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Juhul kui kasutusjuhend on muutunud loetamatuks, on kahjustunud, või ei ole kasutajale teistel
põhjustel kättesaadav siis tuleb tootjalt ZLipoMed kasutamiseks asendus küsida ning see kasutajale
kättesaadavaks teha. See hõlmab ka seadme etikettidel olevat teksti.
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Me säilitame õigused dokumenti mistahes ajahetkel korrigeerida või muuta kirjeldatud toote spetsifikatsioone.
Muudatustest kliendi teavitamine ei ole kohustuslik.
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tootega seotud tõsistest intsidentidest.
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Ettenähtud otstarve

Seade on mõeldud vähendamaks subkutaanset rasva mitteinvasiivselt hoides
mõjutatud ala madalal temperatuuril.
ZLipoMed on arendatud meeste pseudogünekomastia raviks krüolipolüüsi
tehnoloogia abil.
Krüolipolüüs on meditsiiniline ravi rasvarakkude lõhkumiseks. Selle
tööpõhimõtteks on kontrollitud jahutamine vahemikku -10 °C kuni 5 °C, et
saavutada mitteinvasiivne, lokaliseeritud rasvaladude vähendamine. Jahutusest
tingitud stress on piisav, et see põhjustab subkutaanse rasvkoe apoptoosi katva
naha silmnähtavate kahjustusteta.

Otstarve

Seade meeste pseudogünekomastia raviks

Patsientide sihtrühm

Täiskasvanud meessoost pseudogünekomastia patsiendid

Näidustus

Meeste pseudogünekomastia

Vastunäidustus

Veenduge, et teie patsient külastab enne ravi oma arsti.
Seadme sätteid raviks tuleb seadistada vastavalt patsiendi seisundile.
Ravi ei ole soovituslik järgnevatel juhtudel
• Rasedad/imetavad naised
• Vere hüübimishäired
• Immuunhäired
• Kardiovaskulaarsed seisundid / südameprobleemid
• Maksa häired / maksapuudulikkus
• Neerude häired /neerupuudulikkus
• Südamerütmuritega patsiendid
• Tõsised südame rütmihäired
• Vaimsed häired
• Ebastabiilne motivatsioon
• Suured rasvaladestused
• Ülekaalulisus
• Pahaloomulised kasvajad
• Diabeet
• Infektsioon/ekseem või äge põletik ravipiirkonnas
• Hüpertroofsed armid ravipiirkonnas
• Järjepidev põletikuvastaste või verd vedeldavate ravimite tarbimine
• Nahahäired ravipiirkonnas
• Erütreem
• Allergia jahutusteki komponentide vastu
• Ala kus krüolipolüüsravi teostati viimase 8 nädala jooksul
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Kõrvalmõju
d

Kõrvalnähud
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Vahetevahel võivad esineda järgnevad kõrvalnähud:
● Erütreem
● Paistetus
● Sinikad
● Lokaalne tundlikkus või tuimus
● Pingesolek
● Alajahtumine nahapõletusega
● Külmaallergia
● Vasokonstriktsioon
● hüpotermia
● Valu ravipiirkonnas
Harvadel juhtudel on pärast krüolipolüüsravi esinenud paradoksaalne
adipotsüütide hüperplaasia.

Jääkriskid

Juhul kui seadet kasutatakse ettenähtud otstarbel, siis lisaks eelnevalt
mainitud kõrvalnähtudele ja hoiatustele teisi jääkriske ei tunta.
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Kasutusteave

Üldised
kasutusjuhised
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ZLipoMed on arendatud ühilduvalt rahvusvaheliste ohutusstandarditega.
Enne ZLipoMed kasutamist patsiendil peaks kasutaja/tehnik tutvuma
kasutusjuhendiga ja eraldiseisvate ravimeetoditega ning näidustuste,
rakenduspiirkondade / vastunäidustuste, hoiatuste ja kasutusteabega. Järgida
tuleks ka raviga seotud täiendavat teavet.
Seadet tohivad kasutada vaid arstid, kellel on vastav erialane teadmus
rasvavähenduse kohta. Veenduge, et kõik kasutajad on seadme kasutamisega
tuttavad ja teavad kuidas seadet hädaolukorras välja lülitada.
Kasutamise ajal peab seade paiknema nii, et võimaldatud on otsene ligipääs
seadme peamisele toitele nii, et seda on vooluvõrgust mistahes ajahetkel võimalik
lahti ühendada.
Ligipääs raviruumi peab olema piiratud personalile, kes on läbinud
ohutusprotseduuride alase juhendamise.
Ärge kasutage seadet kui see on maha kukkunud või sellele on rakendunud mõni
muu tugev jõud. Proovige minimeerida lööke ja vibratsiooni.

Veenduge et käepidemed ei puutu kokku kõvade materjalidega, mis neid
kahjustada võiksid.

Veenduge enne kasutamist, et seadme toide tuleb korraliku maandusega
elektripistikust (nt elektripaigaldis vastavald standardile DIN VDE 0100 osa 710).
Seadet tohib kasutada ainult kaasasoleva toitekaabliga. Toitekaabel peab olema
mehaanilise koormuse eest kaitstud.
ZLipoMed ei ole sobiv kasutuseks plahvatusohtlikes, kergestisüttivates või tuleohtlikes
keskkondades. Söövitavad ained võivad seadet kahjustada. Piirake tolmu ja juuste
levikut.
Elektrilöögiohu vältimiseks tuleb seadme pistik enne puhastus- või
hooldustoiminguid vooluvõrgust lahti ühendada. Ärge puudutage pistikut märgade
kätega.
Kasutada tohib vaid Zimmer MedizinSysteme GmbH poolt tarnitud lisatarvikuid.

Piisava ventileerituse tagamiseks tuleb seadet hoida vähemalt 0,5 meetrit teistest
seadmetest või seintest eemal.
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Kasutusteave

Ravi ZLipoMed abil
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Kontrollige seadet enne kasutamist. Seadet ei tohi kasutada kui esineb mistahes
kahjustust. Veenduge, et käsiinstrumentide sisemised ja välised pinnad on puhtad pöörake erilist tähelepanu Peltier’ elementidele ja vaakumavale.
Puhastage ja desinfitseerige käsiinstrumendid enne iga raviseanssi.

