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Explicação dos símbolos 
 
 

 

 

 
Quando utilizado neste manual, este símbolo indica perigo para o doente, utilizador ou terceiros. 

 
 

 

! 

 
Quando utilizado neste manual, este símbolo indica um aviso sobre possíveis danos no aparelho. 
 
 

 

 
 

 
 

Nível de protecção contra choques eléctricos: equipamento tipo B  

  
 
 
 

CryoMini Este manual de instruções constitui parte integrante do aparelho CryoMini e deve ser sempre 
guardado nas suas imediações.  O cumprimento, na íntegra, das instruções contidas neste manual 
de instruções é condição para a utilização e o manuseamento correcto do equipamento, assim como 
para a segurança do doente e do operador. 
 
 
 
 

! Nota: Se for necessário virar o CryoMini de lado para manutenção ou transporte, este deve ser 
colocado direito durante, pelo menos, 30 minutos antes de ser ligado, a fim de evitar danos 
no compressor, devendo-se ainda controlar a posição correcta do recipiente de água de 
descongelação localizado no lado do equipamento. 

 
 
 



 1 

 

Índice 
 
 
 

  Página 
   

 Vista esquemática 2 

1 CryoMini em resumo 5 

2 Instruções de montagem 7 

3 Instruções de utilização 8 

4 Ajustes, definições e menus 9 

4.1 Opções do menu detalhadas 10 

4.2 Configurações de tratamento 15 

5 Manutenção 16 

6 Modelos, parâmetros e ajuste dos valores pré-definidos 17 

7 Indicações / Contra-indicações 18 

8 Avisos 19 

9 Dados técnicos 20 

10 Limpeza e desinfecção  21 

11 Conselhos para o tratamento e a utilização 22 

12 Marcação CE  23 

13 Peças e acessórios 24 

14 Segurança  25 

15 Mensagens e sinais de erro 26 

16 Eliminação 27 

17 Declaração de CEM do fabricante 28 

   
 
 

 



 2 

 

Vista esquemática 
 

Parte da frente 
 

 
 

 
Figura 1 

 
 
Legenda: 
 
1 Rodízio 
2  Protecções dos rodízios 
3 Painel de comando 
4 Base de apoio 
5 Conector do tubo de tratamento 
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Vista da parte de trás e do lado esquerdo 

 

 
Figura 2 

 

 
Figura 3 

Legenda: 
 
6 Recipiente de água de descongelação 
7 Filtro do ar 
8 Interruptor de rede 
9 Tomada 
19 Etiqueta 
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Painel de comando: comandos e visor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 30:00
OK Start/ Stop

-10°C

Cooling recommended

 
 

Figura 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teclas de função: 
 
10 Aumentar o tempo de tratamento   
11 Diminuir o tempo de tratamento   
12 Aumentar a velocidade da ventoinha  
13 Diminuir a velocidade da ventoinha  
14 OK 
15 Start/Stop 
16 Símbolo da ventoinha   
16.1 Velocidade da ventoinha   
17 Símbolo do tempo 
17.1 Tempo de tratamento 
18 Temperatura do vaporizador 
18.1 Texto de aviso 

13 12 

14 

11 10 

15 

16 

16.1 

17 

17.1 18 18.1 
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 CryoMini em resumo 

 
 
 

1. 

   
   
 • O que é o CryoMini?  

 
O CryoMini é uma unidade compacta que fornece ar frio que se destina ao 
arrefecimento da pele durante tratamentos dermatológicos por laser, bem como à 
redução da dor e de danos causados no tecido cutâneo pelo calor. 

 
 
 

• O que faz o CryoMini? 
 
O CryoMini liberta ar frio a uma velocidade regulável para a zona do corpo do 
doente que requer tratamento. 

 
 
 

• Qual é a principal vantagem do CryoMini?  
 
O CryoMini possui um teclado fácil de entender, que facilita a sua utilização.  
 Alcança-se uma crioterapia altamente eficiente e proporciona um nível de 
desempenho no funcionamento contínuo, que é normalmente encontrado apenas 
em aparelhos de muito maior dimensão. 

 
 
 

• Que outras vantagens apresenta o CryoMini? 
 
O CryoMini é económico e rentável, visto que filtra e arrefece o ar ambiente 
através de um circuito de refrigeração fechado sem precisar de consumíveis 
adicionais.  
O visor LCD transparente e o teclado ergonómico representam os mais recentes 
avanços tecnológicos.  

 
 
 

• Como é que o CryoMini atinge a concentração necessária de 
arrefecimento? 

 
O fluxo do ar pode ser variado em 9 passos de acordo com a dimensão e a 
acessibilidade da área a ser tratada (nível 1 = ~200 litros/min, nível 9 = ~1300 
litros/min). 

 
 

   

 Nota: 
 
O CryoMini destina-se exclusivamente à utilização por ou segundo as instruções de 
profissionais médicos autorizados. 
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 CryoMini em resumo 

 
 
 

1. 

   
   
 • Fase de pré-arrefecimento e carga mínima:  

A fase de pré-arrefecimento começa imediatamente após o CryoMini ter sido 
ligado.  Durante esta fase, o compressor e a ventoinha do condensador 
funcionam em conjunto para reduzir a temperatura e armazenar uma quantidade 
de reserva mínima de frio, conforme descrito em “Carga mínima”. Durante a fase 
de pré-arrefecimento, um gráfico de barras indica o estado do pré-arrefecimento 
no ecrã (figura 8).   Enquanto a fase de pré-arrefecimento não está concluída, 
não é possível efectuar quaisquer outras funções, à excepção da entrado no 
menu.  Uma vez alcançada a carga mínima, o ecrã muda para o ecrã de início:  É 
possível efectuar agora um tratamento ou utilizar outras funções.  No entanto, o 
compressor e a ventoinha do condensador continuam a trabalhar até se alcançar 
a carga total. 

