasa zastosowania: Typ B, zgodnie z normą IEC 601-1 
Klasa MPG: Ila 
Przechowywanie/transpo
rt: 

Temperatura:   -10°C do +50°C maks. 
Ciśnienie:    700 hPa do 1060 hPa  
Stały poziom wilgotności od 10 % do 90 %  

Uwaga: Przechowywanie i transport tylko w oryginalnym opakowaniu. 

Przechowywanie i wysyłka tyko z opróżnionym zbiornikiem na rozmrożoną wodę. 

Parametry robocze: Temperatura:    0°C - 35°C  
Ciśnienie:   700 – 1200 hPa  
Stały poziom wilgotności od 30 % do 95 % 
 

Temperatura parownika:   
Minimalna (tryb czuwania) - 20°C 
Maksymalna (tryb czuwania) - 10°C 
  

 

Parametry zabiegowe 
 

 

Temperatura powietrza na 
dyszy (temp. otoczenia 
25°C lub mniej): 

średnia:    - 8°C 
na początku zabiegu:  - 10°C 
maksymalna:   - 5°C (po 15-min. zabiegu) 

 Dokładność wartości +/- 10 %. 
Ustawienie maksymalnego 
czasu zabiegu: 

99:59 min. 

Dane fizyczne: 
 

 

Masa: 35,5 kg 
Wymiary zewnętrzne 650x335x600mm (WxSxD) 
Kółka:  75mm 
Maksymalne obciążenie 
powierzchni szklanej płyty 

Na płytce szklanej zamontowanej na podpórkach można umieszczać urządzenia 
(np. laser) o masie nieprzekraczającej 30 kg i maksymalnych wymiarach 
36x37x48cm (SxGxW) .  

  
 Wszystkie parametry mogą ulec zmianie! 
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 Czyszczenie i dezynfekcja 

 
 
 

10. 

   
   
  CryoMini czyścić z zewnątrz ogólnie dostępnymi środkami czyszczącymi nie 

zawierającymi alkoholu.  
 
 
 Środki zawierające alkohol polecane są do czyszczenia powierzchni szklanej 

półki i węża zabiegowego. 
 
 
 Do dezynfekcji urządzenia i jego akcesoriów używać powszechnie dostępnych 

środków do dezynfekcji sprzętu, zgodnie z instrukcjami producenta.  
 
 
 Zbiornik na rozmrożoną wodę należy dezynfekować każdorazowo po 

opróżnieniu za pomocą powszechnie dostępnych środków dezynfekujących. 
 
 

  
 
 

! 
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 Zabiegi i zalecenia odnośnie 

zastosowania 
 
 

11. 

   
   
  W przypadku większych powierzchni poddawanych zabiegowi należy 

zwiększyć odległość dyszy od skóry, co związane jest z wydłużeniem czasu 
zabiegu w celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia.   

 
 

 Chłodzony obszar ma powierzchnię ok. 10 cm2  przy odległości 5 cm 
 
 

 Zabieg należy wykonywać w rękawiczkach higienicznych. 
 
 
 Pacjent  powinien zostać poinformowany o celu i skutkach krioterapii z użyciem 

urządzenia CryoMini przed rozpoczęciem zabiegu.  
 
 
 Należy poinformować pacjenta, by niezwłocznie zgłaszał lekarzowi wszystkie 

niepożądane odczucia w trakcie zabiegu (np. uczucie przenikliwego zimna).  
 
 
 Lekarz powinien kontrolować samopoczucie pacjenta podczas zabiegu, 

zadając mu odpowiednie pytania.   
 
 
 W razie potrzeby trzeba odpowiednio zmienić parametry zabiegu (szybkość 

przepływu powietrza, odległość od obszaru poddawanego zabiegowi). 
 
 
 W przypadku stosowania z laserem, zaleca się, aby odległość wynosiła 5 cm 

10 cm². W przypadku większych powierzchni należy odpowiednio zwiększyć 
dystans. W takich przypadkach zabieg powinien trwać dłużej, aby osiągnąć 
odpowiednie schłodzenie. 
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 Oznaczenie CE  

 
 
 

12. 

   
   
 Deklaracja zgodności 

 
 

Produkt opatrzony jest oznaczeniem   0123 
 
zgodnym z dyrektywą Rady CE 93/42/EWG w sprawie urządzeń medycznych oraz 
ustępem I tej dyrektywy. 
 
Urządzenie należy do Klasy IIa zgodnie z ustępem IX tej dyrektywy. 
 
