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Założenia fizjologiczne
Pierwszym skutkiem działania niskiej temperatury podczas
zabiegu kriostymulacji jest zwężenie światła naczyń krwiono-
śnych, a więc zmniejszenie przepływu krwi oraz zmniejszenie
dynamiki płynów tkankowych. Przewodzenie nerwowe jest
wolniejsze, wzrasta stężenie ß-endorfin w surowicy krwi. Te
zjawiska, stwierdzone podczas badań nad wpływem kriosty-
mulacji na organizm człowieka, oraz inne, badane w oparciu
o stosowanie zimna innej natury, sprowadzają się do pojęcia
mechanizmów termoregulacji. W urazach narządu ruchu:
stłuczeniach, naciągnięciach, naderwaniach i zerwaniach 
w obrębie tkanek miękkich, urazach stawowych, a także zła-
maniach kości dochodzi do szeregu patologicznych objawów.
Bezpośrednio po urazie występuje ból, może pojawić się
obrzęk i wylew krwawy, dochodzi do wzrostu temperatury
ciała okolicy dotkniętej urazem, wzmożonego napięcia mię-
śni, ograniczenia ruchomości w stawie lub jego zablokowania.
W następstwie urazu może dojść do powstania odczynu zapal-
nego. Wczesne, bezpośrednio po urazie, a także po zabiegu
operacyjnym, zastosowanie kriostymulacji może w znacznym
stopniu ograniczyć narastanie wymienionych objawów pato-
logicznych, a następnie ich stopniową niwelację. Innym za-
gadnieniem jest zastosowanie kriostymulacji w procesie reha-
bilitacji prowadzonej po urazach. 

Bezpośrednio po urazie walka z bólem jest jednym z pierw-
szych i najważniejszych zadań zespołu udzielającego pierw-
szej pomocy oraz zespołu podejmującego leczenie. Lekarz,
oprócz środków farmakologicznych, może wykorzystać niską
temperaturę do podwyższenia progu bólowego pacjenta. Pod
skórą, w ścięgnach mięśni, torebkach stawowych i więzadłach
znajdują się nocyceptory. Szybka penetracja zimna, uzyskana
np. parami ciekłego azotu (-195,8 °C) lub innego czynnika
kriogenicznego, wywołuje efekt bramki Melzacka i Walla na
poziomie rdzenia kręgowego oraz pnia mózgu, gdzie bodźce
czuciowe docierają szybciej niż bólowe do centralnego układu
nerwowego, blokując dostęp tych drugich. Wartość analge-
tyczna zimna polega też na wzroście stężenia ß-endorfin, co
powoduje, że efekt przeciwbólowy może utrzymywać się przez
wiele godzin. Niska temperatura obniża w naturalny sposób
podwyższoną temperaturę uszkodzonych tkanek, co między
innymi prowadzi do obkurczenia naczyń krwionośnych i lim-
fatycznych. Zatrzymane zostaje narastanie krwiaka i obrzę-
ków. Nie bez znaczenia jest również działanie niskiej tempe-
ratury na stan mięśni, obkurczonych i najczęściej w silnym
skurczu. W dosyć szybkim czasie po zadziałaniu czynnika
kriogenicznego ustępuje napięcie mięśniowe, dochodzi do
rozluźnienia tkanki mięśniowej.

Wczesne zastosowanie czynników 
kriogenicznych w leczeniu urazowych

uszkodzeń narządu ruchu
Wczesne postępowanie ma zastosowanie w nagłych wypad-
kach i obejmuje czas od udzielenia pierwszej pomocy do roz-

