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V návodu k obsluze tento symbol označuje nebezpečí. 

  

Pozor! 
V návodu k obsluze tento symbol označuje  
„Upozornění“ na možné věcné škody. 

  

 

 
Příložná část, typ B 

  

 

 
Neposouvat ze stran 

  

 
 

 
Maximální přípustné zatížení skleněné police 35 kg 

  

 

 
Řiďte se návodem k použití. 

  

 

 
Návod k použití 

  

 

 
Sériové číslo 

  

 

 
Číslo výrobku 

  

 

 
Výrobce 

  

 

 
Datum výroby 

  

    

Likvidace elektrických a elektronických zařízení, jakož i použitých baterií a  
akumulátorů. Výrobky označené souvisejícím symbolem nesmějí být likvidovány spolu 
s domácím odpadem. 

Max 35 kg/ 
77,16 lb 
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Tento návod k použití je součástí přístroje. 
Uchovávejte jej v blízkosti přístroje, aby k němu měla obsluhující osoba kdykoliv přístup. 
 
Tento návod k použití je platný od července 2018. 
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Indikace Cryo 6 Physio je určen pro následující oblasti použití: 

• Zmírnění bolestí a ztuhlosti a podpora léčby při akutních a chronických 
bolestivých onemocněních pohybového aparátu 
- Artritida  
- Burzitida  
- Tendinitida  
- Tendosynovitida  
- Myositis 
- Fibrositida 
- Natažení svalu 
- Cervikální syndrom 
- Poruchy po hyperextenzi 
- Kořenový syndrom bederní páteře 
- Zranění svalů nebo kloubů 

• Zmírnění bolesti, zlepšení pohyblivosti a redukce ztuhlosti kloubů u revmatických 
onemocnění 
- Revmatoidní artritida (progresivní chronická artritida) 
- Stavy po synovektomii 

• Redukce spasticity u neurologických poruch 
- Roztroušená skleróza 
- Hemiplegie po náhlé mozkové příhodě 

Další možnosti použití: 
• Podpora pohybové léčby předběžným zchlazením 
• V kombinaci s kompresemi při akutních zraněních 
• K prevenci otoků a hematomů 
• Ve sportu k preventivnímu časnému ošetření před nástupem bolesti, 

bezprostředně po intenzivním zatížení, např. po závodech 
• K ošetření svalových trigger pointů v kombinaci se strečinkem 
 
Další indikace je nutno domluvit s ošetřujícím lékařem nebo dohledat v příslušné 
odborné literatuře. 

  
Absolutní 
kontraindikace 

• Kryoglobulinémie 
• Nemoc chladových aglutininů a chladová hemolýza 
• Chladová kopřivka 
• Oblasti s poruchami prokrvování 
• Raynaudova choroba 
• Oblasti s poruchami čití 
• Trofické poruchy 
• Přecitlivělost na chlad 

  
Relativní 
kontraindikace 

• Při léčbě dětí je nutno ty části těla, na nichž se neprovádí ošetření, přikrýt 
a udržovat v teple.  

• Při ošetření na obličeji zakryjte oči. 
• Neprovádějte ošetření na obličeji ani na trupu, pokud pacient trpí těžkou 

arteriální hypertenzí a těžkou srdeční insuficiencí. 
• Pacientovi by během ošetření neměla být velká zima. 
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Indikace Cryo 6 Derma je určen pro následující oblasti použití: 

Zmírnění bolesti a zánětu ochlazováním studeným vzduchem při/po provádění 
dermatologického a kosmetického ošetření 
• Laserová terapie 
• Injekce 
• Fotodynamická terapie 

  
Výhody Díky analgetickým účinkům studeného vzduchu je ošetření pro pacienta výrazně 

příjemnější. 
 