Kasutaja võib muuta programmi sätteid vastavalt patsiendi rasva ja naha seisundile.
Automaatrežiimi võimaldatakse tõestatud parameetritega. Siiski on kasutajal võimalik
seadistust vastavalt patsiendi seisundile kohendada.
Ravitulemused võivad varieeruda.
Jahutustekk ja vooder on olulised ning neid tuleb kasutada iga ravikorra ajal.
Kasutage alati Zimmer MedizinSysteme GmbH poolt pakutud jahutustekki ja voodrit
mitte ainult tõhususe suurendamiseks vaid ka ravipinna kaitsmiseks.

Ärge muutke ravimise ajal temperatuuri.
Tekk ja vooder on ühekordselt kasutatavad esemed ning neid ei tohiks
taaskasutada, sest see võib põhjustada kahjulikke mõjusid.
Juhul kui käsiinstrument soojeneb ravi ajal liigselt ja/või käsiinstrumendi LEDid ei
sütti ja/või käsiinstrumendi start/stop nupp ei reageeri, siis tuleb ravi katkestada.
Palun võtke ühendust tootjaga.
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Hoiatused
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ZLipoMed on krüolipolüüsi seade meditsiiniliseks ja esteetiliseks raviks. Seade eraldab
rohkelt jahutavat energia, mis võib liigsel kasutamisel kahjustada nahka.
Kõik jahutavad seadmed võivad vale kasutuse korral kahjustada nahka.
Teadvustage potentsiaalseid ohte igal ajahetkel ja järgige käesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud ohutusjuhiseid.
Neid juhiseid tuleb alati hoiustada seadme juures ning kasutajad peavad teadma
kus need asuvad.
Rakendada tuleb samme, et ravi juhtiv personal oleks tuttav seadme tööga ning
võimeline seda hädaolukorras välja lülitama.
Sätete muutmine või seadme kasutamine muul kui kirjeldatud viisil võib ohustada
kasutajat ja/või patsienti.
Seade tuleb enne aplikaatorite paigaldust ja eemaldust välja lülitada. Ärge
puudutage töö ajal käsiinstrumentide ühendusi.
Patsienti ei tohi ravi ajal järelevalveta jätta.
Ärge jätke seadet kunagi sisselülitatuks, avatuks või järelvalveta.
Kasutamine märgades kohtades ei ole lubatud ning võib põhjustada
märkimisväärseid kahjustusi ja ohustada nii patsienti kui seadme kasutajat.
Vedelikesse ei tohi otse sukeldada ühtegi komponenti.
Ravi ajal võib elektromagnetväli mõjutada teisi seadmeid ja arvuteid. Sellel põhjusel
paigutage seade vähemalt 2 meetrit eemale teistest arvutitest või
elektriseadmetest.
Peatükis 9 toodud tingimusi tuleb järgida, et tagada seadme korrektne hool
hoiustamise ja transpordi ning ka kasutamise ajal.
Seadet tohib transportida ainult siis kui see ei sisalda vett. See on mõeldud vee
külmumise vältimiseks, mis võiks kahjustada seadet.
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ZLipoMed lühitutvustus

Mis on ZLipoMed?
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Ohutu krüolipolüüsi seade, et vähendada rasvarakkude hulka meestorsos.
ZLipoMed rakendab täiustatud krüotehnoloogiat, et töödelda valikuliselt
rasvataskuid alustamaks rasvarakkude elimineerimist ümbritsevat kudet
kahjustamata, kus triglütseriidid muutuvad madalatel temperatuuridel tahkeks.

Mida ZLipoMed teeb?

Mis on ZLipoMed’i eelised?

Märkus:

Mitteinvasiivne aplikaator paigutatakse valitud ravialale, see tõmbab energiat
allpaiknevast rasvkoest, kaitstes samal ajal nahka, närve, muskleid ja muud kudet.
Protsess käivitab apoptoosi (kontrollitud rakusurm) jahutatud rasvarakkudes ning
rakud lagundatakse vaikselt 90 päeva jooksul tavalise metabolismi teel.
Samaaegne kahe aplikaatori kasutamine lühendab raviaega.
Erinevates suurustes aplikaatorite kasutamine võimaldab tõhusat ja mõjusat
kehaosade töötlust.
Kaasaegne värviekraan kuvab kõiki raviga seotud parameetreid ja
kaasaegne puutejuhtimine võimaldab mugavust ravi ajal.
Selged ja lihtsad menüüd suurendavad kasutusmugavust.

Kasutaja peaks käesolevat kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutamist
lugema ja tutvuma selles leiduvate ohutus- ja kasutusjuhistega. Seadme või
seadme kasutamise muudatused muul viisil kui kirjeldatud, võib ohustada kasutajat
ja/või patsienti.

Lk 6
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Seadme seadistus
6.1 Asukoha ettevalmistus
Märkus:

Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte. Kasutage seadet
toatemperatuuril vahemikus 10 kuni 26 °C ja õhuniiskusel vahemikus 30 kuni
75%. Ärge paigutage seadet soojapuhurite või konditsioneeride lähedusse.

Märkus:

Veenduge, et seadme toitelüliti on asendis “0”.