poczęcia leczenia chirurgicznego. W obrażeniach zamknię-
tych: stłuczeniach, uszkodzeniach łąkotek, naderwaniach 
i zerwaniach więzadeł, ścięgien i mięśni, skręceniach i zwich-
nięciach stawów oraz złamaniach kości już podczas udzielania
pierwszej pomocy, jak i w czasie wyprowadzania pacjenta 
z ewentualnego wstrząsu oraz oczekiwania na podjęcie przez
lekarza czynności związanych z leczeniem wskazane jest ozię-
bienie całej kończyny. Najbezpieczniej i niewątpliwie naj-
szybciej można uzyskać ochłodzenie kończyny, stosując pary
ciekłego azotu lub zestalony CO2. Technika chłodzenia jest
podobna jak w opisanych wcześniej zabiegach kriostymulacji
miejscowej dla pacjentów z chorobami reumatycznymi. Istot-
na różnica polega jednak na tym, że po zabiegu schładzania
nie stosuje się żadnych ćwiczeń, a zabieg schładzający należy
powtarzać w miarę upływu czasu od chwili urazu, a czasem
interwencji chirurgicznej. Przerwy nie powinny być dłuższe
niż 2 do 4 godzin. Należy ponadto szczególnie intensywnie
schłodzić miejsce urazu i te mięśnie, które są w stanie silnego
skurczu. Czas schładzania jednej kończyny powinien wynosić

od 3 do 7 minut. Stosując taki zabieg kriogeniczny, uzyskuje
się efekt analgetyczny oraz można powstrzymać narastanie
krwiaka i obrzęku. Obniżenie temperatury uszkodzonej tkan-
ki przeciwdziała również stanom zapalnym, jakie często wy-
stępują po urazie. Lekarz przed przystąpieniem do wykonania
bezkrwawego zabiegu (nastawienia zwichnięcia, repozycji
odłamów złamanej kości, założenia unieruchomienia) może
zastosować zabieg kriogeniczny w celach opisanych powyżej.
Leczenie otwartych złamań kości, bez względu na wybraną
metodę leczenia, wymaga zaopatrzenia rany pourazowej. Za-
łożony opatrunek wyklucza stosowanie czynnika kriogenicz-
nego bezpośrednio na opatrunek. Dotyczy to również cho-
rych, u których zastosowano zabieg operacyjny. Jednak w ce-
lach: przeciwbólowych, ograniczających narastanie krwiaka
pourazowego bądź pooperacyjnego oraz przeciw obrzękom
czynnik kriogeniczny można zastosować pod warunkiem, że
dalsze leczenie nie wymaga zastosowania unieruchomienia
zewnętrznego. W przypadku źle gojących się, zainfekowanych
ran z dobrym skutkiem stosuje się sprej z ciekłego azotu,
gdzie drobiny kriocieczy niszczą powierzchowną infekcję,
umożliwiając ziarninowanie rany. 

KKrriioossttyymmuullaaccjjaa  ww  rreeuummaattoollooggiiii,,  ttrraauummaattoollooggiiii,,  
oorrttooppeeddiiii  ii  ooddnnoowwiiee  bbiioollooggiicczznneejj
Część IV  Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu urazów 
narządu ruchu

Fot. 1 Zabieg kriostymulacji miejscowej

W kolejnej części publikacji omówiono zastosowanie krio-
stymulacji w leczeniu złamań kości metodami zachowaw-
czymi i operacyjnymi oraz złamań stawowych metodami
czynnościowymi, skręceń i zwichnięć stawów, uszkodzeń
ścięgien i mięśni, zerwanych więzadeł, uszkodzonych łą-
kotek oraz zam-kniętych obrażeń tkanek miękkich.
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Kriostymulacja w leczeniu stłuczeń 
tkanek miękkich, naderwań ścięgien 

