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 Обяснение на символите 
 
   

 

  

 

 
В указанията за употреба този символ означава „Опасност“. 

  

Внимание! 
В указанията за употреба този символ означава „Внимание“ с оглед на възможна 
повреда на устройството. 

  

 

 
Приложна част тип B 

  

 

 
да не се притиска странично 

  

 
 

 
макс. разрешено тегло върху стъклената плоча е 35 kg 

  

 

 
Следвайте указанията за употреба. 

  

 

 
Указания за употреба 

  

 

 
Сериен номер 

  

 

 
Номер на артикул 

  

 

 
Производител 

  

 

 
Дата на производство 

  

    

Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване, както и използвани 
батерии и акумулаторни батерии. Продуктите, обозначени със съседния символ, 
не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. 
 

Макс. 35 kg/ 
77,16 фунта 
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Показания Cryo 6 Physio е предназначен за следните приложения: 

• Намаляване на болката и сковаността, и подпомагане на лечение на 
заболявания на мускулно-скелетната система с остра и хронична болка 
- Артрит  
- Бурсит  
- Тендинит  
- Теносиновит  
- Миозит 
- Фиброзит 
- Мускулно напрежение 
- Цервикален синдром 
- Посттравматични нарушения вследствие на камшичен удар 
- Лумбален синдром 
- Мускулни или ставни увреждания 

• Намаление на болката, подобрена подвижност и намалена скованост на 
ставите при ревматоидни заболявания 
- Ревматоиден артрит (прогресивен хроничен артрит) 
- Състояние след синовектомия 

• Намаление на спастичността при неврологични нарушения 
- Множествена склероза 
- Пост-апоплектична хемиплегия 

Други възможни приложения: 
• да подпомага двигателна терапия чрез предварително охлаждане 
• в комбинация с компреси при остри увреждания 
• за предотвратяване на едем и хематом 
• в спорта, като превантивно лечение на ранен етап преди развитието на 

болка, непосредствено след голямо натоварване, например след 
състезания 

• за лечение на мускулни тригерни точки в комбинация с разтягане 
 
Други показания трябва да се обсъдят с лекаря на пациента или да се 
проверят в съответната специализирана литература. 

  
Абсолютни 
противопоказания 

• Криоглобулинемия 
• Болест на студова аглутинация и студова хемолиза 
• Студова уртикария 
• Части на тялото с нарушена циркулация 
• Болест на Рейно 
• Части на тялото с нарушена чувствителност 
• Трофични нарушения 
• Свръхчувствителност към студ 

  
Относителни 
противопоказания 

• Когато се лекуват деца, части от тялото, които не се третират, трябва да 
бъдат покрити и да се пазят топли.  

• Когато се третира лицето, очите трябва да бъдат покрити. 
• Не третирайте лицето или тялото, ако пациентът има тежка артериална 

хипертония и тежка сърдечна недостатъчност. 
• Пациентът не трябва да изстива прекалено много по време на лечение. 

 



 Показания / Противопоказания 
 
1.2 Показания / Противопоказания за Cryo 6 Derma 1  
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Показания Cryo 6 Derma е предназначен за следните приложения: 

Намаляване на болка и възпаление чрез охлаждане със студен въздух по 
време на и след дерматологични и козметични третирания 
• Лазерна терапия 
• Инжекции 
• Фотодинамична терапия 

  
Предимства Аналгезията, свързана със студения въздух, прави лечението много по-

приятно за пациента. 
 
Намаляването на страничните ефекти, които често са свързани с лазерно 
лечение: 
• по-малък еритем  
• по-малко отоци и образуване на крусти 
• намаляване на болката и термично увреждане на кожата 

  
Абсолютни 
противопоказания 

• Криоглобулинемия 
• Болест на студова аглутинация и студова хемолиза 
• Студова уртикария 
• Части на тялото с нарушена циркулация 
• Болест на Рейно 
• Части на тялото с нарушена чувствителност 
• Трофични нарушения 
• Свръхчувствителност към студ 

  
Относителни 
противопоказания 

• Когато се лекуват деца, части от тялото, които не се третират, трябва да 
бъдат покрити и да се пазят топли.  

• Когато се третира лицето, очите трябва да бъдат покрити. 
• Не третирайте лицето, ако пациентът има тежка артериална хипертония и 

тежка сърдечна недостатъчност. 
• Пациентът не трябва да изстива прекалено много по време на лечение. 

  
Забележка: Когато използвате Cryo 6 с лазери за аблация, уверете се, че за 

направената рана са положени подходящи антисептични грижи след 
лечението.  

 
 
 
 



 Странични ефекти 
 
 2  
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Странични ефекти Може да се получи увреждане на кожата, свързано със студа, например 
зачервяване на кожата и дори леко измръзване и подуване, особено при 
чувствителни пациенти. 
 



 Информация за приложението 
 
3.1 Обща информация 3  
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 Преди използването на устройството върху пациент, потребителят трябва да 
се запознае с указанията за употреба и индивидуалните методи на лечение, 
които ще се използват, както и с показанията/противопоказанията, 
предупрежденията и информацията за приложение. Допълнителните 
източници на информация за лечението трябва да се спазват. 

  
 Тези указания за употреба трябва винаги да се съхраняват заедно с 

устройството и да бъдат достъпни за всеки, който е упълномощен да работи с 
това устройство. 

  

Внимание! След като устройството е било транспортирано на една страна, поставете го 
изправено и го дръжте в изправено положение за най-малко 30 минути, преди 
да го включите. В противен случай компресорът ще се повреди. 

  

Внимание! 
Преди употреба се уверете, че устройството работи с правилно заземен 
контакт (електрическа инсталация в съответствие с DIN VDE 0100, Част 710). 
Устройството трябва да работи само с предоставения кабел за захранване. 
Кабелът за захранване трябва да бъде защитен от механичен натиск. 

  

Внимание! 
Магнитни и електрически полета могат да повлияят на работата на 
устройството. Поради тази причина, не работете с Cryo 6 в близост до 
устройства, които генерират силни електромагнитни полета (рентгенови 
апарати или диатермично оборудване, апарати за ЯМР). Моля, поддържайте 
безопасно разстояние от няколко метра. 

  

Внимание! 
Cryo 6 не е подходящо за употреба в зони с експлозивна или запалима 
атмосфера. 

  

Внимание! 
Не поставяйте устройството в непосредствена близост до източници на 
топлина (продукти за затопляне, продукти с гореща кал, сауна и т.н.) и 
оставяйте пространство от най-малко 50 cm между устройството и стената (за 
да има възможност за осигуряване на терапевтични продукти и студен въздух).  
Когато се използва в комбинация с лазерно устройство, вентилационната 
система на лазера не трябва да пречи на охлаждането на Cryo 6. 

  

Внимание! 
По време на употреба устройството трябва да се постави в положение, което 
позволява директен достъп до централната електрозахранващата мрежа на 
устройството, така че то да може да се изключи от мрежата във всеки момент.  

  

Внимание! 
За да се предотврати рискът от токов удар, щепселът трябва да се изключи от 
електрозахранването, преди да се извършват каквито и да било дейности по 
почистване или поддръжка. 

  

Внимание! 
Проверявайте устройството преди употреба. Ако има някаква повреда, то не 
трябва да се използва. 