Redukce vedlejších účinků, které jsou často spojeny s laserovými aplikacemi: 
• Menší zarudnutí 
• Méně otoků a strupů 
• Zmírnění bolesti a termického poškození kůže 

  
Absolutní 
kontraindikace 

• Kryoglobulinémie 
• Nemoc chladových aglutininů a chladová hemolýza 
• Chladová kopřivka 
• Oblasti s poruchami prokrvování 
• Raynaudova choroba 
• Oblasti s poruchami čití 
• Trofické poruchy 
• Přecitlivělost na chlad 

  
Relativní 
kontraindikace 

• Při léčbě dětí je nutno ty části těla, na nichž se neprovádí ošetření, přikrýt 
a udržovat v teple.  

• Při ošetření na obličeji zakryjte oči. 
• Neprovádějte ošetření na obličeji ani na trupu, pokud pacient trpí těžkou 

arteriální hypertenzí a těžkou srdeční insuficiencí. 
• Pacientovi by během ošetření neměla být velká zima. 

  
Upozornění: Při použití přístroje Cryo 6 s ablativními lasery je třeba dbát na to, aby byla vzniklá 

rána odborně antisepticky ošetřena.  
 
 
 
 



 Vedlejší účinky 
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Vedlejší účinky Zejména u citlivých pacientů se mohou vyskytnout lehká poranění kůže způsobená 
chladem, jako například zarudnutí kůže až mírné omrzliny. 
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 Před použitím přístroje u pacienta by se měl uživatel seznámit s návodem k použití 
a s jednotlivými metodami ošetření, a dále s indikacemi, kontraindikacemi, 
výstrahami a pokyny k používání. Dále je třeba se řídit i dalšími informacemi o terapii 
z jiných zdrojů. 

  
 Tento návod k použití uchovávejte vždy v blízkosti přístroje, aby k němu měly 

kdykoliv přístup osoby pověřené jeho obsluhou. 
  

Pozor! Po transportu přístroje na boku jej nechte před uvedením do provozu alespoň 
30 minut stát ve svislé poloze. V opačném případě může dojít k poškození 
kompresoru. 

  

Pozor! 
Před použitím zajistěte, aby se přístroj zapojoval vždy do předpisové elektrické 
zásuvky s ochranným kontaktem (elektrická instalace podle normy DIN VDE 0100, 
část 710). Přístroj se smí používat výhradně s přiloženým síťovým kabelem. Síťový 
kabel chraňte před mechanickým přetížením. 

  

Pozor! 
Magnetická a elektrická pole mohou ovlivňovat funkčnost přístroje. Nepoužívejte 
proto přístroj Cryo 6 v blízkosti zařízení, která generují silná elektromagnetická pole 
(rentgenové přístroje, diatermická zařízení, přístroje pro magnetickou rezonanci). 
Udržujte několikametrovou bezpečnostní vzdálenost. 

  

Pozor! 
Přístroj Cryo 6 není vhodný pro použití v oblastech s výbušnou, hořlavou nebo 
vznětlivou atmosférou. 

  

Pozor! 
Přístroj nestavte přímo na tepelné zdroje (topení, ohřívače parafínu a bahna, saunu 
atd.) a dodržujte minimální vzdálenost od zdi 50 cm (pro přívod vzduchu k léčbě 
a chlazení).  
Při současném používání laserového přístroje nesmí ventilační systém laseru 
narušovat chlazení Cryo 6. 

  

Pozor! 
Umístěte přístroj při použití tak, aby bylo možné kdykoli přístroj okamžitě vytáhnout 
z elektrické zásuvky, a tím jej odpojit od zdroje napájení.  

  

Pozor! 
Aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, musí být přístroj před každým 
prováděním údržby a čištění vždy odpojen od elektrické sítě vytažením síťové 
zástrčky ze zásuvky. 

  

Pozor! 
Před použitím přístroj zkontrolujte. Pokud zjistíte poškození, nepoužívejte jej. 