Urządzenie CryoMini zostało zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane  
w ramach systemu zarządzania jakością zgodnym z normami ISO 9001, DIN EN 
46001 oraz DIN EN ISO 13485. 
 
Zgodność systemu zarządzania jakością jest potwierdzona certyfikatem  
i monitorowana przez TÜV Product Service GmbH. 
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 Części i akcesoria 

 
 
 

13. 

   
   
 Należy stosować wyłącznie zatwierdzone części i akcesoria. 
  
Standardowy zestaw 1 Wąż zabiegowy lekki, wersja pleciona 
 2 kółka  75 mm 
 2 kółka  75 mm z hamulcem 
 4 osłony kółek 
 1 płytka szklana / Pleksiglas 
 1 zbiornik na rozmrożoną wodę  
 1 Kabel sieciowy Europa 
 1 instrukcja obsługi 
  
  
Akcesoria dostępne  Nr art.* 
na zamówienie  
 95852210 Wąż zabiegowy lekki, wersja pleciona 
 65373510 Adapter bez zacisku 
 95372620 Adapter z zaciskiem 20 mm 
 93852660 Ramię do rurki zabiegowej 
 80026510 Zbiornik na rozmrożoną wodę  
 80400751 Kółko  75 mm (standard) 
 80401000 Kółko  100 mm 
 80400754 Kółko  75 mm z hamulcem (standard) 
 80401001 Kółko  100 mm z hamulcem  
 65850410 Osłony kółek 
 65490610 Płytka szklana / Pleksiglas 
 67300124 Kabel sieciowy Europa 
  
  
 Należy stosować wyłącznie zatwierdzone części i akcesoria. 
  
 Wszystkie parametry mogą ulec zmianie! 
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 Bezpieczeństwo  

 
 
 

14. 

   
   
 CryoMini wyprodukowano zgodnie z wymogami części 1 normy VDE 0750(DIN EN 

60601-1).  
Jako producent firma Zimmer MedizinSysteme GmbH przyjmuje odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo i niezawodność urządzenia, wyłącznie pod warunkiem że:  
 
 urządzenie jest zasilane z gniazdka elektrycznego z zabezpieczeniem, 

zgodnym z wszystkimi wymogami , a zasilanie elektryczne jest zgodne  
z częścią 710 normy DIN VDE 0100  

 
 urządzenie obsługiwane jest zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi 
 
 wszystkie dodatki, regulacje i modyfikacje są wprowadzane wyłącznie przez 

pracowników działających na zlecenie Zimmer MedizinSysteme GmbH.  
 
Urządzenie nie posiada żadnych części, które może serwisować użytkownik,  
z wyjątkiem filtra powietrza (7, rozdział 8.1, strona 15) oraz zbiornika na 
rozmrożoną wodę (6, rozdział 8.2, strona 15).  
 
 
 

Test działania Po włączeniu urządzenie CryoMini wykonuje test automatyczny sprawdzający 
działanie jego poszczególnych elementów.  
W razie konieczności można także dodatkowo sprawdzić działanie układu 
chłodzącego:  
 

1. Włącz urządzenie. 
 

2. Poczekaj do zakończenia fazy chłodzenia wstępnego i wyświetlenia 
 ekranu początkowego. (patrz Regulacja, ustawienia i menu).  

 
3. Uruchom urządzenie przyciskiem Start/Stop (15).  

 
4. Ustaw różne natężenia przepływu powietrza i sprawdzaj prędkość oraz 

 stopień schłodzenia.  
 
W zakresie przeglądów okresowych należy przestrzegać przepisów danego kraju. 
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 Informacje i sygnały o błędach 

 
 
 

15. 

   
   
 Informacje i sygnały o błędach pojawiają się w formie tekstowej na ekranie; 

czasami podana jest także możliwa przyczyna zakłócenia. 
 
W niektórych przypadkach zakłócenie usunięte zostaje automatycznie po 
wyłączeniu urządzenia. W takim przypadku należy odczekać kilka sekund  
i ponownie włączyć urządzenie. 
 
Jeśli po ponownym włączeniu urządzenia nadal wyświetlany jest komunikat  
o błędzie, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.  
 
W przypadku błędu „Wysoka temperatura obwodu chłodzącego” należy wyłączyć 
urządzenie i odczekać 10 minut przed ponownym włączeniem. 
 
Autoryzowanych pracowników serwisu można wezwać kontaktując się ze 
sprzedawcą urządzenia lub bezpośrednio z firmą Zimmer MedizinSysteme. 
 
W przypadku nie osiągania właściwej temperatury lub spadku natężenia 
nadmuchiwanego powietrza konieczne jest rozmrożenie. 
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 Utylizacja 

 
 
 

16. 