  

Внимание! 
Трябва да се използват само аксесоари, предоставени от Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

 



 Информация за приложението 
 
3.2 Криотерапия 3  
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 На пациентите трябва да се обяснят целите и ефектите на терапията със 
студен въздух с Cryo 6 преди лечение. 
 
Кажете на пациентите, че ако усетят някакъв дискомфорт, например усещане 
за твърде голям студ по време на лечението, трябва веднага да кажат на 
терапевта.  
По време на лечение, терапевтът трябва да пита пациентите дали се чувстват 
добре. 
Параметрите на лечението (ниво на въздушен поток и разстояние от областта, 
която се лекува) трябва да се регулират, ако е необходимо. 

  
 Използвайте най-подходящия накрайник за различните приложения, от 

лечения, прилагани върху големи области от тялото до лечение на тригерни 
точки. Просто развийте накрайника и завийте различен, когато искате да 
промените приложението.  

  
 Малки разстояния между кожата и накрайника са подходящи за кратко 

охлаждане: 
• 1 cm разстояние за време на лечение до 10 секунди,  
• 5 cm разстояние за време на лечение до 30 секунди. 

 
Средни разстояния между кожата и накрайника са подходящи за динамично 
охлаждане на по-големи области от кожата и статично охлаждане на по-малки 
области: 

• 10-15 cm разстояние за време на лечение от приблизително 15-30 
минути. 

 
Големи разстояния между кожата и накрайника са подходящи за динамично 
охлаждане на големи области от кожата: 

• 15-20 cm разстояние за време на лечение над 30 минути. 
  
 По-дълго време на лечение е необходимо за стави и мускули, тъй като в 

противен случай се охлаждат само повърхността и горните слоеве на кожата. 
При пациенти с възпаление на ставите краткото охлаждане предизвиква 
реактивна хиперемия. 

  
 При пациенти със заболявания на мускулно-скелетната и опорната системи 

най-добри резултати се постигат при разстояние от 5-20 cm между накрайника 
на изхода и повърхността на кожата. 
 
Когато се използва в комбинация с лазерни устройства, се препоръчва 
разстояние от 5 cm за област на лечение от 10 cm². Разстоянието трябва да се 
увеличава, когато се лекуват по-големи области. За постигане на достатъчно 
охлаждане е необходимо по-дълго време на лечение. 

  
 Моля, обърнете внимание, че температурата на въздушния поток може да се 

увеличава по време на продължително лечение. 
  
 Подаването на студен въздух може да се намали, ако условията на средата са 

неблагоприятни (стайна температура над 30°C и висока влажност на въздуха).  
  

 



 Предупреждения 
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Пациентът не трябва да се оставя без наблюдение по време на терапия. 

  

 
Всякакви терапевтични указания относно мястото, продължителността и 
интензитета на лечението изискват медицински познания и трябва да се дават 
от упълномощени лекари, терапевти и други медицински специалисти. Тези 
указания трябва да се спазват. 

  

 
Употребата във влажни области не е разрешена и може, в случай на 
неспазване на указанията, да доведе до значително увреждане и да застраши 
както пациента, така и оператора. 

  

 
Изхвърлете опаковката по правилен начин. Уверете се, че тя не е достъпна за 
деца.  

  

 
Студеният въздушен поток не трябва да се прилага върху открити рани. 

  

 
Когато използвате Cryo 6 върху хладна кожа, не увеличавайте генерираната 
мощност на лазерното устройство над нивото, препоръчано от производителя. 

  

 
Когато прилагате студен въздух върху лицето, от съществено значение е да се 
защитят очите. 

  

 
Въздушният поток трябва да се насочи равномерно върху областта, която се 
третира. Избягвайте статично или прекомерно интензивно охлаждане, тъй като 
това може да доведе до студени изгаряния и хипотермия.  

  

 
Употребата на устройството извън настройките или приложенията, посочени в 
указанията за употреба, може да доведе до опасност поради 
неконтролираните ефекти на студа. 

  

 
Децата може да се охладят твърде много. Части от тялото, които не се 
третират, трябва да бъдат покрити и да се пазят топли. Това се препоръчва и 
за възрастни, подложени на продължително охлаждане. 

  

 
Ако температурата на кожата падне до 0°C или по-малко, може да се получи 
измръзване. Това може да се случи, ако накрайникът е на по-малко от 10 cm от 
кожата. Ако не е възможно да се спазва това разстояние по терапевтични 
причини, препоръчва се накрайникът да се насочва динамично над областта, 
която се третира. 

  

 
Не натискайте страните на устройството, които са обозначени със символа за 
предупреждение.  

  

 
Не се облягайте на устройството. 

 
 



 Cryo 6 - кратко описание  
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Какво представлява 
Cryo 6? 

Компактно устройство за студен въздух, което се използва за лечение на 
заболявания на опорната и мускулно-скелетната система. 
Cryo 6 може да се използва и за охлаждане на кожата на пациенти, подложени 
на дерматологично лазерно лечение, за облекчаване на болка и термично 
увреждане на кожата. 

  
Какво прави Cryo 6? Устройството духа много студен въздух с различни настройки за скорост 

върху части от тялото, които трябва да се лекуват. 
  
Какви са ползите от 
Cryo 6? 

То е много лесно за употреба благодарение на предварително зададените 
параметри на програмата и също така е много мощно при продължителна 
употреба, което съответства на работата на много по-големи устройства. 
 

  
Какви са другите 
ползи от  
Cryo 6? 

Неговият прозрачен LCD дисплей и ергономична клавиатура отразяват най-
съвременните технологии.  
Терапията може да се персонализира чрез шест фокусирани върху 
потребителя, предварително зададени програми, както и три програми със 
свободен избор на настройки и индивидуална начална програма. 
 

  
Как се постига 
необходимата 
концентрация на 
студ? 

Обемът на въздуха може да се зададе на едно от девет нива, в зависимост от 
размера на областта, която трябва да се третира и доколко достъпна е тя. 
Размерите на накрайника се доставят като стандартни за индивидуална 
терапия (диаметри 5, 10 и 15 mm).  
 
Има и специален накрайник за охлаждане на кожата при пациенти, подложени 
на дерматологично лазерно лечение. 
 

  
Забележка: Устройството е за употреба само от медицински професионалисти  

(като лекари, терапевти, други медицински специалисти). 
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 Устройството за студен въздух Cryo 6 се използва за охлаждане на кожата  
 
- когато се лекуват увреждания или заболявания, засягащи мускулно-

скелетната система  
- за намаляване на локална болка 
- за предотвратяване на термично увреждане на кожата при пациенти, 

подложени на дерматологично лазерно лечение  
  
Видове устройства 1. Cryo 6 Physio за лечение на заболявания на опорната и мускулно-скелетната 

системи. 
2. Cryo 6 Derma за охлаждане на кожата при пациенти, подложени на 

дерматологично лазерно лечение, за облекчаване на болка и 
предотвратяване на термично увреждане на кожата. 

 
Видовете устройства са предварително конфигурирани във фабриката и се 
различават по отношение на предварително зададените настройки на 
вентилатора и времето на лечение, както и на началната програма. 
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Внимание! 
Cryo 6 трябва да се постави вертикално и да се държи в изправено положение 
в продължение на най-малко 30 минути преди да се включи, ако устройството е 
било транспортирано на една страна или му е извършвана монтажна работа. 
В противен случай компресорът би могъл да се повреди. 

  
Свържете кабела за 
захранване 

Свържете кабела за захранване към предоставения порт (11) на устройството 
и включете кабела към електрическата мрежа. 