  

Pozor! 
Smí se používat pouze příslušenství od společnosti Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
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 Před použitím by měli být pacienti seznámeni s cíli a účinky terapie studeným 
vzduchem pomocí přístroje Cryo 6. 
 
Upozorněte pacienty na to, že případné nepříjemné pocity při ošetření, jako 
například extrémní pocit chladu, musí okamžitě hlásit terapeutovi.  
Během ošetření by se měl terapeut průběžně ptát pacienta na to, zda se cítí dobře 
a kontrolovat tak jeho stav. 
V případě nutnosti je třeba přizpůsobit parametry ošetření (sílu proudu vzduchu 
a vzdálenost od ošetřované oblasti). 

  
 Pro různé typy léčby, od ošetřování velkých ploch až po ošetření trigger pointů, 

používejte odpovídající trysku. Trysky lze jednoduše vyměnit tak, že jednu 
odšroubujete a našroubujete místo ní jinou.  

  
 Malé vzdálenosti trysky od pokožky jsou vhodné pro krátkodobé chlazení: 

• vzdálenost 1 cm pro ošetření v délce trvání max. 10 sekund  
• vzdálenost 5 cm pro ošetření v délce trvání max. 30 sekund 

 
Střední vzdálenosti trysky od pokožky jsou vhodné k dynamickému chlazení větších 
ploch kůže a ke statickému chlazení malých ploch kůže: 

• vzdálenost 10–15 cm pro ošetření v délce trvání cca 15–30 minut 
 
Velké vzdálenosti trysky od pokožky jsou vhodné k dynamickému chlazení větších 
ploch kůže: 

• vzdálenost 15–20 cm pro ošetření v délce trvání více než 30 minut 
  
 Klouby a svalstvo vyžadují delší dobu ošetření, protože jinak se ochladí pouze 

povrch pokožky a její svrchní vrstvy. U pacientů se zánětem kloubů může při 
krátkodobém ochlazování dojít k reaktivní hyperémii. 

  
 V případě onemocnění podpůrného a pohybového aparátu docílíte optimálního 

léčebného účinku ve vzdálenosti trysky 5–20 cm od pokožky. 
 
Při použití v kombinaci s laserovými přístroji se doporučuje vzdálenost 5 cm 
(ošetřovaná plocha do 10 cm²). Při ošetřování větších ploch je třeba odpovídajícím 
způsobem zvětšit i vzdálenost od pokožky. Aby se docílilo dostatečného ochlazení, 
je zapotřebí delší doba ošetření. 

  
 Pamatujte na to, že při déletrvající terapii se může zvýšit teplota proudu vzduchu. 
  
 Při nepříznivých podmínkách prostředí (teplota v místnosti vyšší než 30 °C a vysoká 

vlhkost vzduchu) může být chladicí výkon omezen.  
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Během terapie nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru. 

  

 
Veškeré terapeutické pokyny ohledně místa léčby, doby trvání a intenzity ošetření 
vyžadují lékařské znalosti a smí je vydávat pouze oprávnění lékaři, terapeuti 
a nelékařští zdravotničtí odborníci. Tyto pokyny je třeba bezpodmínečně dodržovat. 

  

 
Použití ve vlhkých oblastech je nepřípustné a při nedodržování této zásady může 
dojít ke značným škodám a ohrožení pacienta i obsluhujícího personálu. 

  

 
Obalový materiál řádně zlikvidujte. Dbejte na to, aby k přístroji neměly přístup děti.  

  

 
Proud studeného vzduchu se nesmí aplikovat na otevřené rány. 

  

 
Když používáte k ochlazování kůže Cryo 6, nezvyšujte výkon laserového přístroje 
nad hranici doporučenou výrobcem. 

  

 
Při aplikaci chladu na obličej musí být chráněny oči. 

  

 
Proud vzduchu by měl být rovnoměrně aplikován na celou ošetřovanou oblast. 
Vyhýbejte se statickému nebo příliš intenzivnímu chlazení, protože může vést ke 
kryogenním popáleninám a podchlazení.  