   
   
 Utylizacją urządzenia powinna się zająć odpowiednia specjalistyczna firma;  

w żadnym wypadku nie wolno wyrzucać go ze zwykłymi odpadkami domowymi. 
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 Deklaracja producenta o zgodności 
wyrobu z normami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) 

17. 

   
   

 
Medyczne urządzenia elektryczne, do których należy np. CryoMini wymagają specjalnych zabezpieczeń w odniesieniu 
do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane i uruchamiane zgodnie z informacjami 
odnoszącymi się do EMC zamieszczonymi w niniejszej instrukcji użytkowania wzgl. dokumentach towarzyszących. 
 
Przenośne i ruchome środki łączności radiowej (np. telefony przenośne, telefony komórkowe) mogą wywierać wpływ na 
medyczne urządzenia elektroniczne. 
 
Urządzenie CryoMini może pracować wyłącznie z częściami oryginalnymi wymienionymi w wykazie zakresu dostawy. 
Uruchomienie urządzenia z innymi częściami może spowodować wzrost emisji lub spadek odporności urządzenia na 
zakłócenia! 
 
Zalecenia i deklaracja producenta – Emisja elektromagnetyczna

Urządzenie CryoMini jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca 
lub użytkownik urządzenia CryoMini musi dopilnować używania go w takich warunkach.

Test emisji  Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - 
wskazówki

Emisja RF zgodnie z CISPR 11 Grupa 1 Urządzenie CryoMini wykorzystuje energię  
o częstotliwości radiowej wyłącznie do 
realizacji swoich funkcji wewnętrznych.  
W związku z czym emisje są niskie i nie 
powinny powodować zakłóceń pracy sprzętu 
znajdującego się w pobliżu.

Emisja RF zgodnie z CISPR 11 Klasa B Urządzenie CryoMini może być używane we 
wszystkich budynkach, łącznie  
z mieszkalnymi oraz budynkami, które są 
bezpośrednio podłączone do publicznej sieci 
niskiego napięcia, zasilającej budynki 
przeznaczone do celów mieszkalnych. 

Emisje harmoniczne zgodnie z IEC 61000-
3-2 

Klasa A

Wahania napięcia / migotanie światła 
zgodnie z IEC 61000-3-3 

Zgodne

 
Urządzenie nie może pracować w bezpośredniej bliskości innych urządzeń lub być na nich umieszczane. Jeżeli takie 
usytuowanie jest konieczne, należy prowadzić obserwację, aby potwierdzić, ze konfiguracja, w której urządzenie zostało 
umieszczone, pozwala mu na poprawne działanie. 
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 Deklaracja producenta o zgodności 

wyrobu z normami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) 

17. 

   

Zalecenia i deklaracja producenta – Odporność elektromagnetyczna

Urządzenie CryoMini jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca lub 
użytkownik urządzenia CryoMini musi dopilnować używania go w takich warunkach.

Test odporności Poziom testowy IEC 
60601 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - 
wskazówki

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) 
zgodnie z normą IEC 
61000-4-2 

± 6 kV kontaktowo  
 
± 8 kV w powietrzu 

± 6 kV kontaktowo 
 
± 8 kV w powietrzu 

Podłogi powinny być wykonane z drewna, 
betonu lub płytek ceramicznych. W przypadku 
podłóg pokrytych materiałem syntetycznym 
wilgotność względna powinna wynosić co 
najmniej 30%.

Elektryczny przebieg 
nieustalony/impulsy 
zgodnie z normą IEC 
61000-4-4 

± 2 kV dla linii 
zasilających 
 
± 1 kV dla linii 
wejściowych/wyjściowy
ch 

± 2 kV dla linii 
zasilających 
 
± 1 kV dla linii 
wejściowych/wyjścio
wych 

Zasilanie sieciowe powinno być typowe dla 
środowisk komercyjnych lub szpitalnych. 

Udar zgodnie z normą IEC 
6100-4-5 

± 1 kV tryb różnicowy 
 
± 2 kV tryb normalny 

± 1 kV tryb 
różnicowy 
 
± 2 kV tryb normalny

Zasilanie sieciowe powinno być typowe dla 
środowisk komercyjnych lub szpitalnych. 