Asukoha ettevalmistus Seadme seadistamisel vastutab kasutaja ruumi ning elektrinõuete ja transpordi
ning hoiustustingimuste eest. Enne lahtipakkimist tuleb jälgida järgnevaid
nõudeid.
Asukohas peab olema piisav ventileeritus ja vaba õhuvool. Optimaalse
ventilatsiooni tagamiseks peaksid korpuse küljed olema vähemalt 0,5 meetrit eemal
seintest või teistest elementidest, mis võiksid blokeerida vaba õhuvoolu.
Seade võib mõjutada arvuteid või teisi elektrilisi või meditsiinilisi seadmeid. Sellistest
seadmetest tuleks säilitada vähemalt 2-meetrist vahemaad.
Seadet peab elektrivõrku olema ühendatud ainult koos kaitsva maandusega!
Järgige toiteallika andmeid identifitseerimisplaadil. Seade ei tohiks jagada
toitevarustust kõrge nõudlusega seadmetega nagu õhukonditsioneerid. Ideaalselt
peaks see olema ühendatud eraldi toiteallikasse koos eraldiseisva kaitselülitiga.
Seadet tuleks kasutada mittesöövitavas keskkonnas. Söövitavad materjalid nagu
hape võivad kahjustada elektrikaabeldust, elektrilisi komponente ja
ravikomponentide pinda.
Vähendage tolmu ja karvade hulka.
Ärge paigutage seadet küttekehade või teiste temperatuuri mõjutavate seadmete
lähedusse.
Ohutu kasutus sõltub headest tingimustest.
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Seadme seadistus
6.2
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Seadme käivitamine

Ühendage toitekaabel

Ühendage toitekaabel olemasolevasse pesasse (6) seadmel ja ühendage kaabel
elektrivõrku.

Märkus:

Seadet tohib ühendada ainult maanduskontaktiga pistikupesadesse

Märkus:

Kõiki kaableid tuleb kaitsta kinnijäämiste või teiste mehhaaniliste kahjustuste eest.

Ühendage aplikaatorid

Paigaldage aplikaator oma ühendusse. Seejärel ühendage see seadmega,
sisestades pistik korrektsesse pessa kuni kuulete kahte klõpsu.

Aplikaatori eemaldamiseks vajutage samaaegselt nuppe pistiku mõlemal küljel.
Enne käsiinstrumentide vahetamist lülitage seade välja ja ühendage toitekaabel
võrgust lahti.

Juhul kui aplikaatoreid ei ole seadmega korrektselt ühendatud võib see põhjustada vee leket.

Samaaegne silikoonaplikaatorite ja 360° aplikaatorite kasutamine ei ole võimalik.
Täitke destilleeritud veega
Lükake musta liugurit paremale, et avada uksed seadme tagumisel küljel.
Avage täitmiskael, pöörates valget „Täitmise (Fill)“ korki veerand pööret vasakule
ning eemaldage see.
Ühendage täitevoolik täitekaela ja täitke vaikselt destilleeritud veega punase
tähiseni.
Kasutage ainult destilleeritud või deioniseeritud vett ning mitte kraanivett.
Vett tuleks vahetada iga 3 kuu järel.
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Seadme seadistus
6.2
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Seadme käivitamine

Seadme esmakordsel paigaldusel tuleks destilleeritud vett jooksutada läbi terve
süsteemi. Tehke seda käivitades seadet 30 sekundiks (ilma ravi määramata) ning
seejärel täitke uuesti punase märgiseni.
Seda protseduuri tuleb korrata iga käsiinstrumendi puhul kui seda esmakordselt
ühendatakse.

Seadme sisselülitamine Lülitage seade toitelüliti abil sisse
Teostage funktsionaalsuskatse

(6).
(vt ptk 12).

Märkus:

Enne seadme kasutamist peaksite alati teostama järgnevad kontrollid:
• Kas korpused ja käsiinstrumendid on puhtad ja desinfitseeritud?
• Kas seadme rullikud paiknevad turvaliselt põrandal?
• Kas toitekaabel on ühendatud maandusega pistikusse?

Märkus:

Seadme käivitamisel peavad käsiinstrumendid olema ühendatud oma
pesadesse.

Seadme väljalülitamine Seade lülitatakse välja toitelüliti abil (6).
Selleks, et seadet täielikult vooluahelast lahti ühendada (kõik poolused) tuleb
toitekaabel lahti ühendada.
Soovitame seadmest eemaldada vesi äravoolukraani abil kui seadet ei kasutata
pikema aja jooksul või on puutumas kokku madalamate temperatuuridega (nt
transpordil).

Lk 9

Vaikesätted
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Käivitusvaate
enesekontroll

ZLipoMed teostab pärast sisselülitamise enesekontrolli. Eeljahutuse hetkeseis on
katse ajal ekraanilt loetav.

Aplikaatori valik

Eeljahutuse lõppemisel võib kasutaja valida vasaku aplikaatori, parema
aplikaatori või mõlemad aplikaatorid.

Märkus:

Sõltuvalt ravitavast alast võib ravi teostada kas ühe aplikaatoriga (vasak või
parem) või mõlema aplikaatoriga samal ajal.

Märkus:

Programmi sätted ja seadete muutmine on sama iga 3 võimaliku valiku puhul.
Sellest tulenevalt kirjeldab alljärgnev osa eraldiseisvad samme ainult ravis vasaku
aplikaatoriga.
Valitud aplikaator (vasak, parem või mõlemad) on näidatud oranžilt.
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Vaikesätted

Programmi ekraan
(automaatrežiimis)

1

2

7
3

4

11

5

8

10

76
9

(1) Valitud aplikaator

Valitud aplikaator (vasak, parem või mõlemad) on näidatud oranžilt.
Aplikaatori vahetamiseks vajutage vastavat nuppu.

(2) Raviaeg

Kuvatakse järgi jääv ravi aeg.

(3) Temperatuur

Kuvatakse aplikaatori temperatuur.

(4) Vaakumi tugevus

Kuvatakse vaakumi intensiivsus. Vajutage nooltele, et suurendada või
vähendada vaakumit.
Vaakumi tugevus: 1 – 10. Tugevuse vaikesätteks on 5.

(5) Töörežiim

Vajutage vastavat nuppu, et valida töörežiim (automaatne või manuaalne), mida
seejärel kuvatakse oranžiga.

(6) Programm

Kuvatakse programmi järjestused.

(7) Faasi sätted

Menüüvalik muutmaks programmi järjestusi.

(8) Ravi alustamine

Raviga alustamiseks vajutage start nuppu.

(9) Helid

Lülitab signaalhelid nupuvajutusega sisse ja välja.

(10) Taustavärv

Muudab ekraani taustavärvi tumedalt heledale ja vastupidi. Seade lülitatakse
automaatselt välja ja tagasi sisse kui see on tehtud.