  

 
Použití přístroje, které se liší od nastavení a způsobů aplikace popsaných v návodu 
k použití, může vést k ohrožení v důsledku nekontrolovatelného působení chladu. 

  

 
U dětí hrozí nebezpečí podchlazení. Neošetřované části těla by měly být zakryté 
a udržované v teple. To se doporučuje i u dospělých při dlouhotrvajícím ochlazování. 

  

 
Při teplotě pokožky 0 °C a nižší může docházet k omrzlinám. Tato situace může 
nastat, pokud je vzdálenost trysky od kůže menší než 10 cm. Pokud tuto vzdálenost 
nelze z terapeutických důvodů dodržet, doporučuje se tryskou nad ošetřovanou 
oblastí pohybovat. 

  

 
Netlačte na boky zařízení, které jsou označeny výstražným symbolem.  

  

 
O přístroj se neopírejte. 
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Co je to Cryo 6? Kompaktní přístroj generující studený vzduch pro léčbu onemocnění podpůrného 

a pohybového aparátu. 
Další možností využití přístroje Cryo 6 je chlazení kůže za účelem zmírnění bolestí 
a termického poškození kůže v souvislosti s dermatologickým laserovým ošetřením. 

  
Jak funguje Cryo 6? Přístroj fouká silně zchlazený vzduch na ošetřovanou oblast těla. Rychlost proudění 

vzduchu lze nastavit. 
  
Jaké výhody má  
Cryo 6? 

Velmi snadno se ovládá díky přednastaveným programovým parametrům a jeho 
výkon v nepřetržitém provozu je srovnatelný pouze s mnohem většími zařízeními. 
 

  
Jaké další výhody má  
Cryo 6? 

Přehledný LCD displej a ergonomická klávesnice vycházejí z nejmodernějšího 
stavu techniky.  
Léčbu lze individuálně nastavit pomocí šesti přednastavených programů 
orientovaných na uživatele, tří volně definovatelných programů a jednoho programu 
po spuštění. 
 

  
Jak se dosahuje 
požadované 
koncentrace chladu? 

Množství vzduchu lze individuálně regulovat v závislosti na ploše a přístupnosti 
ošetřované oblasti. K dispozici je devět stupňů nastavení. 
Pro individuální léčbu se používají tři různé velikosti trysek – průměr 5, 10 a 15 mm, 
které jsou součástí standardního příslušenství.  
 
Dále je k dispozici jedna speciální tryska pro použití k chlazení pokožky při 
dermatologickém laserovém ošetření. 
 

  
Upozornění: Používání přístroje je vyhrazeno pouze zdravotnickým odborníkům 

(např. lékařům, terapeutům, nelékařským zdravotnickým odborníkům). 
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 Přístroj generující studený vzduch Cryo 6 slouží k ochlazování pokožky  
 
- při léčbě zranění nebo onemocnění pohybového aparátu  
- k lokálnímu zmírňování bolesti 
- při dermatologických laserových ošetřeních k prevenci termického poškození 

kůže  
  
Typy přístrojů 1. Cryo 6 Physio pro léčbu onemocnění podpůrného a pohybového aparátu. 

2. Cryo 6 Derma k chlazení kůže za účelem zmírnění bolestí a termického 
poškození kůže v souvislosti s laserovým ošetřením. 

 
Typy přístrojů jsou předkonfigurovány z výroby a odlišují se přednastavenými stupni 
výkonu ventilátoru, dobou terapie a programem po spuštění. 



 Uvedení přístroje do provozu 
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Pozor! 
Po transportu zařízení na boku nebo po montážních pracích musí přístroj Cryo 6 
před uvedením do provozu stát minimálně 30 minut ve svislé poloze. 
V opačném případě se může poškodit kompresor. 

  
Připojení síťového 
kabelu 

Připojte síťový kabel do odpovídající zdířky (11) na přístroji a zapojte jej do sítě. 