Przysiady napięcia, krótkie 
zakłócenia lub wahania 
napięcia w liniach 
zasilających zgodnie  
z normą IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% przysiad w UT 
dla cyklu  0.5) 
 
40% UT 
(60% przysiad w UT 
dla cyklu  5) 
 
70% UT 
(30% przysiad w UT 
dla cyklu  25) 
 
<5% UT 
(>95% przysiad w UT 
dla 5 sekund) 

<5% UT 
(>95% przysiad w 
UT dla cyklu  0.5) 
 
40% UT 
(60% przysiad w UT 
dla cyklu  5) 
 
70% UT 
(30% przysiad w UT 
dla cyklu  25) 
 
<5% UT 
(>95% przysiad w 
UT dla 5 sekund)

Zasilanie sieciowe powinno być typowe dla 
środowisk komercyjnych lub szpitalnych. 
Użytkownik urządzenia CryoMini oczekuje 
ciągłego działania podczas zakłóceń 
zasilania. Zaleca się zasilanie urządzenia  
z zasilacza bezprzerwowego lub baterii. 

Częstotliwość sieciowa 
(50/60 Hz) pole 
magnetyczne zgodnie  
z normą IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne częstotliwości sieciowej 
powinny mieć wartość typową dla przeciętnej 
lokalizacji w środowisku komercyjnym lub 
szpitalnym.

Uwaga: UT to napięcie sieciowe AC przed zastosowaniem poziomu testowego.
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 Deklaracja producenta o zgodności 

wyrobu z normami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) 

17. 

   
 
Podstawowe właściwości urządzenia CryoMini to: Bezusterkowe dostarczanie zimnego powietrza oraz bezawaryjne 
działanie wszystkich funkcji. 
 
Zalecenia i deklaracja producenta – Odporność elektromagnetyczna

Urządzenie CryoMini jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik 
urządzenia CryoMini musi dopilnować używania go w takich warunkach.

Test 
odporności 

Poziom testowy 
IEC 60601 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki

Przewodzone 
zaburzenia RF 
zgodnie z normą 
IEC-61000-4-6 
 
Promieniujące 
zaburzenia RF 
zgodnie z normą 
IEC-61000-4-3 

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

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

Przenośne i ruchome środki łączności radiowej 
powinny być używane w odległości od CryoMini 
łącznie z jego przewodami, która jest nie mniejsza niż 
odległość zalecana, obliczona w równaniu 
częstotliwości nadajnika 
 
Zalecana odległość: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P dla 80MHz do 800 MHz 
 
d= 2,33 √P dla 80MHz do 2,5 GHz 
 
gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika 
w watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d jest 
zalecaną odległością w metrach (m). 
 
Natężenie pól pochodzących od stałych nadajników 
RF, jak określono w pomiarach pól 
elektromagnetycznych w tereniea powinny być niższe 
niż poziom zgodności dla każdego zakresu 
częstotliwościb. 
 
Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliży urządzeń 
oznaczonych następującym symbolem: 
 

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.
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 Deklaracja producenta o zgodności 

wyrobu z normami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) 

17. 

   

 

a Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych, takich jak nadajniki bazowe 
telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową, radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, 
nadajników AM, FM i telewizyjnych nie można wyliczyć teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny 
środowiska elektromagnetycznego wytworzonego przez nadajniki radiowe należy rozważyć przeprowadzenie pomiarów 
elektromagnetycznych w terenie.  Jeżeli zmierzone w terenie natężenie pola w okolicy urządzenia CryoMini przewyższa 
powyższy poziom zgodności , należy prowadzić obserwację urządzenia CryoMini, aby potwierdzić, że urządzenie działa 
poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. 
odwrócenie urządzenia CryoMini w inną stronę lub przestawienie go w inne miejsce. 
 
b Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m. 
 
Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a urządzeniem CryoMini 

Urządzenie CryoMini jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia powodowane sygnałem 
o częstotliwości radiowej można kontrolować. Nabywca lub użytkownik urządzenia CryoMini może starać się unikać zakłóceń 
elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odległości przenośnych i ruchomych środków łączności radiowej 
(nadajników) od rządzenia CryoMini – zależnie od maksymalnej mocy znamionowej tych nadajników, jak zalecono poniżej.

Moc znamionowa nadajnika 
W 

Odległość zależna od częstotliwości nadajnika 
M

150 kHz do 80 MHz 
d= 1,17 √P

80 MHz do 800 MHz 
d= 1,17 √P

800 MHz do 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 

Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nieuwzględnionej w powyższej tabeli zalecaną odległość d w metrach (m) można 
obliczyć ze wzoru na częstotliwość nadajnika dla danej kolumny, gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika w watach 
(W) podaną przez producenta. 
UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2 Niniejsze wskazówki nie muszą mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi.

 
 
 
 







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

Instrukcja użytkowania
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