(11) Lähtestage
raviaeg

Lähtestusnupu vajutamine seadistab töötlusaja tagasi algusesse.
Lk 11

Vaikesätted

Faasisäte
(automaatrežiimis)
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Faasi sätete nupu vajutamine avab valikute vaate kus on võimalik määratleda
faase.
Kuvatakse eelneva seansi ajal määratletud sätted.
Esimese faasi koostamine ja seadistamine on kirjeldatud alljärgnevalt.
Teised kaks faasi moodustatakse samal moel.
1

2

3

4

5

6

(1) Pulssrežiim

Vaakumi on võimalik valida kas pulsseeringuta või 3 erineva
pulsseerimissagedusega. Valitud pulseerimissagedus on näidatud
oranžis.

(2) Temperatuur

Aplikaatori poolt eritatav temperatuur on seadistatav vahemikus -10 °C ja 5 °C.
Vajutage nooltele, et suurendada või vähendada temperatuuri.

(3) Raviaeg

Raviaja määramiseks vajutage nooli.

Märkus:

Maksimaalne raviaeg on 60 minutit. See arvestab eraldiseisvate faaside
raviaega.

(4) Lähtestus

Vajutage nuppu valitud parameetrite unustamiseks. Seejärel kuvatakse
eelseadistatud väärtused.

(5) Salvesta

Raviks kinnitatakse valitud parameetrid.

Märkus:

Valitud salvestatud parameetrid säilitatakse pärast käesolevat raviseanssi.
Eelneva seansi puhul kasutatud parameetrid laaditakse automaatselt kui seade
lülitatakse uuesti sisse.

(6) Tühista

Menüüst väljutakse salvestamiseta.
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Vaikesätted

Programmi ekraan
(käsitsi režiim)

1

2

7
3

5

4

6

7

10

9

8

(1) Valitud aplikaator

Valitud aplikaator (vasak, parem või mõlemad) on näidatud oranžilt.
Aplikaatori vahetamiseks vajutage vastavat nuppu.

(2) Raviaeg

Kuvatakse järgi jääv ravi aeg

(3) Temperatuur

Kuvatakse aplikaatori temperatuur

(4) Vaakumi tugevus

Kuvatakse vaakumi intensiivsus. Vajutage nooltele, et suurendada või
vähendada vaakumit.
Vaakumi tugevus: 1 – 10. Tugevuse vaikesätteks on 5.

(5) Töörežiim

Vajutage vastavat nuppu, et valida töörežiim (automaatne või manuaalne), mida
seejärel kuvatakse oranžiga.

(6) Parameetrid

Kuvatakse parameetrid

(7) Ravi alustamine

Raviga alustamiseks vajutage start nuppu.

(8) Helid

Lülitab signaalhelid nupuvajutusega sisse ja välja

(9) Taustavärv

Muudab ekraani taustavärvi tumedalt heledale ja vastupidi

(10) Raviaja
lähtestamine

Lähtestusnupu vajutamine seadistab töötlusaja tagasi algusesse.
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Vaikesätted

Parameetrite
seadistamine

7
12

11

(käsitsi režiim)
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(11) Temperatuur

Aplikaatori poolt eritatav temperatuur on seadistatav vahemikus -10 °C ja 5 °C.
Vajutage nooltele, et suurendada või vähendada temperatuuri.

(12) Raviaeg

Raviaja määramiseks vajutage nooli.

Märkus:

Maksimaalne raviaeg on 60 minutit.

(13) Pulssrežiim

Vaakumi on võimalik valida kas pulsseeringuta või 3 erineva
pulsseerimissagedusega.
Valitud pulseerimissagedus on näidatud oranžis.
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Kasutusjuhend
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Märkus:

Järgnevad soovitused on ainult juhtnöörid ning neid tuleb otseloomulikult
kohendada vastavalt patsiendi individuaalsele seisundile.

Märkus:

Piirake ligipääsu raviruumi personalile, kes on läbinud koolituse.

Märkus:

Kasutage ravi ajal alati jahutustekki, et kaitsta ravitavat ala ja suurendad tõhusust.

Märkus:

Puhastage ja desinfitseerige käsiinstrumendid alati enne iga raviseanssi.

Ravi

Alas paiknevat kude tuleks enne ravimist pehmendada. Seda on võimalik teha
masseerides või sooja riidega.
Paigutage jahutustekk ravitavale alale, paigutage vooder teki peale a paigutage
aplikaator kõige peale.
Veenduge, et naha ja jahutava teki vahel ei oleks õhutaskuid. Kasutage kogu
geeli jahtuusteki pakis.
Juhul kui olete kindel, et aplikaator on korrektselt paigutatud ja patsient lamab
mugavas asendis, siis käivitage rakendus (start nupu abil ekraanil või start nupu
abil reaalsel aplikaatoril).
Patsienti ei tohi protseduuri ajal järelevalveta jätta. Patsiendi enesetunnet tuleks
kontrollida regulaarse intervalli järel (vähemalt iga 15 minuti järel).
Jälgige temperatuuri ekraanil 2-3 minutit kuni saavutatakse ideaalne
temperatuur.
Juhul kui ideaalne temperatuur ei jää stabiilseks siis lõpetage ravi ja kutsuge
hooldustehnik.
Juhul kui kude on liiga kindel,et seda piisavalt imeda, siis peate võibolla
suurendama vaakumit.
Palume ravimise ajal temperatuuri mitte muuta.

Märkus:

Jahutustekk ja vooder on ühekordselt kasutatavad esemed ning neid ei tohiks
taaskasutada. Juhul kui aplikaatorit tuleb kasutamise ajal ümber paigutada, siis
tuleb kasutada uut jahutustekki ja uut voodrit.
„Mini“ jahutustekk ja „mini“ vooder on kasutuseks ainult koos mini aplikaatoriga.