  
Забележка: Устройството може да се свързва само към електрически изводи с 

предпазен контакт 
  
Включване на 
устройството 

Устройството се включва чрез превключвателя (10). 

  
Изключване на 
устройството 

Устройството се изключва чрез превключвателя (10).  
За да изключите напълно устройството (всички полюси) от мрежата, кабелът за 
захранване трябва да се разкачи. 

  

Внимание! 
Всички кабели трябва да се предпазват от прищипване или друго механично 
увреждане. 

  
Сглобяване на 
тръбата за лечение 

Въведете тръбата за лечение в конектора (5) на предната страна на 
устройството и я заключете на място.  
 
 

 
 

Тръбата за лечение може да се съхранява в извития прорез над контролния 
панел (3), когато не се използва. 

  
Сглобяване на 
капачките 

Закрепете капачките (2) към държачите на колелата. 

  
Сглобяване на 
стъклената плоча 

Четири разделителни болта са вече поставени в горната част на устройството, 
за да позволят закрепването на стъклената плоча.  
 
Поставете силиконова междинна шайба на всеки от четирите разделителни 
болта.  
 
След това поставете стъклената плоча върху разделителните болтове. 
 
После закрепете стъклената плоча, като завиете по един от предоставените 
лагери на клампите във всеки от четирите разделителни болта. 
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Не е необходимо да използвате инструмент за това, за да предпазите 
стъклената плоча от повреда. 
 
Използвайте пръстите си, за да затегнете лагерите на клампите. 
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 Извършете стъпките, описани по-горе, в обратен ред, за да разглобите 

стъклената плоча. 
  

 

Никога не повдигайте устройството за стъклената плоча. 

  
  
Забележка: Накрайникът за лечение и приставките за накрайника могат да се държат в 

кутията за съхранение. 
 

Стъклена 
плоча Лагер на 

клампа 

Силиконова шайба 

Разделителен болт  
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Артикулиращо рамо Устройството Cryo 6 може да бъде оборудвано с артикулиращо рамо като 
допълнителна опция.  
Това рамо позволява конкретна част от тялото да бъде изстудена без  
да се налага терапевтът да държи тръбата. 
 
Комплектът от аксесоари за артикулиращо рамо се състои от: 
1 монтажна скоба за артикулиращо рамо 
2 M6x16 винтове и шестограм за монтиране 
1 антиротационен елемент  
1 стойка за артикулиращо рамо 
1 въртящо се артикулиращо рамо 
1 скоба за тръба 
1 държач за тръба 
 
Необходими са също: 
Стъклена плоча 
Направляваща втулка  

  
Снимка на 
артикулиращото рамо 
след сглобяване 

 
 

Въртящо се артикулиращо рамо 

Водач през 
стъклената плоча 
и антиротационен 
елемент 

Стойка за 
артикулиращо 
рамо 

Закрепващ елемент за 
артикулиращото рамо 
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Указания за 
сглобяване 

Стъклената плоча трябва да се закрепи към устройството, така че да може да 
се сглоби артикулиращо рамо (вижте фигура 7.1 - Сглобяване). Стъклената 
плоча има отвор, през който преминава артикулиращото рамо. 

  
Забележка: Стъклената плоча може да се сглоби, така че да бъде симетрична спрямо 

устройството. Ако се сглобява и артикулиращо рамо, стъклената плоча се 
поставя върху разделителните болтове по такъв начин, че отворът за 
разполагане на артикулиращото рамо да бъде от правилната страна на 
устройството. 

  
 Стъпка 1 - поставяне на направляващата втулка 

Монтирайте направляващата втулка (предоставена със стъклената плоча) в 
отвора, направен за тази цел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Стъпка 2 - монтиране на елемента за закрепване на артикулиращото рамо 

Използвайте шестограма и винтовете M6x16, за да завиете монтажната скоба 
към основата на устройството. 
За тази цел на основата на устройството вече са направени отвори с резба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! 
Изгледът отдолу е даден само за пояснение, моля, НЕ обръщайте 
устройството надолу за сглобяване! 

  

Отвори с 
резба 

Направляваща втулка  
Част 1 

Направляваща втулка  
Част 2 
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 Стъпка 3 - монтиране на антиротационния елемент и стойката 
Поставете антиротационния елемент върху разделителя на стъклената плоча, 
както е показано на снимката.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След това прокарайте стойката за артикулиращото рамо през направляващата 
втулка и антиротационния елемент отгоре и я заключете на място в 
закрепващия елемент на артикулиращото рамо. 
 

 
 

Антиротационен 
елемент 
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 Стъпка 4 - закрепване на артикулиращото рамо 
Завийте артикулиращото рамо (а) върху монтираната стойка. Вдлъбнатините 
трябва да се подравнят, за да се гарантира, че артикулиращото рамо може да 
се движи свободно нагоре и надолу. Те трябва да лежат на една ос и да 
позволяват на стойката да се огъва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Стъпка 5 - монтиране на щипката за тръба / държача за тръба 

Завийте скобата за тръбата (б) на въртящото се артикулиращо рамо и окачете 
държача на тръбата (в) на фиксиращия болт на артикулиращото рамо. 
 
Сега тръбата за лечение може да се прокара през закрепващия елемент на 
тръбата и ръкохватката може да се закрепи в щипката за тръбата. 

- Вдлъбнатините са отдолу 
- Същата ориентация на 
извивката 
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 Устройството Cryo 6 извършва самотестване след като бъде включено. 

Можете да превключите към менюто за конфигурация по време на 
самотестването и на последващото предварително охлаждане на 
устройството.  

 

 
  
Избиране на менюто Натиснете клавиша „Menu“ (Меню), за да изберете менюто. 
 

 
 

 Можете да използвате менюто, за да извикате техническа информация, да 
промените фабричните настройки, да изберете предпочитана програма или да 
дефинирате свои собствени програми. 

  
 Можете да изберете от единадесет опции в менюто: 

- Service (Сервизно обслужване)  
- Back to treatment (Връщане към лечение)  
- Defrost (Размразяване) 
- Own programs (Собствени програми) 
- Favourite (Предпочитание) 
- Info (Информация) 
- Automatic maintenance program S01 (Програма за автоматична поддръжка 
S01) 
- Automatic maintenance program S02 (Програма за автоматична поддръжка 
S02) 
- Cryo device type (Вид на Cryo устройството) 
- Device configuration (Конфигурация на устройството) 
- Basic settings (Основни настройки) 
 
Използвайте стрелките (14 и 15), за да навигирате сред отделните опции на 
менюто. 

  
Избиране на опциите 
от менюто 

Натиснете клавиша „Select“ (Избиране) (17), за да изберете опция от менюто. 

  
Край на менюто Изберете опцията от менюто „Back to treatment” (Връщане към лечение), за да 

приключите с менюто и да се върнете към екрана за лечение. 
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Вид на устройството Cryo 6 може да се използва като „Cryo 6 Physio“ или „Cryo 6 Derma“.  
 
Използвайте стрелките (14 и 15), за да навигирате към предварително 
зададената конфигурация, която искате да използвате. След това натиснете 
клавиша „Save“ (Запазване), за да го изберете. 
 
Вижте глава 9.3 за повече информация относно видовете на устройството и 
специфичните параметри. 