 
 
• A carga total 

A carga total refere-se à manutenção constante da temperatura fria máxima na 
reserva de frio. A ventoinha funciona durante o tratamento para soprar o ar frio 
através do tubo de tratamento. Adicionalmente, o compressor e a ventoinha do 
condensador funcionam automaticamente, a fim de compensar a perda da 
capacidade de frio durante o tratamento, continuando a trabalhar até a reserva de 
frio estar completa.  Uma vez concluído este processo, o compressor e a 
ventoinha do condensador param, e o aparelho CryoMini muda para o modo de 
“stand-by”. A carga total refere-se à manutenção constante da temperatura fria 
máxima na reserva de frio.  

 
 
• O modo de “stand-by” 

Se o aparelho deixar de ser utilizado durante aproximadamente 30 minutos* (no 
modo de “stand-by”), a reserva de frio diminui. O compressor e a ventoinha do 
condensador começam depois a trabalhar automaticamente para voltar a 
arrefecer e completar a reserva de frio. Durante o modo de "stand-by" é possível 
realizar tratamentos. 
 
*A frequência necessária para manter uma reserva de frio adequada pode ser 
alterada de acordo com as condições climatéricas e a temperatura.  

 
 
• Conselhos para uma utilização ideal 

Recomenda-se aguardar cerca de 5 minutos depois de a fase de pré-
arrefecimento estar concluída (indicado no ecrã, que muda do gráfico de barras 
para o ecrã de início).  Isto garante o alcance de uma carga total com uma 
reserva de frio completa.  Se o primeiro tratamento for iniciado imediatamente a 
seguir à fase de pré-arrefecimento, a reserva de frio é esgotada imediatamente e 
os tratamentos subsequentes são atrasados.  
Para evitar períodos de espera devido à fase de pré-arrefecimento, é 
recomendável desligar o CryoMini apenas ao final do dia. 
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 Instruções de montagem 

 
 
 

2. 

   
Passo 1:  
Tubo de tratamento (6) 

Ligue o tubo de tratamento à saída de ar no CryoMini (5, Figura 1).  
 
 

 
Figura 5 

 
Passo 2:   
Montar  
o tampo de vidro 

Coloque uma anilha de silicone sobre cada um dos 4 apoios pré-montados.  
 
Coloque o tampo de vidro sobre os apoios. 
 
 Prenda o tampo de vidro passando o pino em U para fixar os quatro parafusos planos 
cinzentos nos apoios e através do tampo de vidro. 
 

 
Figura 6 

 
Passo 3:   
Protecções dos 
rodízios (2) 

Pressione com firmeza as protecções nos suportes de metal dos rodízios (se ainda 
não estiverem montadas). 
 
 

 
Não levante o aparelho segurando-o pelo vidro! 

Parafuso plano cinzento 

Tampo de vidro 

Base de apoio 
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 Instruções de utilização 

 
 
 

3. 

   
   
Ligar o aparelho  Interruptor de rede (8, figura 2), o visor ilumina-se. 

 
 

  
Estado de 
funcionamento e 
tratamento 

Depois de se ligar o aparelho, a fase de pré-arrefecimento é iniciada, e o estado 
actual é visualizado no gráfico de barras (i.e., auto-teste, pré-arrefecimento, etc.). 
Quando o aparelho está pronto para ser utilizado, o ecrã muda do modo de pré-
arrefecimento para o modo de tratamento.  
 
A velocidade da ventoinha e o tempo de tratamento podem ser regulados 
directamente através das teclas de função. O tratamento inicia-se pressionando o 
botão Start/Stop. 
 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
    Figura 7 

 
 

Fim do tratamento O tratamento termina automaticamente ao concluir-se o programa ou se o utilizador 
pressionar a tecla Start/Stop durante o tratamento.  O fim do tratamento é indicado 
por um sinal acústico.  
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 Ajustes, definições e menus 

 
 
 

4. 

   
   
Ligar o aparelho  Ligue o interruptor de rede (8, figura 2).  

 
Auto-teste Depois de ligar, o CryoMini faz uma rotina de auto-teste. 

 
Regulações  
no menu do sistema 

Durante o auto-teste e a fase de pré-arrefecimento, pode aceder-se ao menu do 
sistema e alterar-se aí as definições. 
 

Menu
OK

Pre-cooling
0% 100%

 
 Figura 8 
 
 

 Para entrar no modo de selecção do menu, pressione o botão Menu  no visor (10, 
figura 4). 
 

OK Default Settings

Automatic Service Program S01
Automatic Service Program S02

Info

Start/ Stop
Device Configuration

Select

 
 Figura 9 

 
Utilize as teclas de função (12, 13, figura 4) assinaladas com setas no visor, para 
navegar pelos 8 itens disponíveis no menu. 
 
 

 Cada item é descrito detalhadamente em baixo: 
 Informação 
 Programa automático de serviço S01 
 Programa automático de serviço S02 
 Configuração do equipamento 
 Definições pré-programadas 
 Serviço 
 Voltar ao tratamento  
 Descongelação 
 

 Utilize a tecla de função (10, figura 4) para seleccionar o submenu pretendido.  
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 Ajustes, definições e menus 
 
4.1 Opções do menu detalhadas 
 

4. 