Kasutamine kahe
aplikaatoriga
samaaegselt

Juhul kui kaks aplikaatorit on kasutusel samal ajal, sis valige keskmine või
väike aplikaatori suurus.
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Tehniline teave

Seadme baastoiteallikas

220 - 240 V vv, 50 Hz

Kaitse

2x T10AH, 250 V ja 16 A automaatkaitse toitelülitis

Helitugevus

61,5 dB tavatöö ajal (koos jahutusseadme tööga)

Elektrikulu

1200 VA

Kaitseklass

I

IP klass

IPX0 (seade, aplikaator)

Vaakum

max. 693 hPa (520 mmHg)

Tugevustasemed

Tugevused 1-10, 4 erinevat pulseerimisrežiimi

Liides

USB

Maksimaalne
rakenduskomponendi
jahutustemperatuur

-10 °C ± 5 °C

Mõõdud

L 665 mm / S 629 mm / K 1082 mm

Kaal

ca. 84 kg (koos käsiseadmetega)

Kasutamine

10 kuni 26 °C, suhteline õhuniiskus 30 kuni 75 %,
kondenseerumiseta rõhul 700 – 1060 hPa

Hoiustamine /
transport (täidetud
veeta)

−10 kuni 50 °C, suhteline õhuniiskus 10 kuni 90 %,
kondenseerumiseta rõhul 500 – 1060 hPa

Aplikaatorid

Keskmine käsiseade
108 mm x 188 mm x 138 mm
Suur käsiseade
118 mm x 220 mm x 142 mm
Väike käsiseade
108 mm x 172 mm x 120 mm
Mini 360°-käsiseade
119 mm x 139 mm x 89 mm
Väike 360°-käsiseade
100 mm x 169 mm x 100 mm
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Keskmine 360°-käsiseade
124 mm x 212 mm x 120 mm
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Rakendusosa

BF tüüpi, aplikaator koos jahutusteki ja voodriga

Täitevahend

Destilleeritud vesi max 1,8 liitrit

Märkus:

Säilitamine ja transport on lubatud ainult originaalpakendis. Hoiustage seadet
söövitavate ainete, nagu soolad või happed, vabas keskkonnas. Kaitske seadet
hoiustamise ajal tolmu eest.
Minimeerige lööke ja vibratsiooni. Ärge pillake seadet maha.
Kasutage tõstmiseks alati sobivat varustust.
Võib esineda tehnilisi muutusi!
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Puhastamine
Desinfitseerimine
Märkus:
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Optimaalsete tulemuste saavutamiseks hoidke seade ja käsiinstrumendid alati puhtana.
Enne hooldus- ja puhastusmeetmete alustamist tuleb seade alati pealülitist välja
lülitada ja toitejuhe lahti ühendada.
Seadme puhastamine selle töö ajal võib olla ohtlik selle kasutajale ja/või seadmele.
Ei seadet ega käsiinstrumente ei tohi sukeldada vedelikesse.
Veenduge, et puhastuse ja desinfitseerimise ajal ei satu seadmesse vedelikke.
Ärge kasutage pihusteid.
Juhul kui puhastus- või desinfitseerimisvedelik satub seadmesse siis eemaldage
seade kasutusest, kindlustage see kasutamise eest ja võtke ühendust oma
hooldusesindajaga.
Veenduge, et puhastamise ja desinfitseerimise käigus ei kahjustataks seadme
märgistusi (nagu hoiatused, juhtseadmete sildid ja andmeplaat).

Seadet ja selle rakendusosasid peetakse hügieenist sõltuvalt mittekriitiliseks kui
kasutatakse vigastusteta tervel nahal.
Aplikaatorid

Kasutage pehmet riiet ja puhastusvahendit, vajadusel müügilolevaid
alkoholivabu plastikupuhastajaid. Aplikaatori sisepindasid tuleb puhastada
niiske riidega pärast iga kasutuskorda.
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Nähtava mustuse korral on korpust ja kõiki kaableid võimalik puhastada kasutades
müügilolevaid alkoholivabu plastiku puhastusvahendeid. Pühkige pinda, kuni
mustus on eemaldatud, kasutades pehmet lappi, mis on niisutatud vastavalt
puhastusvahendi tootja juhistele, kuid ei tilgu.
Korpust ja kõiki juhtmeid saab desinfitseerida desinfitseerivate salvrätikutega.
Kasutage müügilolevat alkoholivaba metalli ja plasti desinfektsioonivahendit, millel
on bakteritsiidsed, virutsiidsed ja fungitsiidsed omadused. Jälgige sealjuures
vastava tootja kasutusjuhiseid. Pühkige kõik pinnad puhtaks, kasutades selleks
pehmet niisutatud riiet vastavalt desinfektandi tootja juhistele nii, et see ei tilguks,
või eelnevalt desinfektandiga niisutatud riidetükke (märjad salvrätikud).
Lisaks järgige puhastusjärgseid juhiseid kus võimalik.

LCD puuteekraan

LCD ekraani tuleks puhastada mikrokiust lapiga koos LCD ekraanidele mõeldud
puhastusvahendiga. Juhul kui ekraan on must, siis ärge rakendage selle
puhastamiseks jõudu.

Märkus:

Kasutage seadet ainult hügieenilises keskkonnas.
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ZLipoMed seadmel on CE märgis

Vastavalt EÜ meditsiinidirektiivile 93/42/EMÜ.
Tootja

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Saksamaa
Tel.
+49 731 / 9761-0
Faks: +49 731 / 9761-118
info@zimmer.de
www.zimmer.de
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Tarnekomplekt ja tarvikud
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Tarnepakendi
sisu
5192
58000500
58000573
67300124
10105336

1
20
2
1
1

ZLipoMed incl. täitevoolik
jahutustekki
10 voodri pakki jahutustekkide jaoks
toitekaabel
kasutusjuhised

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

aplikaator, väike suurus
aplikaator, keskmine suurus
aplikaator, suur suurus
360°-aplikaator, mini suurus
360°-aplikaator, väike suurus
360°-aplikaator, keskmine suurus
25 jahutusteki pakk
50 „mini“ jahutusteki pakk
10 voodri pakk jahutustekkide jaoks
10 voodriga pakk „mini“ jahutustekkide
jaoks

Lisatarvikut
e nimekirja
nr.
58000400
58000410
58000420
58000559
58000430
58000440
58000510
58000560
58000573
58000574
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`Tootja ei ole täpsustanud seadmete kombinatsoone ZLipoMed seadme jaoks.
Ükskõik kes kombineerib seadmeid eirates käesolevid juhiseid ja seetõttu loob
meditsiinilise süsteemi, teeb seda enda vastutusel.