  
Upozornění: Přístroj se smí připojovat pouze do zásuvek s ochranným kontaktem. 
  
Zapnutí přístroje Přístroj se zapíná pomocí kolébkového přepínače (10). 
  
Vypnutí přístroje Přístroj se vypíná pomocí kolébkového přepínače (10).  

Aby se přístroj úplně (všemi póly) odpojil od elektrické sítě, je nutno vytáhnout síťový 
kabel. 

  

Pozor! 
Všechny kabely musí být chráněny před skřípnutím nebo jinými druhy mechanického 
poškození. 

  
Montáž terapeutické 
hadice 

Nasuňte terapeutickou hadici na konektor (5) na přední straně přístroje a zaaretujte 
ji.  
 
 

 
 

Pokud terapeutickou hadici nepoužíváte, můžete ji skladovat v zaobleném výřezu 
nad ovládacím pultem (3). 

  
Montáž krytů koleček Kryty koleček (2) se nasadí na držáky koleček. 
  
Montáž skleněné police Na horní straně přístroje jsou již z výroby namontovány čtyři distanční čepy pro 

uchycení skleněné police.  
 
Na každý z těchto čtyř distančních čepů nasaďte silikonovou vložku.  
 
Poté na distanční čepy položte skleněnou polici. 
 
Nyní zafixujte skleněnou desku zašroubováním čtyř fixačních úchytek do každého ze 
čtyř distančních čepů. 
 
Aby se skleněná police nepoškodila, nepoužívejte ke šroubování žádné nástroje. 
 
Fixační úchytky dobře dotáhněte prsty. 
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 Demontáž skleněné police se provádí v obráceném pořadí kroků. 
  

 

Přístroj v žádném případě nezvedejte za skleněnou polici. 

  
  
Upozornění: Terapeutickou trysku a nástavce trysky lze uchovávat v odkládací přihrádce. 

 

Skleněná 
police Fixační 

úchytky 

Silikonová 
 

Distanční čepy 
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Přídržné rameno Přístroj Cryo 6 může být volitelně vybaven přídržným ramenem.  
Toto rameno umožňuje chlazení určité části těla, aniž by  
musela obsluhující osoba sama držet hadici. 
 
Souprava příslušenství přídržného ramene se skládá z následujících součástí: 
1 montážní podpěra přídržného ramene 
2 šrouby M6x16 a imbusový klíč k dotažení 
1 ochrana proti přetočení 
1 tyč přídržného ramene 
1 otočné přídržné rameno 
1 svorka hadice 
1 držák hadice 
 
Dále je potřeba: 
Skleněná police 
Průchodka  

  
Obrázek 
smontovaného 
přídržného ramene 

 
 

Otočné přídržné rameno 

Průchod skleněnou 
deskou a ochrana 
proti přetočení 

Tyč přídržného 
ramene 

Upínací prvek přídržného ramene 
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Provedení montáže Abyste mohli namontovat přídržné rameno, musí být na přístroji nasazena skleněná 
police (viz část 7.1 Montáž). Skleněná police obsahuje otvor, skrz který se protáhne 
přídržné rameno. 

  
Upozornění: Skleněná police se dá namontovat symetricky s přístrojem. Pokud se navíc montuje 

přídržné rameno, skleněná police se položí na distanční čepy tak, aby se otvor pro 
umístění přídržného ramene nacházel na požadované straně přístroje. 

  
 Krok 1 – Montáž průchodky 

Zasuňte průchodku (je přiložena ke skleněné polici) do příslušného otvoru a sestavte 
ji. 
 

 
  
 Krok 2 – Montáž upínacího prvku přídržného ramene 

Pomocí imbusu zašroubujte šrouby M6x16 v montážní podpěře na spodní straně 
přístroje. 
Za tímto účelem je spodní strana přístroje již opatřena závitovými otvory. 