   
   
Informação 
 

Mostra os dados técnicos do sistema.  
Não podem ser feitos ajustes nesta opção. 
 

 
 

 

Programa automático 
de serviço S01 

Só pode ser utilizado a pedido de um técnico. 
 

 
 

 

Programa automático 
de serviço S02 

Só pode ser utilizado a pedido de um técnico. 
 

 
 

 

Configuração do 
equipamento 
 

Utilize este submenu para alterar o idioma utilizado no visor ou para proceder a 
ajustes técnicos.  
Utilize a seta e a tecla Select para escolher a opção pretendida. 
 
 

 Exibir a temperatura do vaporizador:  
 
Seleccione CHANGE (13, figura 4) para alterar o estado. Se seleccionar ON, a 
temperatura do vaporizador será exibida no ecrã de tratamento (18, figura 4). A 
temperatura exibida NÃO é a temperatura do AR. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator  temperature displayed

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
Figura 10 
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 Ajustes, definições e menus 
 
4.1 Opções do menu detalhadas 
 

4. 

   
   
 Definir o limiar de alarme:  

 
Utilize este submenu para definir o limiar de alarme da temperatura, para exibir o 
texto de aviso no ecrã de tratamento e para activar o alarme acústico quando a 
temperatura do vaporizador alcança o limiar de alarme definido. 
 
• Alarme acústico:  

Seleccione CHANGE (13, figura 4) para alterar o estado. Se seleccionar ON, um 
sinal acústico soa por 2 min. em intervalos de 1 segundo. Prima a tecla Store (10, 
figura 4) para aplicar e guardar a nova definição. 
 

OK Start/ Stop

Audio warning

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
   Figura 11 
 
 

 • Definir o limiar de alarme da temperatura:   
Utilize esta opção para definir o limiar de alarme da temperatura entre –20 °C  e  
+20°C. O valor originalmente pré-definido é de 4°C. Prima o botão Store (10, 
figura 4) para confirmar e guardar a nova definição. 
 

OK Start/ Stop

Setting of temperature warning threshold

StoreBack

Temperature  [-20..+20] °C:       4

 
  Figura 12 
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 Ajustes, definições e menus 
 
4.1 Opções do menu detalhadas 
 

4. 

   
   
 • Exibição de textos de aviso no visor:  

Seleccione CHANGE (13, figura 4) para alterar o estado. Se seleccionar ON, o 
texto de aviso será exibido no ecrã de tratamento (18.1, figura 4). Prima a tecla 
Store (10, figura 4) para confirmar e guardar a nova definição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 13 
 
 

 Idioma:  
 
Estão disponíveis vários idiomas: alemão, inglês e francês. 
 
 

OK Start/ Stop

Evaporator temperature displayed
Setting of warning threshold

Display-Backlight

SelectBack

Language

Display-Contrast

 
 Figura 14 
 

 

OK Start/ Stop

Warning text in display

STOREBACKCHANGE

State: ON
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 Ajustes, definições e menus 
 
4.1 Opções do menu detalhadas 
 

4. 

   
   
 Retro-iluminação do visor:  

 
Neste menu, pode regular o período de tempo até o CryoMini entrar no modo de 
"stand-by", bem com ajustar o modo de protecção de ecrã (indicado pela diminuição 
da intensidade de luz do visor). Utilize as teclas das setas (12, 13, figura 4) para 
seleccionar um período entre 0 e 300 segundos. O valor pré-definido de fábrica é 180 
segundos. Prima a tecla Store (10, figura 4) para confirmar e guardar a nova 
definição.  
 

OK Start/ Stop

Delay time prior to screen saver

StoreBack

(Alternative: 0=> no screen saver)

[1..300] sec:             180

 
 Figura 15 
 
A protecção de ecrã prolonga a vida útil do ecrã. 
 

 Contraste do visor:  
 
Utilize esta definição para ajustar o brilho do visor entre 10 (contraste muito baixo) e 
30 (contraste máximo).  
 

OK Start/ Stop

Setting of Display-Contrast

StoreBack

Contrast Value (10-30) : 18

 
 Figura 16 
 
 

Definições  
pré-programadas 

Seleccione YES (sim) ou NO (não) (10, 11, figura 4). Não há outra opção disponível. 
Se seleccionar YES (sim), todas as definições voltam a ser repostas para os valores 
pré-programados originais.  
 

OK Start/ Stop

Reset default configuration?

NoYes

 
 Figura 17 
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 Ajustes, definições e menus 
 
4.1 Opções do menu detalhadas 
 

4. 

   
   
Serviço   Esta opção está protegida por palavra-passe e é apenas acessível a pessoal formado 

pela Zimmer MedizinSysteme. Para sair desta opção de menu, prima OK  
(14, figura 4). 
 

OK Start/ Stop

Please enter passwort:

1 2 43

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

 
 Figura 18 
 
 

Voltar ao tratamento Esta opção permite sair do menu e voltar ao ecrã do tratamento. 
 
 
 

Descongelação A descongelação inicia-se imediatamente após a selecção do programa 
Descongelação. Pode ser cancelado pressionando-se a tecla Back (11, figura 4). O 
aparelho puxa o ar ambiente, que passa através do circuito de frio (sem ser 
arrefecido), e expele-o através do tubo de tratamento. A água da descongelação 
passa para o recipiente ao lado do aparelho. 
 

OK Start/ Stop

Defrost mode activated

0% 100%

Back

 
 Figura 19 
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 Ajustes, definições e menus 
 
4.2 Configurações de tratamento 
 

4. 