Lk 22
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Ohutus ja hooldus
14.1 Ohutus

Käesolev peatükk kirjeldab üldiseid ohutusjuhiseid ZLipoMed kasutamiseks,
keskendudes eriti madalate temperatuuride ja elektriga seotud ohutusele.
Sobiva kvalifitseeringuga kasutajad saavad seadet kasutada ohutult kui seda on
korrektselt kasutatud ja hooldatud. Kogu seadme töö ja hooldusega seotud
personal peab olema tuttav kasutusjuhendis välja toodud ohutusreegiltega.
Patsiendi, kasutaja ja muu personali ohutus on kõige suurem prioriteet. Patsiendi
ohutuse garanteerivad peamiselt hästikoolitatud personal ja korralikult varustatud
ravikabinet. Oluline on patsiendile edastav teave, see peab sisaldama ka ravi
iseloomu.
ZLipoMed tekitab kõrgepinget. Mõned komponendid võivad vabastada energiat kui
seade on välja lülitatud. Sellel põhjusel ei tohi ühtegi korpuse osa eemaldada.
Korpuse eemaldamine võib olla ohtlik.
Veenduge, et te lülitate seadme välja alati enne käsiinstrumentide ühendamist või
lahtiühendamist.
Ärge kasutage seadet kunagi tuleohtlike või kergestisüttivate materjalide
läheduses.
Vesi ja elekter on ohtlik kombinatsioon. Ärge kasutage ZLipoMed seadet märjas
keskkonnas. Ärge sukeldage ühtegi komponenti otse vedelikesse.
Kolmandate osapoolte kaablid ja lisatarvikud võivad põhjustada suuremaid
emissioone või vähendada ohutust. Kolmandate osapoolte lisatarvikuid ei tohi
seadmega ühendada.
Ärge kasutage kahjustunud kaableid.
Ärge kasutage ZLipoMed seadet seadmete läheduses, mis tekitavad tugevat
elektrivälja, või seadmete läheduses, mis loovad elektromagnetlaineid.
ZLipoMed seadet tohivad kasutada vaid arstid, kellel on vastav erialane teadmus
rasvavähenduse kohta. Veenduge, et kõik kasutajad on seadme kasutamisega
tuttavad ja teavad kuidas seadet hädaolukorras välja lülitada.
Palun kontrollige kas ZLipoMed on teie riigis volitatud.
Tootjana saab Zimmer MedizinSysteme GmbH olla vastutav seadme ohutuse ja
usaldusväärsuse eest kui
• seadet kasutatakse korraliku maanduskontaktiga ühenduspesaga ja
elektripaigaldis vastab standardi DIN VDE 0100 osale 710,
• seadet kasutatakse kooskõlas kasutusjuhendiga;
• laiendusi, ümberseadistusi või muudatusi teostavad ainult Zimmer
MedizinSysteme volitatud isikud,
• kasutaja on kinnitanud funktsionaalse ohutuse ja seadme korrektsed
töötingimused enne seadme kasutamist,
• seadet kasutavad ainult nõuetekohaselt koolitatud töötajad
• seadet ei kasutata ohtlikes piirkondades ega põlemisohtlikus keskkonnas,
• seade ühendatakse koheselt elektrivõrgust lahti kui sellesse satub vedelikke.
Seade ei sisalda osasid, mida oleks võimalik kasutaja poolt parandada.
Lk 23
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Ohutus ja hooldus
14.2 Hooldus
Õhufiltrid

Mõlemat õhufiltrit tuleb kontrollida kord kuus ja määrdumise korral puhastada.
Seadme tagumisel küljel olevate uste avamseks lükake musta liugurit uksel paremale.

Õhufiltri vabastamiseks lükake musta liugurit filtril alla ja pöörake õhufiltrit vasakule
avatud luku suunas. Seejärel tõmmake õhufilter alla ja eemale.
Kasutage õhufiltri puhastamiseks kerget seebilahust ja kuivatage seda tagantjärgi.
Seejärel vahetage õhufilter välja ja pöörake seda paremale suletud luku suunas.

Lk 24
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Toimivuse kontroll

Juhul kui teil on seadme toimimise asjus kõhklusi, siis tuleks teostada
funktsionaalsuse katse.
Märkus:

Enne funktsionaalsuse katset veenduge, et aplikaatorid on korrektselt seadmega
ühendatud.
Kontrollige, et toitekaabel oleks korrektselt seadmega ühendatud ning voolu all.

Toimivuse kontroll

Lülitage seade sisse.
Valige seadmega ühendatud aplikaator.
Vajutage ekraanil start nuppu.
LED tuled aplikaatoril lähevad siniseks ja algab jahutamine.
Ekraanil käivitub animatsioon ning taimer alustab lugemist.

Märkus:

Lülitage ZLipoMed pärast funktsionaalse katse lõppu välja.
Juhul kui seadet kasutatakse vahetult järgnevalt siis seadistage soovitud
raviparameetreid ja jätkake vastavalt kirjeldusele peatükis 7.
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Veateated / tõrkeotsing /
kasutusest kõrvaldamine

Veateade
Veetase on madal
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esimene hoiatus
Juhul kui see sümbol ilmub ekraani alumise riba vasakul küljel, siis on seadme
veetase langemas. Täitke destilleeritud või deioniseeritud veega vastavalt
kirjeldusele peatükis 5.

teine hoiatus
See sümbol ilmub pärast 24 töötundi kui seadet ei ole pärast esimest hoiatust veega
täidetud.
Täitke destilleeritud või deioniseeritud veega vastavalt kirjeldusele peatükis 5.