  
Конфигурация на 
устройството 

Тази опция от менюто предлага различни настройки, като езици или аспекти на 
процеса на стартиране. 
Използвайте стрелките (14 и 15), за да навигирате през подменюто. 
Натиснете клавиша „Select“ (Избиране) (17), за да изберете опция. 

  
 Езици 

Налични са следните езици: 
немски, английски, френски, италиански и полски. 

  
Забележка: Подменютата „External control input“ (Вход за външен контрол), „External 

control output“ (Изход за външен контрол) и „External start input“ (Вход за 
външен старт) не са активни. 

  
 Процес на стартиране 

Cryo 6 предлага две различни опции тук: 
1. Директно стартиране 
2. Програми 

Натиснете клавиша „Select“ (Избиране), за да изберете менюто. 
Натиснете клавиша „Change“ (Промяна), за да превключите между директно 
стартиране и програми. 
Натиснете клавиша „Save“ (Запазване), за да запазите процеса на стартиране, 
който искате да активирате, и клавиша „Yes“ (Да), за да потвърдите и 
приложите Вашия избор. 
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Настройки по 
подразбиране 

Чрез тази опция от менюто можете да възстановите фабричните настройки. 
 
Натиснете клавиша „YES“ (ДА), за да върнете всички параметри, които са били 
променени, обратно като фабричните настройки. 
 
Собствените програми и предпочитаната програма, които сте запазили, няма 
да се загубят. 
 
Натиснете клавиша „NO“ (НЕ), за да запазите променените параметри. 

  
Сервизно 
обслужване 

Тази част е защитена чрез достъп с парола и е достъпна само за хора, които 
са обучени от Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Натиснете клавиша „OK“, за да излезете от менюто. 
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Размразяване Опцията „Defrost“ (Размразяване) от менюто задейства размразяване на 
топлообменника. 

  

Забележка: Извършете размразяване, когато изходния въздушен поток не е толкова 
силен, както обикновено. Това често се причинява от факта, че Cryo 6 е 
поставено във влажна среда, например помещение за къпане или сауна. Ние 
препоръчваме също размразяване на Cryo 6 и изпразване на водния 
резервоар, ако не е бил използван за продължителен период, например по 
време на празници. 

  

Извършване на 
размразяване 

Натиснете клавиша „Select“ (Избиране), за да започнете веднага процеса на 
размразяване. Процесът на размразяване се извършва в режим „Standby“ 
(Готовност). 

  
 

 
  
 Вентилаторът за лечение стартира и работи до достигане на температурата за 

размразяване на уреда за охлаждане. След това вентилаторът се изключва.  
 
Съобщението „Defrost complete“ (Размразяването е завършено) се появява на 
дисплея след като процесът на размразяване е завършил.  
 
Натиснете клавиша „Back“ (Обратно), ако желаете да прекъснете процеса на 
размразяване преди да е приключил. 
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Забележка: Опциите „Internal programs“ (вътрешни програми), „Programming of 1 and 2-

phase programs“ (задаване на програми с 1 и 2 фази) и „Favourite program“ 
(предпочитана програма) могат да се активират само ако е активирана 
опцията „Programs“ (Програми) като процес на стартиране (вижте точка 
8.2). 

  
Собствени програми Cryo 6 предлага опции за съхраняване за три собствени програми в 

допълнение към шестте фабрично зададени програми, които не могат да бъдат 
трайно променени. 
Нивото и времето на работа на вентилатора могат да се предназначат 
индивидуално за дадена локация за съхранение. 
Програмите могат да се задават или за една фаза, или за две последователни 
фази. 

  
 

 
  
Задаване на програма 
с 1 фаза 

Използвайте стрелките (14 и 15), за да навигирате сред трите локации за 
съхранение. 
Натиснете клавиша „Select“ (Избиране) (17), за да изберете запазената 
програма, която искате да използвате. 
 
След това можете да използвате стрелките (15 и 16), за да изберете желаното 
ниво на вентилатора. Символът за вентилатор (20) премигва.  
Натиснете клавиша „Save“ (Запазване), за да запазите нивото на вентилатора. 
Сега символът за вентилатор остава осветен, а символът за време (22) 
премигва. 
 
Използвайте стрелките (14 и 15), за да изберете желаното време. 
Натиснете клавиша „Save“ (Запазване), за да запазите стойността за време. 
 
Активирайте клавиша „Back“ (Назад), за да спрете задаването на програмата с 
1 фаза. Натиснете клавиша „Back“ (Назад), за да излезете от менюто. 

  
 

 
  
Задаване на програма 
с 2 фази 

Тук можете да организирате две програми с различни нива на вентилатора и 
стойности за време да работят последователно в една терапевтична сесия. 
Започнете по същия начин, както когато задавате програма с 1 фаза. Сега 
вместо да натиснете клавиша „Back“ (Назад), за да затворите програмата, 
натиснете отново клавиша „Save“ (Запазване). Параметрите за фаза 1 се 
появяват в дребен шрифт в горната част на дисплея. 

  



 Настройки 
 
8.5 Собствени програми и предпочитания 8  

 

 
 Стр. 21  

 

Предпочитание Тук можете да изберете предпочитана от Вас програма, която автоматично да 
се зарежда всеки път със стартирането на устройството. Можете да изберете 
една от шестте фабрично зададени програми P1-P6 или една от собствените 
специални програми S1-S3. Използвайте стрелките (14 и 15), за да навигирате 
сред локациите на програмите. Изберете програмата, която искате да 
дефинирате като предпочитана, и натиснете клавиша „Select“ (Избиране), за да 
потвърдите. 
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Информация Техническа информация за различни компоненти на устройството се показва 

под тази опция от менюто. 
  
Забележка: Не могат да се приложат настройки. 
  
Програми за 
поддръжка 

Програмите за поддръжка S01 и S02 симулират дългосрочна работа и 
регистрират правилното състояние на устройството. 
Всякакви неизправности се диагностицират и регистрират. 

  
SO1 Тази програма симулира две 15-минутни терапевтични сесии и един процес на 

размразяване. Програмата записва ключови параметри, като температура и 
продължителност. 
 
Текущите температури на компресора и изпарителя могат да се проверят по 
време на теста. 

  
SO2 Устройството се охлажда до - 40°C / - 38°C и стартира една 15-минутна 

терапевтична сесия при ниво на вентилатора 9. 
 
Тази програма се повтаря, докато се натисне клавишът „Start/Stop“ 
(Стартиране/Спиране). 
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Предварително 
охлаждане 

След като Cryo 6 се включи, устройството започва предварително охлаждане до 
минималната температура, която трябва да се достигне. Вентилаторът на 
компресора и на кондензатора работят заедно по време на тази фаза. В същото 
време устройството прави самотестване. Данни не могат да се въвеждат чрез 
дисплея по време на самотестването или на предварителното охлаждане. 
Единственият активен клавиш е „Menu“ (Меню) (1), който операторите могат да 
натиснат, за да достигнат до менюто за конфигурация. Когато се извърши 
достатъчно предварително охлаждане, дисплеят автоматично превключва към 
началния екран. Cryo 6 е вече готово за употреба. 

  
 

 
 

 

  
Работа По време на лечение вентилаторът за лечение духа студен въздух през тръбата 

за лечение. В същото време компресорът/кондензаторът автоматично се 
стартира по време на лечение, за да осигури постоянно охлаждане. 