   
   
Ecrã de tratamento 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
 
 Figura 20 
 
 

 Após a fase de pré-arrefecimento, o CryoMini está pronto para um tratamento.  
Prima o botão Start/Stop para iniciar o tratamento 
 
 

Fim do tratamento Decorrido o tempo do tratamento, o abastecimento de ar é cortado e é emitido um 
sinal acústico. O programa pode também ser terminado manualmente pressionado a 
tecla Start/Stop (15, figura 4). 
 
 

Definição do tempo  
de tratamento 

Podem definir-se períodos de tempo entre 00:00 e 99:59 minutos. 
 
Se pressionar uma vez a tecla Para cima e Para baixo, aumentará ou diminuirá o 
tempo de tratamento em intervalos de 1 minuto. 
Se manter a tecla Para cima ou Para baixo pressionada, aumentará ou diminuirá o 
tempo de tratamento em intervalos de 10 minutos. 
 
Se inadvertidamente tiver definido um tempo de tratamento mais prolongado, prima a 
tecla Start/Stop (15, figura 4) duas vezes para recolocar o sistema no tempo pré-
definido de fábrica para o programa em causa.  Este procedimento pode também 
acelerar o decorrer do tempo de tratamento. 
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 Manutenção 
 
 
 

5. 

   
   
 Elementos de serviço: lado de trás 

 
 

(8) Interruptor  
 de rede: 

O interruptor de rede está situado na parte de trás do aparelho. Ao ser ligado através 
do interruptor de rede, o CryoMini procede automaticamente a um auto-teste (ver 
figura 2). 
 
 

(7) Filtro do ar: No aparelho está incorporado um filtro do ar (7, figura 2) para remover a poeira 
grosseira do ar utilizado para o arrefecimento e o tratamento. Em caso de utilização 
normal, é suficiente limpar o filtro situado na parte de trás do aparelho com um 
aspirador. Este procedimento deve ser efectuado, pelo menos, a cada 150 horas de 
utilização, quando o “software” emitir um sinal correspondente. Se o aparelho for 
operado em divisões com carpetes ou em outros ambientes com um elevado nível de 
pó, recomenda-se que o filtro seja limpo com maior frequência.  
 
Nota: Depois de terminada a limpeza do filtro, o sinal emitido pelo “software” pode ser 
reinicializado pressionando-se o botão indicado no visor.  
 
 

Corte de energia: O CryoMini está equipado com um disjuntor de sobrecarga com dois pólos, o qual 
proteger o aparelho em caso de anomalias irregulariddes no fornecimento de energia. 
O disjuntor está integrado no interruptor de rede (8). Se o disjuntor disparar, o 
aparelho tem de ser desligado antes de poder ser iniciado de novo. 
 
 

 Elementos de serviço: parte do lado 
 

(6) Recipiente da água 
 de descongelação: 

Se o CryoMini for desligado após a utilização ou se o programa de descongelação for 
activado, o sistema de arrefecimento aquece e cria condensação. O aparelho contém 
um recipiente para recolha da água de descongelação, que tem capacidade para 
cerca de 1 litro e que pode ser removido para ser despejado. O recipiente deve ser 
limpo após ser esvaziado e, em seguida, colocado novamente na parte de trás do 
aparelho. O CryoMini não deve funcionar com o recipiente retirado. 

  
 
 

! 

! 

! 
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 Modelos, parâmetros e ajustes nos 
valores pré-definidos 
 
 

6. 

   
   
Modelos: Estão disponíveis diferentes modelos para corresponder a diferentes tensões de 

alimentação. 
 
 

Parâmetros  
pré-definidos: 

Cada equipamento sai da fábrica com um conjunto de parâmetros padrão já pré-
definidos. Estes podem ser restaurados a qualquer momento seleccionando-se a 
função Main Settings (Ver Ajustes, definições e menus, capítulo 4). 
 
 

Ajustes em parâmetros 
pré-definidos: 

O CryoMini permite que se defina e guarde o fluxo de ar e o tempo de tratamento 
para satisfazer as exigências individuais específicas. (ver Ajustes, definições e 
menus, capítulo 4). 
 
1. Contraste do visor:   ajustável entre 10 e 30;  
    valor pré-definido: 18. 
 
2. Idioma:    vários idiomas;  
    idioma pré-definido: inglês. 
 
3. Retro-iluminação do visor:  ajustável entre 1 e 300 segundos;  
    valor pré-definido: 180. 
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 Indicações / Contra-indicações 
 
 
 

7. 

   
   
 O CryoMini destina-se à atenuação da dor e de ferimentos causados pelo calor no 

âmbito de tratamentos dermatológicos e a laser, bem como ao alívio anestésico 
tópico temporário para injecções. 
 

Indicações - Arrefecimento da pele durante o tratamento por laser para minimizar a dor e os 
danos térmicos nos tecidos cutâneos. 

- Hipertricose 
- Angioma plano 
- Hemangioma  
- Remoção de tatuagens 
- Ceratose actínica 
- Depilação 
 

Vantagens O efeito analgésico causado pelo ar frio torna o tratamento significativamente mais 
agradável para o doente. 
 