i mięśni oraz skręceń stawów

W leczeniu urazów tkanek miękkich na pierwszy plan wysu-
wa się obecnie stosowanie zimna. Najkorzystniejsze, w celu
zmniejszenia narastania krwiaka oraz obrzęku i wysięku, 
a tym samym w celu zmniejszenia bólu, jest zastosowanie
czynnika kriogenicznego. Zabieg taki należy stosować przez
kilka dni, od 1 do 3 razy dziennie. Obecnie uważa się, że po
opanowaniu narastania niekorzystnych objawów nie należy
unieruchamiać kończyny, a rozpocząć leczenie fizjoterapeu-
tyczne, gdyż w przeciwnym razie grozi choremu powstanie
tkanki łącznej bliznowatej oraz skostnień śródmięśniowych
i/lub śródstawowych. Wydaje się, że najkorzystniej zastoso-
wać kriostymulację skojarzoną z kinezyterapią. Zabieg krio-
stymulacji w przypadku stłuczenia należy aplikować na całą
grupę mięśniową, w obrębie której doszło do urazu. Podobnie
należy postępować w naciągnięciach i naderwaniach ścięgien
oraz mięśni. W skręceniach stawów zabieg kriostymulacji wy-
konuje się na uszkodzonym stawie oraz na całych obu czło-
nach pary biokinematycznej tworzącej ten staw. Częstym
skręceniom ulegają stawy skokowe, dlatego zabieg kriostymu-
lacji musi obejmować całe podudzie i stopę. 

W leczeniu omawianych urazów zabiegi wykonuje się od 
1 do 2 razy dziennie; czas zabiegu  3 minuty na każdą oko-
licę, która doznała urazu. Równolegle z kriostymulacją stosu-
je się kinezyterapię. Prowadzi się ćwiczenia izometryczne
mięśni pary biokinematycznej oraz bierne stawu, który uległ
urazowi. Ćwiczenia izometryczne wykonuje się bezpośrednio
po każdym zabiegu kriostymulacji wg schematu, który jest
przedstawiony w tabeli 1.

Ćwiczenia bierne wykonywane do granicy bólu wprowadza
się po kilku dniach od rozpoczęcia ćwiczeń izometrycznych.
Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia usprawniania wprowa-
dza się stopniowo dalsze ćwiczenia w kolejności: w odciąże-
niu, wolne, relaksacji lub autorelaksacji poizometrycznej, 
z oporem, autoredresji. W uszkodzeniach kończyn górnych
ćwiczenia na rotorze dla tych kończyn, a dla kończyn dolnych
ćwiczenia na cykloergometrze. 

Kriostymulacja w leczeniu zerwanych
ścięgien i mięśni oraz uszkodzeń 

więzadeł i łąkotek stawu kolanowego

Leczenie zachowawcze z zastosowaniem kriostymulacji na-
ciągnięć i naderwań więzadeł oraz niewielkich uszkodzeń łą-
kotek stawu kolanowego w miejscach dobrze ukrwionych
prowadzi się podobnie jak leczenia urazów tkanek miękkich
(cz. III, Zastosowanie kriostymulacji w leczeniu chorób zwyrodnie-
niowych stawów oraz innych nieukładowych chorób reumatycznych,
Inżynieria Biomedyczna  Acta Bio-Optica et Informatica
Medica, vol. 14, 2008, s. 53-54). Zerwanie ścięgien, mięśni i
więzadeł oraz poważne uszkodzenia łąkotek wymagają inter-
wencji chirurgicznych. Kriostymulację i kinezyterapię wpro-
wadza się jako leczenie pooperacyjne. Częstym zerwaniom w
obrębie ścięgna bądź brzuśca ulegają mięśnie: głowa długa
mięśnia dwugłowego ramienia, nadgrzebieniowy i trójgłowy
łydki ze ścięgnem Achillesa włącznie. Po zszyciu i rekon-
strukcji mięśnia lub ścięgna, jeżeli lekarz nie zastosuje unie-
ruchomienia zewnętrznego, możliwe jest stosowanie zabie-
gów kriostymulacji jako profilaktyki blizn, a szczególnie bli-
znowców oraz w celu przygotowania do ćwiczeń. Schładza się
cały mięsień, łącznie z przyczepami. Po każdym zabiegu krio-
stymulacji prowadzi się ćwiczenia izometryczne wg schematu
(tabela 1) oraz ostrożnie ćwiczenia bierne. W następnej kolej-
ności ćwiczenia bierne zastępuje się ćwiczeniami czynnymi w
odciążeniu, właściwymi i na koniec z oporem. W celu uzyska-
nia pełnej długości mięśnia prowadzi się ćwiczenia relaksacji
i autorelaksacji poizometrycznej. Jeżeli zastosowano unieru-
chomienie zewnętrzne, to z wyjątkiem ćwiczeń biernych po-
stępowanie po jego zdjęciu jest podobne.