  
Режим на готовност Cryo 6 е в режим на готовност, когато не се извършва лечение. Компресорът 

автоматично се стартира веднага щом се превиши определена температура, за 
да гарантира, че във всеки момент има достатъчно студен въздух. Лечението 
може веднага да започне от режима на готовност. 

  
Препоръка за 
оптимално лечение 

Ние препоръчваме да се оставят около 10 минути между края на 
предварителното охлаждане и началото на лечението. Това гарантира, че 
устройството е постигнало връх в генерирането на студен въздух.  
 
Също така препоръчваме Cryo 6 да се изключва само когато има продължителни 
прекъсвания в лечението или в края на деня. 

 
 

1 
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Включване на 
устройството 

Включете устройството с мрежовия превключвател (10) - дисплеят светва. 

  
Инициализация Настоящият статус (самотестване, предварително охлаждане) може да се 

прочете на дисплея по време на инициализация.  
  
 

 
  

Забележка: Фабричните настройки означават, че началният екран и процесът на 
стартиране са различни в зависимост от това дали използвате 
устройството с предварително зададените параметри на Cryo 6 Physio или 
Cryo 6 Derma.  
Вижте следващата страница за илюстрация на двата начални екрана. 

  

Избор на  
програма и време за 
лечение 
 

Устройството е готово за употреба веднага щом се появи екранът за лечение 
(в този случай „Physio“). 
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
 

Използвайте клавишите за избор на програма (14 и 15), за да зададете 
желаната програма за лечение и клавишите за таймер (16 и 17), за да 
зададете желаното време за лечение.  

  
Забележка: Нивото на вентилатора не може да се променя преди началото на 

лечението. 
  
Начало на лечението Натиснете клавиша „Start/Stop“ (Стартиране/Спиране) (18) за стартиране на 

програмата. 
Нивото на вентилатора (14 и 15) и времето за лечение (16 и 17) могат да се 
променят чрез натискане на съответните клавиши по време на лечение. 
 

7 05:30
OK Start/ Stop
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Забележка: Ако параметрите се променят по време на лечение, фабричните настройки 
се възстановяват след края на лечението (или настройките на 
предпочитаната програма, ако е запазена предпочитана програма). 

  
Край на лечението Акустичен сигнал показва края на лечението и вентилаторът автоматично се 

изключва. Това важи и за преждевременното прекъсване на лечение 
посредством клавиша „Start/Stop“ (Стартиране/Спиране) (18). 
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Начални екрани Фабричните настройки означават, че началните екрани и процесът на 

стартиране на версиите Physio и Derma са различни. 
  
 Начален екран/директно стартиране на Derma 
  
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
  
 Директно стартиране:            
  
 Начален екран/програми на Physio 
  
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
  
 Програми: опция за директен избор сред различни  

 предварително зададени програми и употребата на 
 програми с интервали. 

  
Забележка: Опцията от менюто за конфигурация на устройството предлага свободен 

избор на желания процес на стартиране. Вижте глава 8 за указания. 
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Предварително 
зададени параметри - 
Cryo 6 Physio 

     
 Фаза 1 Фаза 2 
Програма Ниво на 

вентилатор 
Време Ниво на 

вентилатор 
Време 

1 9 3 мин. - - 
2 6 5 мин. - - 
3 4 5 мин. - - 
4 3 10 мин. - - 
5 9 30 сек. 6  2:30 

мин.  
6 7 1 мин. 5  4 мин. 

 

  
Предварително 
зададени параметри - 
Cryo 6 Derma 

Програма Ниво на 
вентилатор 

Време  

1 7 45 мин. 
2 5 45 мин. 
3 3 45 мин. 
4 8 15 мин. 
5 6 15 мин. 
6 4 15 мин. 

 

  
Забележка: Cryo 6 Derma е фабрично зададено за директно започване на работа. 

Използвайте менюто „Device configuration“ (Конфигурация на 
устройството), за да превключите към работа с програма. 

  
  
Промяна на 
предварително 
зададените стойности 

Cryo 6 предлага опции за регулиране на нивото на вентилатора и времето за 
лечение до индивидуални изисквания и за запазване на тези промени (вижте 
глава 8.5).  
 

 Вентилаторът за лечение може да се зададе на девет нива с помощта на 
клавишите (14 и 15). 

  
 Времето за лечение може да се зададе на всякаква продължителност между 

00:00 и 99:59 минути.  
 
Ако погрешно е зададено прекалено дълго време за лечение, натиснете 
клавиша „Start/Stop“ (Стартиране/Спиране) (18) два пъти, за да се върнете към 
предварително зададеното фабрично време. 
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Мрежово захранване 100-120 V / 50 Hz / 60 Hz (9-12 A) 

220-240 V / 50 Hz (7 A) 
240 V / 60 Hz (7 A) 

  
Мрежови предпазител 16 A прекъсвач в мрежовия превключвател  
  
Клас на защита I 
  
Клас на употреба Тип B 
  
Размери Височина 645 mm x Ширина 390 mm x Дълбочина 680 mm 
  
Тегло 60 kg 
  
Работа 10°C до 35°C, 20% до 80% относителна влажност, без кондензация 

при 700 hPa до 1060 hPa 
  
Транспортиране -10°C до +50°C, 10% до 90% относителна влажност, без кондензация 

при 600 hPa до 1060 hPa 
  
Съхранение 0°C до +40°C, 10% до 90% относителна влажност, без кондензация 

при 600 hPa до 1060 hPa 
  
Забележка: Съхранението и транспортът се извършват само в оригиналната 

опаковка.  
  
Генерирана температура 
на изпарителя 

 115 V устройство 230 V устройство 
минимум (в режим на готовност) - 38°C  - 40°C 
максимум (в режим на готовност) - 25°C - 25°C 

 

  
Температура на 
подавания въздух (при 
стайна температура до 
25°C) 

средна:   - 25°C 
в началото на лечението: - 31°C 
максимум:  - 18°C (след 15 минути лечение) 

 Стойностите са точни до +/- 10% 
  
Максимално време за 
лечение, което може да 
се зададе 

99:59 мин. 

  
Максимално тегло върху 
стъклената плоча 

Максималните тегло и размер на устройствата (например лазерни 
устройства), които може да се поставят върху стъклената плоча, са 35 kg и 
50 x 50 x 35 cm (ширина x дълбочина x височина). 

  
 Подлежи на технически изменения. 
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- Преди да започнете каквито и да било мерки по поддръжка и почистване, 
устройството винаги трябва да се изключва с мрежовия превключвател и 
кабелът за мрежата трябва да се разкачи. 
- Уверете се, че по време на почистване и дезинфекция обозначителната 
информация върху устройството (като предупреждения, етикет на контролни 
устройства и идентификационна табела) не е повредена. 
- Уверете се, че по време на почистване и дезинфекция в устройството не 
проникват течности. Не използвайте спрейове. 
- Ако по време на почистване и дезинфекция в устройството проникне течност, 
моля, извадете устройството от употреба, погрижете се то да не се използва 
отново и се свържете с Вашия сервизен представител. 
- Устройството и неговата приложна част се считат за некритични по 
отношение на хигиената, поради употребата върху ненаранена и здрава кожа. 

  
Корпус / аксесоари Почистване: В случай на видимо замърсяване, корпусът, кабелите и 

аксесоарите могат да се почистят, като се използват налични в търговската 
мрежа средства за почистване на пластмаса, несъдържащи алкохол. 
Избършете повърхността до отстраняване на праха, като използвате мека 
кърпа, напоена в съответствие със спецификациите на производителя на 
почистващото средство, но без да капе. 
 