São igualmente reduzidos alguns dos efeitos secundários frequentes no tratamento 
por laser: 
 - Eritema mínimo 
 - Redução do inchaço e da formação de crostas 
 - Dor e danos térmicos no tecido cutâneo 
 
 

Contra-indicações Hipersensibilidade ao frio (alergia) 
Queimadura pelo frio localizada  
Doença de Raynaud 
Complicações decorrentes de perfusão arterial (áreas com má circulação) 
Sensibilidade da pele alterada (áreas de sensibilidade reduzida) 
Feridas abertas 
Tratamento ablativo por laser 
Crioglobulinemia 
Doença de aglutininas frias 
 

Informação  
sobre o tratamento 

O doente deve ser informado anteriormente ao tratamento sobre os efeitos de 
arrefecimento da pele pelo CryoMini. Se o doente sentir um aumento do desconforto 
ou da sensibilidade ao calor ou ao frio excessivo, deve informar imediatamente o 
utilizador do CryoMini .  
 
O nível do fluxo do ar e a distância entre o adaptador do tubo de tratamento e a área 
tratada devem ser seleccionados de forma a maximizar o conforto do doente. O 
utilizador do CryoMini deve perguntar continuamente ao doente se este se sente 
confortável durante o tratamento, devendo proceder às modificações necessárias dos 
parâmetros de tratamento (fluxo de ar e distância da área).  
 
Para o alívio anestésico tópico temporário para injecções, a área tratada deve ser 
arrefecida para um nível confortável para o doente.  Antes da injecção, a área tratada 
tem que ser desinfectada para se evitar uma contaminação. 
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 Avisos 

 
 
 

8. 

   
   
  O CryoMini destina-se exclusivamente à utilização por ou segundo as instruções 

de profissionais médicos autorizados. 
 

  Se for necessário virar o CryoMini de lado para manutenção ou transporte, este 
deve ser colocado direito durante, pelo menos, 30 minutos antes de ser ligado, a 
fim de evitar danos no compressor, devendo-se ainda controlar a posição 
correcta do recipiente de água de descongelação localizado no lado do 
equipamento. 

 
  Não coloque o aparelho em contacto directo com fontes de calor (radiadores, 

preparações de argila, saunas, etc.). Mantenha uma distância mínima de 50 cm 
entre o equipamento e a parede para permitir a entrada de ar. 

 
  As condições ambientais desfavoráveis (por ex., temperatura ambiente acima 

dos 30 ºC (86°F) e humidade elevada) podem conduzir a uma redução no 
desempenho (capacidade de arrefecimento reduzida).  

 
  Os campos magnéticos e eléctricos podem afectar o funcionamento do aparelho. 

Não utilize o CryoMini próximo de equipamentos que geram fortes campos 
electromagnéticos (por ex., equipamentos de raios X ou diatermia ou aparelhos 
de tomografia por ressonância magnética). 

 
  Elimine o material de embalagem de forma correcta. Mantenha este material fora 

do alcance das crianças.  
 
 

  O CryoMini não se destina a ser utilizado em ambientes com uma atmosfera 
explosiva ou inflamável. 

 
 

  A fim de evitar a contaminação de feridas abertas, o CryoMini só pode ser usado 
antes da administração de injecções (nem durante nem depois). 

 
 

  Para evitar queimaduras pelo frio e o arrefecimento excessivo, a corrente de ar 
deve ser dirigida de forma uniforme sobre toda a área a ser tratada. Deve evitar-
se um arrefecimento estático ou um arrefecimento com uma intensidade 
excessiva. 

 
  Não aumente a potência ou energia de saída do laser quando estiver a utilizar o 

CryoMini para arrefecer a pele. Utilizar o dispositivo a laser sempre de acordo 
com o manual de instruções correspondente. 

 
  O arrefecimento da pele pode reduzir a eficácia de alguns tratamentos por laser, 

quando o laser possui uma potência de saída idêntica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

! 

! 
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 Dados técnicos 

 
 
 

9. 

   
   
Tensões de alimentação: 230V - 240 V / 50 Hz /60 Hz 

Ligue o aparelho à tensão de alimentação e frequência adequadas. 
 

Potência de entrada  
em modo de “stand-by”: 
máxima:  

 
260 W 
1 kW 

Consumo de energia: “stand-by”:  1A 
máximo: 5-6A 

Protecção contra 
sobrecargas no 
aparelho: 

disjuntor de 16 A no interruptor de rede 

Nível de protecção: I 
Classe de aplicação: tipo B, em conformidade com a norma CEI 601-1 
Classe segundo MPG 
(Lei alemã relativa a 
dispositivos médicos): 

 
 
Ila 

Armazenamento / 
transporte: 

Temperatura:   -10°C -70°C máx. 
Pressão:    600 – 1200 hPa  
Nível de humidade constante 10 % - 100 %  

Nota: Armazene e transporte apenas na embalagem original. 

Armazenamento e envio apenas com o recipiente de água de descongelação 
vazio. 

Funcionamento: Temperatura:    0°C - 35°C 
Pressão:   700 – 1200 hPa  
Nível de humidade constante de 30 % a 95 %. 

Temperaturas  
do vaporizador: 

  
Mínimo (“stand-by”) - 20°C 
Máximo (“stand-by”) - 10°C 

 

Dados de tratamento  
Temperatura do ar no 
bocal (temperatura 
ambiente 25°C ou inferior): 

Valor médio:   - 8°C 
No início do tratamento:   - 10°C 
Valor máximo:   - 5°C (após 15 min. de tratamento) 

 Exactidão dos valores +/- 10 %. 
Definição do tempo 
máximo de tratamento: 

99:59 min. 