 

Pozor! 
Vyobrazení zespoda slouží pouze pro lepší přehlednost, NEPOKLÁDEJTE 
přístroj při montáži! 

  

Průchodka  
Část 1 

Průchodka  
Část 2 

Závit 
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 Krok 3 – Instalace ochrany proti přetočení a tyče 
Nasaďte ochranu proti přetočení na distanční čepy skleněné police dle vyobrazení.  
 

 
 
Poté zasuňte seshora tyč přídržného ramene skrz průchodku a ochranu proti 
přetočení a zacvakněte ji do upínacího prvku přídržného ramene. 
 

 
 

Ochrana proti 
přetočení 
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 Krok 4 – Instalace přídržného ramene 
Našroubujte přídržné rameno na nainstalovanou tyč (a). Aby se přídržné rameno 
mohlo volně pohybovat směrem nahoru/dolů, musí být výřezy správně zarovnány. 
Musí ležet v jedné ose a musí umožňovat pohyb tyče ve směru ohybu. 

 
  
 Krok 5 – Instalace svorky hadice / držáku hadice 

Na otočné přídržné rameno našroubujte svorku hadice (b) a zavěste držák hadice na 
fixační šroub přídržného ramene (c). 
 
Nyní můžete terapeutickou hadici protáhnout držákem hadice a zacvaknout držadlo 
hadice do svorky. 

- Výřezy dole 
- Stejná orientace 
ohybu 
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 Po zapnutí provede přístroj Cryo 6 nejprve samočinný test. 

Během samočinného testu a následného předběžného ochlazení přístroje je možné 
provádět změny v konfiguračním menu.  

  
 

 
  
Výběr menu Výběr se provádí stisknutím tlačítka „Menu“. 
  
 

 
 

  
 V menu si můžete nechat zobrazit technické informace, změnit tovární nastavení, 

vybrat program z oblíbených položek nebo nadefinovat vlastní programy. 
  
 Celkem je k dispozici jedenáct položek menu: 

- Service (Servis)  
- Back to treatment (Návrat k ošetření)  
- Defrost (Odmrazení) 
- Own programs (Vlastní programy) 
- Favourite (Oblíbené) 
- Info (Informace) 
- Automatic maintenance program S01 (Automatický program údržby S01) 
- Automatic maintenance program S02 (Automatický program údržby S01) 
- Cryo device type (Typ zařízení Cryo) 
- Device configuration (Konfigurace zařízení) 
- Basic settings (Základní nastavení) 
 
Navigace mezi jednotlivými položkami menu se provádí pomocí tlačítek se šipkami 
(14 a 15). 

  
Výběr položek menu Výběr konkrétní položky menu se provádí stisknutím tlačítka „Select“ (Výběr) (17). 
  
Ukončení menu Výběrem položky menu „Back to treatment“ (Návrat k ošetření) se menu ukončí 

a zobrazí se obrazovka terapie. 
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Typ přístroje Cryo 6 se dá používat v režimu „Cryo 6 Physio“ a „Cryo 6 Derma“.  
 
Navigace na požadovanou předvolbu se provádí pomocí tlačítek se šipkami (14 
a 15). Požadovanou předvolbu vyberete pomocí tlačítka „Uložit“. 
 
Detailní informace o typech přístrojů a specifických parametrech najdete v kapitole 
9.3. 

  
Konfigurace přístroje Tato položka menu nabízí různé možnosti nastavení, např. jazyka nebo průběhu 

spouštění. 
Navigace v dílčím menu se provádí pomocí tlačítek se šipkami (14 a 15). 
Výběr se provádí pomocí tlačítka „Select“ (Výběr) (17). 

  
 Jazyky 

Na výběr jsou následující jazyky: 
němčina, angličtina, francouzština, italština a polština. 