Дезинфекция: Ние препоръчваме дезинфекция да се извършва поне веднъж 
седмично, както и всеки път, когато има индикации за замърсяване. 
Консултирайте се с Вашия специалист по хигиената, когато правите това. 
Винаги извършвайте почистване преди дезинфекция. 
Корпусът, кабелите и аксесоарите могат да се дезинфекцират, като се 
използват дезинфекциращи кърпи. Използвайте наличен в търговската мрежа, 
несъдържащ алкохол дезинфектант за метал и пластмаса, с бактерицидни, 
вируцидни и фунгицидни свойства. Спазвайте указанията за приложение на 
производителя. Избършете всички повърхности, като използвате мека кърпа, 
напоена в съответствие със спецификациите на производителя на 
дезинфектанта, но без да капе, или използвате предварително напоени с 
дезинфектант кърпи („мокри кърпи“). 
Също така, спазвайте изискванията за изсушаване след почистване, където е 
приложимо. 
 

Контейнер за вода от 
размразяване  

Почистване: Контейнерът с вода от размразяване (7) трябва да се почиства 
всеки път, когато се изпразни. Следвайте процедурите, описани в раздел 
„Корпус / Аксесоари“. 
 
Дезинфекция: Следвайте процедурата, описана в раздел „Корпус / 
Аксесоари“. 

  
 
Внимание! 

 
Устройството може да работи само с поставен на мястото си контейнер за вода 
от размразяване. 

  
Въздушен филтър  Въздушният филтър (9) трябва да се почиства редовно и във всеки случай не 

по-късно от след 200 часа работа (съобщение за поддръжката се появява на 
дисплея).  
Това се прави чрез изсмукване на праха от въздушния филтър от външната 



 Почистване 
Дезинфекция 
 11  

 

 
 Стр. 30  

 

страна, като се използва налична в търговската мрежа прахосмукачка за 
домашна употреба.  

  
Забележка: Използвайте устройството само в хигиенична среда. 
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 Устройството има обозначение „CE“ 

 

 
 
в съответствие с Директива 93/42/ЕИО на ЕС за медицински изделия.  
 
 

Производител Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Тел.: +49 731. 9761-291 
Факс: +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Описание на 
предоставяните 
изделия 

Версия Cryo 6 Physio 

Артикул номер  
95850912 1 окомплектована тръба за лечение 
65370216 1 ръкохватка за лечение, част B 
65370225 1 редукционен накрайник, част E, 5 mm 
65370224 1 редукционен накрайник, част D, 10 mm 
65370223 1 редукционен накрайник, част C, 15 mm 
66850122 1 стъклена плоча с дръжки  
94851511 1 комплект винтове за стъклен рафт 
80400756 4 двойни пластмасови колела ∅ 75 mm 
65851610 1 дълга тава за водни капки 
67300124 1 кабел за захранване 230 V 
65853112 1 поставка на стъклената плоча  
10101997 1 указания за употреба 
  
  
Описание на 
предоставяните 
изделия  

Версия Cryo 6 Derma 

Артикул номер  
95853411 1 тръба за лечение „Light neo“  
66850122 1 стъклена плоча с дръжки 
94851511 1 комплект винтове за стъклен рафт 
80400756 4 двойни колела от пластмаса ∅ 75 mm 
65851610 1 дълга тава за водни капки 
67300124 1 кабел за захранване 230 V 
65853112 1 поставка на стъклената плоча  
10101997 1 указания за употреба 
  
  
 Варианти за колела на устройството 
80400756 Двойни пластмасови колела ∅ 75 mm 
80401004 Двойни пластмасови колела ∅ 100 mm 
  
 Подлежи на технически изменения. 
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Аксесоари За двете версии на устройството 
  
Артикул номер  
65851610 1 дълга тава за водни капки 
87413230 Запушалка за тава за водни капки 
65853112 Поставка 
80400756 Двойни пластмасови колела ∅ 75 mm 
80401004 Двойни пластмасови колела ∅ 100 mm 
  
 Версия Cryo 6 Physio 
  
Артикул номер  
95850912 Окомплектована тръба за лечение 
65370216 Ръкохватка за лечение, част B 
65370225 Редукционен накрайник, част E, 5 mm 
65370224 Редукционен накрайник, част D, 10 mm 
65370223 Редукционен накрайник, част C, 15 mm 
66850122 Стъклена плоча с дръжки  
93852620 Рамо на тръбата за лечение 
  
  
 Версия Cryo 6 Derma 
  
Артикул номер  
95853411 Тръба за лечение „Light neo“  
65373510 Накрайник без щипка за „light" тръба 
66850112 Стъклена плоча без дръжки 
94851511 Комплект винтове за стъклен рафт 
93852630 Рамо на „light" тръба 
95855610 Държач на тръба за рамо 
  
 По причини, свързани с безопасността, използвайте само оригинални 

аксесоари, тъй като в противен случай не може да се гарантира правилното 
функциониране. 

  
 Подлежи на технически изменения. 
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 Cryo 6 може да се използва в комбинация с различни лазерни апарати. Моля, 
спазвайте указанията за употреба на производителя на лазерното оборудване, 
когато използвате такава комбинация. 
 
Лицето, което комбинира устройствата и така работи с медицинска система, е 
еднолично отговорно за правилното комбиниране на устройствата. 
 
Когато използвате комбинацията от устройства, моля, спазвайте наредбите за 
безопасност на DIN EN 60601-1. 
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 Устройството Cryo 6 е произведено в съответствие с наредбите за безопасност 

на DIN EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH могат да се считат за отговорни за 
безопасността и надеждността на устройството само ако: 
 

• устройството работи, като се използва правилен контакт за захранване със 
заземяване и електрическата инсталация отговаря на DIN VDE 0100, част 
710; 

• с оборудването се работи в съответствие с указанията за употреба; 

• удължения, корекции или изменения се извършват само от лица, 
упълномощени от Zimmer MedizinSysteme; 

• преди употреба потребителят е проверил функционалната безопасност и 
правилното работно състояние за себе си, 

• с устройството се работи само от подходящо обучен персонал; 

• с устройството не се работи в среда, в която има риск от експлозия и/или в 
запалима атмосфера; и 

• устройството веднага се разкачва от мрежата, когато в него е проникнала 
течност. 

Устройството не съдържа части, които могат да се ремонтират от оператора. 
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Почистване на 
въздушния филтър  

Има филтър на задната страна на устройството (9), за да се гарантира, че 
въздухът за лечение и студеният въздух, необходим за охлаждащия апарат, не 
съдържат едри частици прах. Обикновено е достатъчно да се почиства 
редовно чрез изсмукване на цялата външна част с налична в търговската 
мрежа прахосмукачка за домашна употреба, не по-късно от показването на 
напомнящо съобщение от софтуера след 200 часа работа. Ние препоръчваме 
въздушният филтър да се почиства по-често, когато устройството се намира в 
помещения с килими или в зони, където образуването на прах е възможно да е 
по-интензивно по други причини. 

  
Забележка: Съобщението от софтуера трябва да се потвърди чрез натискане на 

клавиша „OK“ след като въздушният филтър е бил почистен. 
  