Dados físicos:  
Peso: 35,5 kg 
Dimensões exteriores: 650x335x600mm (AxLxC) 
Rodízios:  75 mm 
Carga máxima permitida 
na superfície do tampo de 
vidro: 

Pode colocar-se um equipamento (por ex., laseres) com um peso máximo de 30kg 
e dimensões máximas de 36x37x48cm (LxPxA ) sobre a superfície.  
 

  
 Todas as especificações estão sujeitas a alterações! 
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 Limpeza e desinfecção  

 
 
 

10. 

   
   
  Limpe o exterior do CryoMini com um produto de limpeza sintético ou um 

produto de lustro para móveis (sem álcool) disponíveis no mercado.  
 
 
  Para a limpeza da superfície do tampo de vidro e do tubo de tratamento 

recomenda-se a utilização de álcool. 
 
 
 Para desinfectar o aparelho e os seus acessórios, utilize um equipamento 

desinfectante disponível no mercado, de acordo com as instruções do 
fabricante.  

 
 
 O recipiente de água de descongelação deve ser desinfectado sempre que é 

esvaziado, utilizando-se um desinfectante comercial. 
 
 

  
 
 

! 
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 Conselhos para o tratamento  

e a utilização 
 

11. 

   
   
  Para tratar áreas maiores, a distância entre o bocal e a pele deve ser 

aumentada, o que resulta em períodos de tratamento maiores para garantir um 
arrefecimento adequado.   

 
 

 A uma distância de 5 cm, o ponto de arrefecimento abrange aprox. 10cm2. 
 
 

 Devem usar-se luvas higiénicas durante o tratamento. 
 
 
 Deve explicar-se ao doente a finalidade e o efeito da crioterapia com o 

CryoMini antes do tratamento.  
 
 
 O doente deve ser advertido para que informe imediatamente o médico sobre 

quaisquer reacções adversas que possam surgir durante o tratamento (por ex., 
sensibilidade extrema ao frio).  

 
 
 O médico deve controlar o bem-estar do doente colocando-lhe perguntas 

adequadas durante o tratamento.   
 
 
 Sempre que necessário, ajuste os parâmetros de tratamento (débito do fluxo 

de ar, distância da área a tratar). 
 
 
 Para uma utilização em conjunto com um equipamento laser, recomenda-se 

uma a distância de 5cm (2 inches) para uma área de 10cm² (4 polegadas 
quadradas). Para tratar áreas mais extensas, a distância deve ser aumentada 
de forma correspondente. Nestes casos, é necessário um tempo de tratamento 
mais prolongado para se alcançar o efeito de arrefecimento exigido. 
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 Marcação CE   

 
 

12. 

   
   
 Declaração de conformidade 

 
 

Este produto está provido da marcação   0123 
 
em conformidade com a Directiva do Conselho da CE 93/42/CEE relativa a 
dispositivos médicos e em conformidade com o parágrafo 1 desta directiva. 
 
O equipamento pertence à classe IIa de acordo com o parágrafo IX desta 
directiva. 
 
O CryoMini foi desenvolvido, fabricado e testado utilizando um sistema de gestão 
da qualidade em conformidade com as normas ISO 9001, DIN EN 46001 e DIN 
EN ISO 13485. 
 
A conformidade com o sistema de gestão da qualidade foi certificada e controlada 
pela TÜV Product Service GmbH. 
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 Peças e acessórios 

 
 
 

13. 

   
   
 Só devem ser utilizadas peças e acessórios autorizados. 
  
Componentes de série  1 tubo de tratamento leve, versão entrançada 
fornecidos 2 rodízios ∅ 75 mm 
 2 rodízios ∅ 75 mm com travão 
 4 protecções de rodízios 
 1 tampo de vidro / Plexiglas 
 1 recipiente de água de descongelação 
 1 cabo de alimentação para Europa 
 1 manual de instruções 
  
  
Acessórios disponíveis  Ref.* 
por encomenda  
 95852210 Tubo de tratamento leve, versão entrançada 
 65373510 Adaptador sem braçadeira 
 95372620 Adaptador com braçadeira de 20 mm 
 93852660 Braço para o tubo de tratamento leve 
 80026510 Recipiente de água de descongelação 
 80400751 Rodízio ∅ 75 mm (de série) 
 80401000 Rodízio ∅ 100 mm 
 80400754 Rodízio ∅ 75 mm com travão (de série) 
 80401001 Rodízio ∅ 100 mm com travão 
 65850410 Protecção de rodízios 
 65490610 Tampo de vidro / Plexiglas 
 67300124 Cabo de alimentação para Europa 
  
  
 Só devem ser utilizadas peças e acessórios autorizados. 
  
 Todas as especificações estão sujeitas a alterações! 
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 Segurança 

 
 
 

14. 

   
   
 O CryoMini é fabricado em conformidade com as normas de segurança VDE 0750 

parte 1 (DIN EN 60601-1).  
O fabricante, a Zimmer MedizinSysteme GmbH, assume a responsabilidade pela 
segurança e fiabilidade do aparelho apenas nas seguintes condições:  
 
 se a alimentação do aparelho for feita a partir de uma tomada eléctrica com 

contacto de segurança que satisfaça todos os regulamentos e se o 
fornecimento de energia for efectuado em conformidade com a norma DIN 
VDE 0100 parte 710. 

 
 se o aparelho for usado de acordo com o Manual de instruções 
 
 quando quaisquer expansões, reajustes ou alterações forem efectuadas 

exclusivamente por pessoal autorizado pela Zimmer MedizinSysteme GmbH.  
 