  
Upozornění: Dílčí menu „External control input“ (Vstup externího řízení), „External control output“ 

(Výstup externího řízení) a „External start input“ (Vstup externího spuštění) nejsou 
aktivní. 

  
 Průběh spouštění 

Cryo 6 nabízí dvě různé možnosti: 
1. Přímé spuštění 
2. Programy 

Výběr menu se provádí pomocí tlačítka „Select“ (Výběr). 
Výběr mezi přímým spuštěním a programy se provádí pomocí tlačítka „Change“ 
(Změna). 
Požadovaný průběh spouštění uložíte stisknutím tlačítka „Save“ (Uložit) a konečným 
potvrzením pomocí tlačítka „Yes“ (Ano). 
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Základní nastavení V této položce menu můžete obnovit nastavení z výroby. 
 
Stisknutím tlačítka „YES“ (ANO) se všechny změněné parametry vrátí na původní 
nastavení z výroby. 
 
Vlastní uložené programy a oblíbený program zůstanou zachovány. 
 
Při stisknutí tlačítka „NO“ (NE) zůstanou zachovány změněné parametry. 

  
Servis Tato oblast je chráněná heslem a mají do ní přístup pouze kvalifikovaní pracovníci 

Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Ukončení menu se provádí pomocí tlačítka „OK“. 
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Odmrazení Pomocí položky nabídky „Odmrazení“ se aktivuje odmrazování výměníku tepla. 
  

Upozornění: Odmrazení proveďte v případě, že vám vytvářený proud vzduchu připadá slabší než 
obvykle. Příčinou tohoto jevu je často používání přístroje Cryo 6 ve vlhkém prostředí 
(například v bazénu nebo v sauně). Dále doporučujeme provést odmrazení přístroje 
Cryo 6 a vyprázdnění nádobky na vodu v případě, že se přístroj nebude delší dobu 
používat (například během dovolené). 

  

Provedení 
odmrazování 

Při výběru programu odmrazování pomocí tlačítka „Select“ (Výběr) se ihned spustí 
proces odmrazování. Proces odmrazování probíhá v pohotovostním režimu. 

  
 

 
  
 Terapeutický ventilátor se spustí a běží tak dlouho, dokud není dosaženo 

odmrazovací teploty chladicího zařízení. Ventilátor se poté vypne.  
 
Po úspěšném dokončení procesu odmrazování se na displeji zobrazí hlášení 
„Defrost complete“ (Odmrazování dokončeno).  
 
Pomocí tlačítka „Back“ (Zpět) můžete proces odmrazování předčasně ukončit. 
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Upozornění: Aktivace menu „Internal programs“ (interní programy), „Programming of 1 and 2-

phase programs“ (programování 1- a 2fázových programů) a „Favourite program“ 
(oblíbený program) je možná pouze tehdy, je-li jako průběh spouštění aktivována 
položka „Programs“ (Programy, viz bod 8.2). 

  
Vlastní programy Kromě šesti programů, které jsou přednastaveny z výroby a nelze je změnit, nabízí 

přístroj Cryo 6 možnost uložení tří vlastních programů. 
Každému místu v paměti lze individuálně přiřadit výkon ventilátoru a čas. 
Programy lze naprogramovat buď pro jednu samostatnou fázi, nebo pro dvě po sobě 
následující fáze. 

  
 

 
  
Programování  
1fázového programu 

Pomocí tlačítek se šipkami (14 a 15) navigujete mezi třemi dostupnými místy 
v paměti. 
Požadovaný uložený program vyberete pomocí tlačítka „Select“ (Výběr) (17). 
 
Následně si můžete pomocí tlačítek se šipkami (15 a 16) zvolit požadovaný výkon 
ventilátoru. Symbol ventilátoru (20) bliká.  
Výkon ventilátoru uložíte pomocí tlačítka „Save“ (Uložit). 
Symbol ventilátoru bude nyní konstantně svítit a symbol času (22) bude blikat. 
 