Seadet ei ole võimalik kasutada ohutult kui selles sisaldub vähem kui 900 ml vett ning
ilmub näidatud veateade.
Täitke destilleeritud või deioniseeritud veega vastavalt kirjeldusele peatükis 5.
Veateade
Käsiseade ei ole
ühendatud

Käsiseade pole ühendatud (või on valesti ühendatud).
Kontrollige kas käsiinstrument on korrektselt ühendatud.
Pistik peab olema täielikult sisestatud (sellest teavitab kuuldavalt kaks
klõpsu).
Veateade
Käsiinstrumendi
andur

Käsiinstrumendi temperatuuriandur ei tööta enam korrektselt.
Vahetage käsiseade välja.
Juhul kui ravimiseks kasutatakse kahte käsiinstrumenti võib kasutaja jätkata ravi
terve käsiinstrumendiga.
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Veateade
Käsiseadme
temperatuur

Käsiinstrumendi temperatuuri ei reguleerita korrektselt.
Vahetage käsiseade välja.
Juhul kui ravimiseks kasutatakse kahte käsiinstrumenti võib kasutaja jätkata ravi
terve käsiinstrumendiga.
Vea kood (vasak/parem):
0:
Normaalne
1:
Viga
Veateade
Veepump

Veepump ei tööta korralikult.
Palun võtke ühendust klienditeenindusega.
Veateade
Programmi lähtestus

Seade ei tööta korralikult ja tuleb välja lülitada.
Juhul kui veateadet ilmub uuesti pärast seadme uuesti sisse lülitamist, siis võtke
ühendust klienditeenindusega.
Veateade
Side

CPU ja LCD vahel on sidetõrge.
Palun võtke ühendust klienditeenindusega.
Klienditeenindus

Tehnilise toe / klienditeeninduse teavitamine probleemidest, mis esinevad sageli
või mida ei ole võimalik lahendada, on oluline.
Nendega on võimalus ühendust võtta kas oma müügiesindaja või peakontori kaudu
Neu-Ulmis.
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Saksamaa
Tel.
+49 731 / 9761-0
Faks: +49 731 / 9761-118
info@zimmer.de
www.zimmer.de

Kasutusest kõrvaldamine
Seadme ja selle aplikaatorid tohib tehasesse tagastada ainult
originaalpakendis. Käitlemist võib teostada vaid tehas Neu-Ulmis.
Välisriikides (Euroopa) palun jälgige riiklik käitlemisalast seadusandlust.
Vajadusel võtke ühendust oma edasimüüjaga.
Kasutatuid tekke ja voodreid on võimalik käidelda majapidamisjäätmetena.
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ZLipoMed seade ei ole loetletud MPBetreibV (Saksamaa meditsiiniseadmete töö
määrus) lisas 1.
Seade ei ole loetletud MPBetreibV (Saksamaa meditsiiniseadmete töö määrus)
lisas 2.
Saksamaal tuleb lisaks järgida Saksamaa õnnetusjuhtumite sotsiaalkaitse
kindlustust (DGUV) (määrus 3 – elektrisüsteemid ja -varustus).
Märkus:

See teave rakendub seadme tööle Saksamaal.
Palun arvestage oma asukohariigi erisusi riiklikes määrustes kui neid esineb.
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ZLipoMed arendati vastavalt tunnustatud inseneeria reeglitele; kasutusteabega arvestati nagu
komponentide puhul on ette nähtud.
ZLipoMed ei tohiks töötada kõrgsageduslike kirurgiliste või magnetresonantstomograafia seadmete
juures, mis võiksid põhjustada märkimisväärset elektromagnetilist interferentsi.
ZLipoMed on mõeldud ja testitud ainult kasutamiseks professionaalsetes tervishoiuasutustes nagu
haiglad.
ZLipoMed ei oma jõudluse võtmeväärtusi, mida elektromagnetiline interferents võiks piirata.

HOIATUS: Vältida tuleks selle seadme kasutust teiste seadmete kõrval või neile virnastatult, sest see
võib põhjustada vigast tööd.
Kui selline kasutusviis on vajalik, tuleks seadet ja muud tehnikat jälgida veendumaks, et need töötavad
korrektselt.
ZLipoMed seadme elektromagnetiline ühilduvus on katsetatud originaalseadmel koos
käsiinstrumendiga.

HOIATUS: Seadme tootja poolt määratlemata või mittetarnitud lisatarvikute, konverterite ja kaablite

kasutamine võib põhjustada suurenenud elektromagnetilise interferentsi emissiooni või vähenenud
seadme elektromagnetilist immuunsust, mille tagajärjeks on ebakorrektne töö.
ZLipoMed seade ei sisalda asendatavaid komponente, kaableid või teisi osasid, mis võiksid põhjustada
halvemat EMÜd.

HOIATUS: Kaasaskantavaid HF sideseadmeid (sh perifeersed seadmeid nagu antenne) tuleks

kasutada vähemalt 30 cm (12 tolli) kaugusel mistahes ZLipoMed seadme osast; see hõlmab tootja
poolt näidatud kaableid.
Vastasel juhu võib esineda seadme jõudluse langus.
Seadet on HF immuunsuse vastu testitud ainult valitud sagedustel.
Läheduses aset leiduvad transientsused teiste sagedustega võivad põhjustad häireid.
Testitud sagedused on märgitud Tabelis 4.
ZLipoMed seade ei sisalda mingeid komponente, mis võiksid seadme tööea jooksul vananeda ning
põhjustada elektromagnetilise ühilduvuse langemist.
Seetõttu ei ole põhilise ohutuse tagamiseks seadme eluea jooksul vaja seda hooldada.
Kõik testid vastavalt standardile IEC 60601-1-2 Ed. 4.0.

Täiendavaid elektromagnetilise ühilduvuse standardeid ja regulatsioone ei ole rakendatud.
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Tabel 1:
Juhised ja tootja deklaratsioon – Elektromagnetilised emissioonid
ZLipoMed seade on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas nagu näidatud alljärgnevalt.
ZLipoMed kasutaja või klient peab tagama selle kasutamise vastavas keskkonnas.
Mõõdetud emiteeritud
interferents

Vastavus

Elektromagnetiline keskkond – Juhised

HF emiteeritud interferents
vastavalt standardile CISPR 11

Grupp 1

ZLipoMed seade ei tohi eritada elektromagnetilist

energiat, et garanteerida selle ettenähtud
funktsionaalsust.
Piiratud võivad olla elektroonilised seadmed
läheduses.