O aparelho não contém peças sujeitas a manutenção, à excepção do filtro de ar (7, 
capítulo 8.1, página 15) e o recipiente de água de descongelação (6, capítulo 8.2, 
página 15).  
 
 
 

Teste de 
funcionamento 

Ao ser ligado, o CryoMini realiza um auto-teste automático, verificando o 
funcionamento dos vários componentes.  
Se necessário, o funcionamento do sistema de arrefecimento também pode ser 
verificado da seguinte forma:  
 

1. Ligue o aparelho. 
 

2. Aguarde até a fase de pré-arrefecimento estar terminada e ser exibido 
o ecrã de início (ver Ajustes, definições e menus).  

 
3. Pressione o botão Start/Stop (15) para iniciar o funcionamento.  

 
4. Seleccione os vários níveis de fluxo de ar e verifique o débito de fluxo 

de ar e o arrefecimento atingidos.  
 
Para testes periódicos, respeite as disposições nacionais. 
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 Mensagens e sinais de erro 

 
 
 

15. 

   
   
 No visor aparecem, sob a forma de texto, mensagens e sinais de erro; em alguns 

casos, é indicada a causa possível. 
 
Em alguns casos, o erro é corrigido por si próprio depois de se desligar o aparelho. 
Neste caso, aguarde alguns segundos e volte a ligar o aparelho. 
 
Se a indicação de erro continuar a ser exibida depois de voltar a ligar o aparelho, 
contacte o serviço de apoio ao cliente.  
 
No caso de a mensagem de erro ser "High temperature cooling circuit" 
(Temperatura elevada do circuito de arrefecimento), desligue o aparelho e aguarde 
10 minutos antes de voltar a ligar. 
 
Através do representante de vendas ou através do contacto directo da Zimmer 
MedizinSysteme poderá ter acesso a pessoal de assistência credenciado. 
 
Quando o ar expulso ou a temperatura do volume de ar diminui, é necessário 
proceder à descongelação. 
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 Eliminação 

 
 
 

16. 

   
   
 O aparelho tem que ser eliminado através de uma empresa autorizada e 

acreditada e não deve em circunstância alguma ser deitado nos contentores de lixo 
comuns. 
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 Declaração de CEM do fabricante 

 
 
 

17. 

   
   

 
Os dispositivos médicos eléctricos, tais como o CryoMini, estão sujeitos a medidas de precaução especiais em relação 
à CEM (compatibilidade electromagnética) e devem ser instalados e colocados em funcionamento em conformidade 
com as instruções CEM constantes no manual de instruções ou na documentação que os acompanham. 
 
Os equipamentos RF portáteis e móveis (por ex. telefones portáteis, telemóveis) podem influenciar os dispositivos 
médicos eléctricos. 
 
O CryoMini só pode ser operado com as peças originais e os acessórios indicados na lista de peças e acessórios 
incluída no âmbito de fornecimento. A utilização do dispositivo com peças diferentes das referidas na lista pode 
aumentar as emissões e reduzir a imunidade do equipamento às interferências! 
 
Linhas orientadoras e declaração do fabricante – Emissões electromagnéticas 

O CryoMini destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético abaixo especificado. O cliente ou o utilizador do 
CryoMini deve garantir que o equipamento é utilizado num ambiente deste tipo. 

Teste de emissões  Conformidade Ambiente electromagnético – Linhas 
orientadoras 

Emissões RFsegundo 
CISPR 11 

Grupo 1 O CryoMini só utiliza a energia RF para o seu 
funcionamento interno. Por isso, as emissões 
RF são muito baixas e não é provável que 
provoquem qualquer interferência no 
equipamento electrónico próximo. 

Emissões RF segundo 
CISPR 11 

Classe B O CryoMini é adequado para utilização em 
todos os estabelecimentos, incluindo 
estabelecimentos domésticos e 
estabelecimentos directamente ligados à rede 
eléctrica pública de baixa tensão que fornece 
energia a zonas habitacionais. 

Emissões harmónicas CEI 61000-3-2 Classe A 

Flutuações / Oscilações de tensão 
(“flicker”) CEI 61000-3-3 

Está conforme 

 
O aparelho não deve ser utilizado  directamente junto a outros aparelhos ou ser empilhado com outros aparelhos. Caso 
seja necessário utilizar o aparelho perto ou empilhado com outros aparelhos, o aparelho deve ser observado, de forma 
a comprovar-se o seu funcionamento correcto nesta configuração. 
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 Declaração de CEM do fabricante 
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Linhas orientadoras e declaração do fabricante – Imunidade electromagnética 

O CryoMini destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético abaixo especificado. O cliente ou o utilizador do 
CryoMini deve garantir que o equipamento é utilizado num ambiente deste tipo. 

Teste de imunidade Nível de teste CEI 
60601  

Nível de 
conformidade 

Ambiente electromagnético – Linhas 
orientadoras 

Descarga electrostática 
(DEE) segundo  
CEI 61000-4-2 

Contacto ± 6 kV  
 
Ar ± 8 kV 

Contacto ± 6 kV 
 
Ar ± 8 kV 

O piso deve ser de madeira, betão ou 
cerâmica. Caso o piso seja revestido de 
material sintético, a humidade relativa do ar 
deve ser não inferior a 30%. 

Transitórios eléctricos 
rápidos / em salvas 
segundo 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV para linhas de 
rede eléctrica 
 
± 1 kV em linhas de  
entrada / saída 

± 2 kV para linhas 
de rede eléctrica 
 
± 1 kV em linhas de  
entrada / saída  

A qualidade da energia da rede eléctrica deve 
corresponder à de um ambiente comercial ou 
hospitalar típico. 