Изпразване на 
контейнера за вода от 
размразяване  

Когато Cryo 6 се изключи след употреба, или когато програмата за 
размразяване стартира, охладителната система се затопля и така произвежда 
вода от размразяване.  
Контейнерът, който има капацитет приблизително 1 литър, може да се извади 
чрез издърпване на устройството и след това може да се изпразни.  
След това той трябва да се постави обратно в устройството. 
Моля, спазвайте също указанията за почистване и дезинфекция (глава 11). 
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Тестване на 
функционалността 

След като бъде включено, устройството Cryo 6 автоматично извършва 
самотестване и проверява функцията на техническите компоненти. 
 
Ако е необходимо, операторът може да провери функцията на охлаждащата 
технология, според описаното по-долу: 
 

1. Включете устройството. 
2. Изчакайте докато устройството бъде готово за употреба. 

Това е в случай, когато устройството показва менюто за избор на 
програма / менюто за директно стартиране. 

3. Натиснете клавиша „Start/Stop“ (Стартиране/Спиране) (18) за 
стартиране на Cryo 6. 

4. Изберете различните нива на въздушен поток едно след друго и 
проверете силата на въздушния поток и генерирането на студен 
въздух. 



 Проверки на безопасността  
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 В Германия не се изискват проверки на безопасността според раздел 6 от 

Наредбата за оператори на медицински устройства (MPBetreibV) за 
устройството Cryo 6. Устройството не е изброено в Приложение 1 на 
наредбата. 

  
 Не се изисква и метрологичен контрол според раздел 11 от Наредбата за 

оператори на медицински устройства (MPBetreibV) за устройството Cryo 6. 
Устройството не е изброено в Приложение 2 на наредбата. 

  
Забележка: Тези изисквания се прилагат за работата на устройството в Германия. 

Моля, съобразете се с различните национални регулации във Вашата 
страна. 



 Съобщения за грешки 
Отстраняване на неизправности 
Изхвърляне 18  
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Мрежовият 
предпазител 
е активиран 
 

Cryo 6 е оборудвано с елемент за биполярна защита от претоварване, вграден 
в мрежовия превключвател (10), за да предпазва устройството в случай на 
проблеми със захранването. Ако предпазителят изключи, устройството 
автоматично се изключва чрез превключвателя (10). Устройството може да се 
подготви за работа отново само чрез включване от превключвателя (10). 
 
Моля, уведомете отдела за обслужване на клиенти, ако тази неизправност се 
случва често. 

  
Намалено генериране 
на студен въздух / 
намаление на 
генерирането на 
студен въздух 

Частици в и около отвора за размразяване (8) могат да бъдат причина за 
значително намаление в генерирането на студен въздух и по-слаб поток на 
въздуха. Частиците прах се отлагат в топлообменника чрез въздуха за 
лечение. В крайна сметка това може да доведе до запушване на отвора за 
размразяване и натрупване на вода от размразяване. 
 
Отворът за размразяване е разположен над контейнера за вода от 
размразяване. Устройството трябва да се размрази преди почистване на 
отвора за размразяване (вижте страница 21 „Извършване на размразяване“). 
След размразяване изключете устройството и извадете щепсела от контакта.  
 
Извадете контейнера за вода от размразяване и поставете плосък контейнер 
под устройството за събиране на водата от размразяването. Бавно издърпайте 
отвора за размразяване, като използвате въртеливо движение. 
Почистете отвора за размразяване под течаща вода и го завийте обратно на 
мястото му. 

  
Съобщения за грешки 
 

Компонентите на устройството, които са важни за работата на програмите, 
биват тествани, когато устройството се включи, а понякога и когато то е в 
употреба. Ако по време на тези тествания се открие грешка, лечението се 
преустановява, като на горния ред на дисплея се показва съобщение за грешка 
и се произвежда звуков сигнал.  
 
Съобщенията за грешка се показват в обикновен текст на горния ред на 
дисплея. Лечението не може да продължи и устройството може само да се 
изключи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грешки, които не влияят на продължаващата работа с устройството, могат да 
се отстранят чрез изключване на устройството, изчакване в продължение на 
пет секунди и повторно включване.  
 
Ако съобщението за грешка е свързано с прекомерно висока температура или 
налягане, трябва да изчакате 30 минути, преди да включите отново 

ОК Start/Stop 

Прекомерно налягане в кръга за генериране на студ 
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устройството, тъй като то се нуждае от време, за да се охлади. Тези 
съобщения за грешка могат да са причинени от високи външни температура и 
стайни температури, които пречат на генерирането на студен въздух.  
 
 
Моля, уведомете отдела за обслужване на клиенти, ако тази неизправност се 
случва често. Можете да се свържете с този отдел посредством Вашия 
търговски представител или посредством централния офис в Neu-Ulm. 
 
За други проблеми с функционалността, свържете се с Вашия сервизен 
представител.  

  
Централен офис Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Тел.: +49 731. 9761- 291 
Факс +49 731. 9761- 299 
www.zimmer.de 

  
Изхвърляне 
 
 

Устройството може да се върне във фабриката само в оригиналната му 
опаковка. То трябва да се изхвърли от фабриката в Neu-Ulm. 
 
В други (европейски) страни, моля, спазвайте националните регулации по 
отношение на изхвърлянето. Свържете се с Вашия дистрибутор, ако е 
необходимо. 
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Електромедицински изделия, като Cryo 6, подлежат на специални предпазни мерки по отношение на ЕМС 
(електромагнитна съвместимост) и трябва да се инсталират и въвеждат в експлоатация в съответствие с 
информацията за ЕМС в указанията за употреба или придружаващата документация. 
 
Преносими и мобилни високочестотни комуникационни устройства (като мобилни телефони, клетъчни 
телефони) могат да повлияят върху електромедицинските изделия. 
 
Cryo 6 може да работи само с оригиналния кабел за захранване, посочен в списъка на предоставените 
изделия и аксесоари. 
Работа на устройството с различен кабел за захранване може да доведе до увеличени излъчвания или 
понижена устойчивост на интерференция на устройството! 
 
Указания и декларация на производителя - електромагнитни излъчвания 

Устройството Cryo 6 е предназначено да работи в електромагнитна среда, според указаното по-долу. Клиентът или 
потребителят на Cryo 6 трябва да гарантира, че устройството се използва в такава среда. 

Измервания на интерферентни излъчвания Съответствие Електромагнитна среда - указания 

Високочестотни (ВЧ) излъчвания в съответствие с 
CISPR 11 

Група 1 Устройството Cryo 6 използва 
високочестотна енергия само за 
вътрешните си функции. Това 
означава, че неговите високочестотни 
излъчвания са много слаби и 
вероятността близкостоящи 
електронни изделия да бъдат 
смущавани от интерференция е много 
малка. 

Високочестотни (ВЧ) излъчвания в съответствие с 
CISPR 11 

Клас B Устройството Cryo 6 е подходящо за 
употреба във всички среди, 
включително в жилищна зона, както и 
в среди, които са директно свързани 
към обществената електрозахранваща 
мрежа, която захранва и сгради, 
използвани за жилищни цели. 

Хармонични излъчвания в съответствие с IEC 61000-
3-2 

Клас А 

Флуктуации в напрежението/фликери в съответствие 
с IEC 61000-3-3 

неприложимо 

 
Устройството не трябва да се използва в непосредствена близост до или поставено върху други 
устройства. Ако работата в близост до или когато е поставено върху други устройства е необходима, 
устройството трябва да се наблюдава, за да се потвърди неговата правилна работа в тази обстановка. 
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Указания и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост 

Устройството Cryo 6 е предназначено да работи в електромагнитната среда, според указаното по-долу. Клиентът 
или потребителят на устройството ZWaveMed трябва да гарантира, че то се използва в такава среда. 