Na drugi dzień po zabiegu operacyjnym usunięcia całkowi-
tego lub częściowego jednej z łąkotek stawu kolanowego sto-
suje się kriostymulację na staw kolanowy i mięśnie uda oraz
usprawnianie. Kinezyterapia: ćwiczenia izometryczne mięśni
uda wg schematu, ipsilateralne, przeciwzakrzepowe stóp. Ty-
dzień po zabiegu wprowadza się ćwiczenia czynne stawu ko-
lanowego w następujący sposób: 
a) 1. dzień  25 x zginanie kolana, przesuwając piętą po

podłożu, 2. dzień  50 x, 3. dzień  75 x;
b) 4. dzień  25 x w siadzie z opuszczonymi podudziami,

prostowanie i zginanie kolana, 5. dzień  50 x, 6. dzień 
 75 x;

c) 7. dzień  25 x ćwiczenia z oporem od 0,5 kG do 3 kG, 
8. dzień  50 x, 9. dzień  75 x.

Dalsze usprawnianie to: kontynuowanie ćwiczeń z oporem
mięśnia czworogłowego uda oraz nauka stopniowego obciążania
kończyny i ćwiczenia z oporem tylnych stabilizatorów kolana.

Jednym z najczęściej zrywanych więzadeł jest więzadło
krzyżowe przednie kolana. Po rekonstrukcji chirurgicznej te-
go więzadła podczas pobytu w szpitalu dwa razy dziennie wy-
konuje się kriostymulację stawu kolanowego i mięśni uda
oraz prowadzi się ćwiczenia izometryczne mięśni uda. Mię-
dzy zabiegami zakłada się ortezę, w której uczy się pacjenta
chodzić. Następnie w warunkach ambulatoryjnych stosuje się
kriostymulację i ćwiczenia jw. oraz stopniowo wprowadza się
ręczną mobilizację stawu rzepkowo-udowego, ćwiczenia pro-
priocepcji stawu, relaksację poizometryczną, ćwiczenia na cy-
kloergometrze, marsz na ruchomej bieżni oraz różne formy
nauki chodzenia.

Kriostymulacja w leczeniu złamań 
kości i zwichnięć stawów

Leczenie złamań może być zachowawcze, operacyjne lub czyn-
nościowe. W leczeniu zachowawczym w złamaniach zam-
kniętych stosuje się unieruchomienie zewnętrzne, z tym że le-
karz ortopeda, jeżeli zachodzi konieczność, przed założeniem
opatrunku gipsowego nastawia złamanie. Wówczas do czasu
zdjęcia unieruchomienia stosuje się kinezyterapię. 

Leczenie operacyjne ma zastosowanie w skomplikowanych
złamaniach zamkniętych oraz we wszystkich złamaniach

Tabela 1 Schemat ćwiczeń izometrycznych stosowany w rehabilita-
cji po urazach narządu ruchu

Legenda: 1. S  czas skurczu w sekundach, 2. R  czas rozkurczu
w sekundach, 3. W każdej serii wykonuje się 20 skurczów

Kolejny dzień
ćwiczeń Ilość seriiS R

1 2,5 2,5 1
2 ,, ,, 1
3 ,, ,, 2
4 ,, ,, 2
5 ,, ,, 3
6 ,, ,, 3
7 5 5 1
8 ,, ,, 1
9 ,, ,, 2
10 ,, ,, 2
11 ,, ,, 2
12 ,, ,, 3
13 7,5 7,5 1
14 ,, ,, 1
15 ,, ,, 3
16 ,, ,, 3
17 ,, ,, 3
18 ,, ,, 3