Surtos 
CEI 6100-4-5 

± 1 kV modo 
diferencial 
 
± 2 kV modo comum 

± 1 kV modo 
diferencial 
 
± 2 kV modo comum 

A qualidade da energia da rede eléctrica deve 
corresponder à de um ambiente comercial ou 
hospitalar típico. 

Quedas de tensão, 
interrupções breves e 
variações de tensão nas 
linhas de alimentação CEI 
61000-4-11 

<5% UT 
(queda de >95% em 
UT por  0,5 ciclo) 
 
40% UT 
(queda de 60% em UT 
por  5 ciclos) 
 
70% UT 
(queda de 30% em UT 
por  25 ciclos) 
 
<5% UT 
(queda de >95% em 
UT por  5 segundos) 

<5% UT 
(queda de >95% em 
UT por  0,5 ciclo) 
 
40% UT 
(queda de 60% em 
UT por  5 ciclos) 
 
70% UT 
(queda de 30% em 
UT por  25 ciclos) 
 
<5% UT 
(queda de >95% em 
UT por  5 segundos) 

A qualidade da energia da rede eléctrica deve 
corresponder à de um ambiente comercial ou 
hospitalar típico. Se o utilizador do CryoMini 
exigir uma operação contínua durante as 
interrupções de energia, é recomendável 
alimentar o CryoMini por bateria ou através 
de uma fonte de alimentação ininterrupta. 

Campo magnético da 
frequência da rede (50/60 
Hz)  segundo 
CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos da frequência da rede 
devem estar a níveis característicos de um 
local típico numa ambiente hospitalar ou 
comercial típico. 

Nota: UT é a tensão principal da corrente alternada antes da aplicação do nível de teste. 
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As características funcionais essenciais do CryoMini são: emissão, sem perturbações, de corrente de ar frio, tal como o 
funcionamento de todas as funções sem perturbações. 
 
Linhas orientadoras e declaração do fabricante – Imunidade electromagnética 

O CryoMini destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético abaixo especificado. O cliente ou o utilizador do CryoMini deve 
garantir que o equipamento é utilizado num ambiente deste tipo. 

Teste de 
imunidade 

Nível de teste CEI 
60601  

Nível de conformidade Ambiente electromagnético – Linhas orientadoras 

Perturbações RF 
conduzidas 
segundo 
CEI 61000-4-6 
 
Perturbações RF 
irradiadas 
segundo 
CEI 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 

Os equipamento de comunicação RF portáteis e 
móveis devem respeitar uma distância do CryoMini, 
incluindo os cabos, inferior à distância de separação 
recomendada, calculada a partir da equação aplicável 
à frequência de transmissão. 
 
Distância de separação recomendada: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P para 80MHz - 800 MHz 
 
d= 2,33 √P para 80MHz – 2,5 MHz 
 
em que P corresponde à potência nominal do 
transmissor em watts (W) de acordo com os dados do 
fabricante do transmissor e d à distância de separação 
recomendada em metros (m). 
 
A intensidade de campo dos transmissores de rádio 
fixos deve corresponder, para todas as frequências, a 
um exame a realizar no locala e ser inferior ao nível de 
conformidadeb. 
 
Podem ocorrer interferências no ambiente de 
equipamentos identificados com o seguinte símbolo: 
 

 

NOTA 1: Com 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a gama de frequência superior. 
NOTE 2: Estas linhas orientadoras podem não ser aplicáveis a todos os casos. A propagação de interferências electromagnéticas é 
influenciada pela absorção e reflexão em edifícios, objectos e pessoas. 
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a A intensidade do campo de transmissores fixos, tais como estações de base para telefones de rádio e dispositivos 
de rádio terrestres móveis, estações de rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão televisiva, não pode ser 
pré-determinada teoricamente com precisão. Para determinar o ambiente electromagnético em relação a transmissores 
fixos, deve ponderar-se um estudo dos fenómenos electromagnéticos existentes no local de utilização. Se a intensidade do 
campo medida no local em que o CryoMini é utilizado exceder o nível de conformidade RF acima referido, o CryoMini deve 
ser observado para se verificar o seu funcionamento segundo as normas. Se for observado um desempenho anormal, 
podem ser necessárias medidas adicionais, tais como alterar o alinhamento ou colocar o CryoMini noutro local. 
 
b Num intervalo de frequência a 150 kHz a 80 MHz, a intensidade do campo deve ser inferior a 3 V/m. 

 
Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de telecomunicação de RF móveis e portáteis e o CryoMini 

O CryoMini destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético em que as perturbações RF são controladas. O cliente ou o 
utilizador do CryoMini pode ajudar a evitar interferências electromagnéticas, mantendo uma distância mínima entre os 
equipamentos de comunicação RF móveis e portáteis (transmissores) e o CryoMini  – de acordo com a potência de saída do 
equipamento de comunicação, conforme abaixo indicado. 

Potência nominal máxima do transmissor 
W 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor 
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 

Para transmissores com uma potência de saída nominal máxima que não esteja incluída na tabela acima, a distância de separação 
recomendada d em metros (m) pode ser calculada com a equação da coluna relevante, em que P corresponde à potência nominal 
máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. 
NOTA 1: Com 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a gama de frequência superior. 
NOTE 2: Estas linhas orientadoras podem não ser aplicáveis a todos os casos. A propagação de interferências electromagnéticas é 
influenciada pela absorção e reflexão em edifícios, objectos e pessoas. 
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