Тестове за 
устойчивост 

Тестово ниво 
според IEC 
60601 

Ниво на 
съответствие 

Електромагнитна среда - указания 

Електростатичен 
разряд (ESD) в 
съответствие с 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV разряд 
при контакт 
 
± 8 kV разряд по 
въздух 

± 6 kV разряд 
при контакт 
 
± 8 kV разряд по 
въздух 

Подовете трябва да бъдат с покритие от дърво, бетон или 
керамични плочки. Ако подът е покрит със синтетичен 
материал, трябва да се поддържа относителна влажност, 
не по-малка от  
30%. 

Бързи преходни 
електрически 
смущения/пикове 
в съответствие с 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV за кабели 
за захранване 
 
± 1 kV за входни 
и изходни кабели 

± 2 kV за кабели 
за захранване 
 
± 1 kV за входни 
и изходни кабели 

Качеството на напрежението в мрежата трябва да 
съответства на това в типична търговска или болнична 
среда. 

Пикове на 
напрежението 
в съответствие с 
IEC 6100-4-5 

± 1 kV в 
диференциален 
режим 
 
± 2 kV в 
обикновен режим 

± 1 kV в 
диференциален 
режим 
 
± 2 kV в 
обикновен режим 

Качеството на напрежението в мрежата трябва да 
съответства на това в типична търговска или болнична 
среда. 

Падове в 
напрежението, 
кратки 
прекъсвания и 
флуктуации в 
напрежението на 
захранването в 
съответствие с 
IEC 61000-4-11. 

<5% UT 
(95% пад при UT 
за ½ цикъл) 
 
40% UT 
(60% пад при UT 
за 5 цикъла) 
 
70% UT 
(30% пад при UT 
за 25 цикъла) 
 
<5% UT 
(>95% пад при UT 
за 5 секунди) 

<5% UT 
(95% пад при UT 
за ½ цикъл) 
 
40% UT 
(60% пад при UT 
за 5 цикъла) 
 
70% UT 
(30% пад при UT 
за 25 цикъла) 
 
<5% UT 
(>95% пад при UT 
за 5 секунди) 

Качеството на електрозахранването трябва да 
съответства на това в типична търговска или болнична 
среда. Ако потребителят на Cryo 6 изисква 
продължителна работа дори ако се получават 
прекъсвания в електрозахранването, препоръчва се Cryo 
6 да се захранва от източник на непрекъсваемо 
захранване (UPS) или акумулатор. 

Магнитно поле 
при честота на 
захранване 
(50/60 Hz) в 
съответствие с 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Магнитните полета при честотата на мрежата трябва да 
съответстват на типичните стойности, които се срещат в 
търговска и болнична среда. 

Забележка: UT е волтажът на променливотоковото захранване преди прилагане на тестовото ниво. 
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Ключови работни характеристики на Cryo 6 са: равномерно генериране на студен въздух, равномерна 
работа на всички функции. 
 
Указания и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост 

Устройството Cryo 6 е предназначено да работи в електромагнитната среда, според указаното по-долу. Клиентът 
или потребителят на устройството ZWaveMed трябва да гарантира, че то се използва в такава среда. 

Тестове за 
устойчивост 

Тестово ниво 
според IEC 60601 

Ниво на съответствие Електромагнитна среда - указания 

Проведени 
ВЧ 
смущения в 
съответствие 
с IEC 61000-
4-6 
 
Излъчени ВЧ 
смущения в 
съответствие 
с IEC 61000-
4-3 

3 Vефективна стойност 
150 KHz до 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz до 2,5 GHz 

3 Vефективна стойност 
150 KHz до 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz до 2,5 GHz 

Преносимо и мобилно радио оборудване не трябва 
да се използва на разстояние от Cryo 6, 
включително кабелите, което е по-малко от 
препоръчителното отстояние за безопасност, 
изчислено с помощта на уравнението, приложимо за 
честотата на предавателя. 
 
Препоръчително разделително отстояние: 
 
d = 1,17 √P 
 
d = 1,17 √P за 80 MHz до 800 MHz 
 
d = 2,33 √P за 800 MHz до 2,5 GHz 
 
където P е специфицираната от производителя 
мощност на предавателя във ватове (W), а d е 
препоръчителното разделително отстояние в метри 
(m). 
 
При всички честоти напрегнатостта на полето на 
стационарен радиопредавател трябва да е по-малка 
от разрешеното ниво за всеки честотен диапазонб 
според изследванията на мястоа 
 
В средата на устройства, които носят следните 
символи, са възможни интерференции: 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80 Hz и 800 MHz се прилага по-високия честотен диапазон. 
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Настоящите указания може да не са приложими за всички ситуации. Разпространението на 
електромагнитните вълни се влияе от поглъщането и отражението в здания, предмети и хора. 
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а Напрегнатостта на полетата от стационарни предаватели, като базови станции за радиотелефони и 
наземни мобилни радиопредаватели, любителски радиостанции, AM и FM радиопредаватели и телевизионни 
предаватели не може теоретично да се предвиди с точност. За да се оцени електромагнитната среда по отношение 
на стационарни предаватели, препоръчително е да се проведе изследване на електромагнитната обстановка на 
място. Ако измерената напрегнатост на полето на мястото, в което се използва устройството Cryo 6, превишава 
горното ниво на съвместимост, устройството Cryo 6 трябва да се наблюдава, за да се потвърди нормалната му 
работа. Ако се наблюдава абнормна работа, може да се наложи предприемането на допълнителни мерки, като 
преориентиране или промяна на местоположението на Cryo 6. 
 
б Над честотен диапазон от 150 kHz до 80 MHz, напрегнатостта на полето следва да е по-малка от 3 V/m. 

 
Препоръчителното отстояние за безопасност между преносимо и мобилно ВЧ телекомуникационно 
оборудване и устройството Cryo 6  
 

Устройството Cryo 6 е предназначено да работи в електромагнитна среда, в която ВЧ смущения са контролирани. 
Клиентът или потребителят на устройството Cryo 6 може да помогне за избягване на електромагнитна 
интерференция, като поддържа минимално разделително отстояние между преносимо и мобилно ВЧ 
комуникационно оборудване (предаватели) и устройството Cryo 6, в зависимост от генерираната мощност на 
комуникационното оборудване, както е показано по-долу. 

Номинална мощност на предавателя 
W 

Отстояние за безопасност в зависимост от честотата на 
предавателя 

m 

150 kHz до 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz до 800 MHz 
d = 1,17 √P 

800 MHz до 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 

За предаватели с номинална максимална изходна мощност, която не е посочена в горната таблица, 
препоръчителното разделително отстояние d в метри (m) може да се изчисли, като се използва уравнението, 
приложимо за съответната колона, където P е номиналната максимална изходна мощност на предавателя във 
ватове (W) според производителя на предавателя. 
ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80 MHz и 800 MHz се прилага по-високия честотен диапазон. 
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Настоящите указания може да не са приложими за всички ситуации. Разпространението на 
електромагнитните вълни се влияе от поглъщането и отражението в здания, предмети и хора. 
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