19 itd.
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otwartych. Zespolenie odłamów wykonuje się odpowiednimi
łącznikami metalowymi wewnętrznymi oraz czasami łączni-
kami zewnętrznymi. Dla stosującego kriostymulację ważne
jest, czy w leczeniu łącznikami metalowymi wewnętrznymi
zastosowano unieruchomienie zewnętrzne czy nie. Brak unie-
ruchomienia zewnętrznego umożliwia zastosowanie kriosty-
mulacji we wczesnym okresie leczenia. W takiej sytuacji niską
temperaturę powinno się aplikować nie tylko na złamany człon
kończyny. Np. w złamaniach kości podudzia zabieg aplikuje się
nie tylko na goleń, ale również na udo, staw kolanowy, staw
skokowy i stopę, czyli praktycznie na całą kończynę.

Leczenie czynnościowe złamań stosuje się głównie w zła-
maniach śródstawowych z zastosowaniem różnych technik,
gdzie nie używa się unieruchomienia zewnętrznego. W lecze-
niu zwichnięć stawów również coraz częściej obecnie stosuje
się leczenie czynnościowe, gdzie po nastawieniu zwichnięcia
pozostawia się chorego bez opatrunku unieruchamiającego.
Kriostymulację stosuje się jak najwcześniej, tj. od pierwszych
dni leczenia, aplikując kriogent na staw, w którym doszło do
złamania śródstawowego bądź zwichnięcia, oraz na oba czło-
ny pary biokinematycznej tworzącej dany staw. Czas takiego
zabiegu powinien wynosić od 5 do 6 minut. Usprawnianie 
w tym okresie obejmuje ćwiczenia: kontralateralne, ipsilate-
ralne, izometryczne, czynne ruchy w stawie leczonym ze stop-
niowo narastającą amplitudą (często z zastosowaniem rucho-
mych szyn), gimnastykę ogólną pozostałych części ciała.

We wszystkich złamaniach i zwichnięciach leczonych z za-
stosowaniem unieruchomienia zewnętrznego kriostymulację
można zastosować po jego zdjęciu. W pierwszych 2 tygo-
dniach stosuje się kriostymulację oraz ćwiczenia wspomaga-
ne, prowadzone w zasadniczych płaszczyznach lub ćwiczenia
w odciążeniu.

W kolejnych tygodniach postępowanie rehabilitacyjne
przebiega podobnie dla pacjentów:
� uwolnionych z opatrunku gipsowego,
� leczonych czynnościowo po uwolnieniu z szyny,
� leczonych operacyjnie zespoleniem, u których nie zasto-

sowano unieruchomienia zewnętrznego, ale którzy uzy-
skali dostateczny stan kostniny.

W celu wzmocnienia siły mięśni, zwiększenia zakresu ru-
chu w stawach, uzyskania dostatecznej prędkości w leczonych
stawach, prawidłowej koordynacji mięśniowo-ruchowej sto-
suje się kriostymulację oraz ćwiczenia: ekscentryczne bądź
koncentryczne w odciążeniu, wolne lub z oporem, relaksacji 
i autorelaksacji poizometrycznej, autoredresji, ogólnouspraw-
niające.

Przedstawione, w skróconej wersji, postępowanie z pacjen-
tami po urazach nie wyczerpuje tematu. Stosowanie w Polsce
i na świecie wielu metod leczenia urazów nakłada każdorazo-
wo na zespoły leczące wymóg dostosowywania sposobów krio-
rehabilitacji do tych metod, jak i do indywidualnych możli-
wości chorego. �

dr Czesław Jezierski
ul. Rabczańska 9; 54-035 Wrocław
tel. +48 (0)71 3494200, 606386301
e-mail: czeslaw.jezierski@gmail.com 

IB_01-2009 [PL_1].qxd  2009-03-20  10:00  Page 34



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