HF emiteeritud interferents
vastavalt standardile CISPR 11

Klass A

ZLipoMed seade on sobiv kasutuseks kõikides
asutustes, hõlmates koduseid asutusi, ja neid kus
ühendus on otse avalikku võrku, mis varustab ka
eluhooneid.

Harmooniline emissioon
vastavalt standardile IEC 610003-2

Klass A

Pingekõikumised/värelused
vastavalt standardile IEC
61000-3-3

Vastab alljärgnevatele
nõuetele

Tabel 2:
Juhised ja tootja deklaratsioon – Elektromagnetiliste häirete kindlus
ZLipoMed seade on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas nagu näidatud alljärgnevalt. ZLipoMed
kasutaja või klient peab tagama selle kasutamise vastavas keskkonnas.
Häirekindlus-katsed

IEC 60601 - katsetase

Vastavustase

Elektromagnetiline keskkond –
Juhised

Elektrostaatiline
laeng (ESD), vastav
IEC 61000-4-2-le

± 8 kV
kontaktlahendus

± 8 kV kontaktlahendus

Põrandad peavad olema tehtud
puidust, betoonist või keraamilistest
plaatidest. Plastis põrandate puhul
peab suhteline õhuniiskus
olemavähemalt 30%.

Kiired elektrilised
hälbed / sööstpinge
vastavalt standardile
IEC 61000-4-4

±2 kV

±2 kV

100 kHz
korduvsagedus

100 kHz
korduvsagedus

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV.
± 15 kV õhklahendus

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV.
± 15 kV õhklahendus

Pingemuhud
±0,5 kV, ±1 kV
vastavalt IEC 61000-45 standardile
(Väline konduktor –
väline konduktor)

±0,5 kV, ±1 kV

Pingemuhud
vastavalt IEC 610004-5 standardile
(väline
konduktor –

±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV

±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Pakutava pinge kvaliteet peab
vastama tavalisele äri- või
haiglahoonele.
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Juhised ja tootja deklaratsioon – Elektromagnetiliste häirete kindlus
ZLipoMed seade on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas nagu näidatud alljärgnevalt.
ZLipoMed kasutaja või klient peab tagama selle kasutamise vastavas keskkonnas.
Häirekindluskatsed

IEC 60601 - katsetase

Vastavustase

Elektromagnetiline keskkond –
Juhised

maandus)
Pingelangused
vastavalt standardile
IEC 61000-4-11

0% UT 0,5 tsüklit
0% UT 0,5 tsüklit
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ja 315°
225°, 270° ja 315°

Pakutava pinge kvaliteet peab
vastama tavalisele äri- või
haiglahoonele.
Juhul kui ZLipoMed seadme kasutaja
vajab töö jätkumist isegi
toitevarustuse katkemise korral on
soovituslik kasutada ZLipoMed seadet
katkematu toite seadmega.

0% UT; 1 tsükkel ja
70% UT; 25/30 tsüklit
Üks faas: 0°

0% UT; 1 tsükkel
ja 70% UT; 25
tsüklit Üks
faas: 0°

Pingekõikumised
vastavalt standardile
IEC 61000-4-11

0% UT; 250/300 tsüklit

0% UT; 250/300 tsüklit

Magnetväli
toiteallika sagedusel
(50/60 Hz) vastavalt
standardile IEC
61000-4-8

30 A/m
50 Hz või 60 Hz

30 A/m
50 Hz:

Magnetväljad peatoite sagedusel
peaksid vastama tavapärastele
väärtustele, mida leidub äri- või
haiglakeskkonas.

Märkus: UT on vahelduvvoolu pinge enne testtaseme rakendamist.
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Tabel 33:

Juhised ja tootja deklaratsioon – Elektromagnetiliste häirete kindlus
ZLipoMed seade on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas nagu näidatud alljärgnevalt.
ZLipoMed kasutaja või klient peab tagama selle kasutamise vastavas keskkonnas.
Vastavustase

Häirekindluskatse

IEC 60601 –
katsetase

Juhitud häired HF väljade
tõttu vastavalt standardile
IEC 61000-4-6

3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V ISM vahemikus
0,15 MHz ja 80
MHz
80% AM sagedusel
1 kHz

3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V ISM vahemikus
0,15 MHz ja 80 MHz
80% AM at 1 kHz

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM
sagedusel 1 kHz

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM sagedusel 1
kHz

Kiiratud
elektromagnetilised HF
väljad
vastavalt
standardile IEC 61000-4-3

Elektromagnetiline keskkond –
Juhised

Esineda võib häireid
keskkonnas, kus seadmed
kannavad järgnevaid
sümboleid:
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Tabel
34:
Elektromagnetiline immuunsus HF raadioseadmete vastu
Testsagedus
(MHz)
385

Riba
(MHz)

Teenus

380 – 390

TETRA 400

Modulatsioon
Pulsi
modulatsioon

Maksimaalne
energia (W)

Kaugus
(m)

Katsetaseme
imuunsus
(V/m)

1,8

0,3

27

18 Hz:
450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5 kHz
hälbimine 1 kHz
siinusest

2

0,3

28

710

704 – 787

LTE riba 13,
17

Pulsi
modulatsioon

0,2

0,3

9

2

0,3

28

745

217 Hz:

780
810

800 – 960

870
930
1720

5500

18 Hz:

GSM 1800;
Pulsi
CDMA 1900; modulatsioon
GSM 1900;
217 Hz:
DECT;
LTE band 1, 3,
4, 25; UMTS

2

0,3

28

2400 – 2570

Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n, RFID
2450, LTE
band 7

Pulsi
modulatsioon

2

0,3

28

WLAN 802.11
a/n

Pulsi
modulatsioon

0,2

0,3

9

1970

5240

Pulsi
modulatsioon

1700 – 1990

1845

2450

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE band 5

5100 – 5800

217 Hz:

217 Hz:

5785
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