Pomocí tlačítek se šipkami (14 a 15) vyberte požadovaný čas. 
Nastavený čas uložíte pomocí tlačítka „Save“ (Uložit). 
 
Stisknutím tlačítka „Back“ (Zpět) ukončíte programování 1fázového programu. 
Pomocí tlačítka „Back“ (Zpět) ukončíte práci v menu. 

  
 

 
  
Programování  
2fázového programu 

Můžete nastavit dva programy s různými výkony ventilátoru a různými dobami trvání 
a nechat je proběhnout po sobě během jednoho terapeutického sezení. 
První krok je shodný s výše popsaným programováním 1fázového programu. 
Namísto toho, abyste však nyní z programu vyskočili tlačítkem „Back“ (Zpět), 
stiskněte znovu tlačítko „Save“ (Uložit). Parametry fáze 1 se nyní nahoře na displeji 
zobrazí malým písmem 

  
Oblíbený program Zde si můžete ze šesti přednastavených programů P1 – P6 nebo z vlastních 

speciálních programů S1 – S3 vybrat osobní oblíbený program, který se automaticky 
spustí při každém zapnutí přístroje. Pomocí tlačítek se šipkami (14 a 15) navigujete 
mezi dostupnými programy v paměti. Vyberte si požadovaný oblíbený program 
a potvrďte jej tlačítkem „Select“ (Výběr). 
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Informace Prostřednictvím této položky menu si zobrazíte technické informace o různých 

komponentách přístroje. 
  
Upozornění: Nelze provádět žádná nastavení. 
  
Programy údržby Programy údržby S01 a S02 simulují nepřetržitý provoz a dokumentují řádný 

provozní stav přístroje. 
Program diagnostikuje a zaznamená případné poruchy. 

  
SO1 Tento program simuluje dvě 15minutové terapie a průběh odmrazování. Program 

zaznamenává důležité parametry, jako je teplota a doba trvání. 
 
Během testu lze kontrolovat aktuální teploty kompresoru a odpařovače. 

  
SO2 Přístroj se ochladí na -40 °C / -38 °C a spustí 15minutovou terapii při výkonu 

ventilátoru 9. 
 
Tento program se opakuje, dokud nestisknete tlačítko Start/Stop. 
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Předběžné ochlazení Ihned po svém zapnutí se přístroj Cryo 6 začne ochlazovat na minimální dosažitelnou 

teplotu. Během této fáze je současně aktivní kompresor a ventilátor kondenzátoru. 
Přístroj zároveň provede samočinný test. Během samočinného testu, resp. 
předběžného chlazení, nelze zadávat data na displeji. Lze pouze stisknout tlačítko 
výběru „Menu“ (1), pomocí něhož se dostanete do konfiguračního menu. Když je 
předběžné ochlazení dostatečné, na displeji se automaticky zobrazí úvodní 
obrazovka. Přístroj Cryo 6 je nyní připraven k použití. 

  
 

 
 

 

  
Provoz Během terapie vhání terapeutický ventilátor studený vzduch do terapeutické hadice. 

Současně se během terapie automaticky zapne kompresor/kondenzátor, který 
zajišťuje konstantní chlazení. 

  
Pohotovostní režim Pokud se neprovádí žádná terapie, nachází se přístroj Cryo 6 v pohotovostním 

režimu. Aby byl za všech okolností zajištěn dostatečný přísun studeného vzduchu, 
spustí se kompresor automaticky, jakmile je překročena určitá teplota. 
Z pohotovostního režimu lze okamžitě spustit ošetření. 

  
Doporučení pro  
optimální ošetření 

Po ukončení předběžného chlazení se doporučuje před zahájením ošetření vyčkat cca 
10 minut. Dosáhne se tak maximálního chladicího výkonu přístroje.  
 
Dále se doporučuje přístroj Cryo 6 vypínat pouze při delších pauzách mezi ošetřeními 
nebo na konci dne. 

 
 

1 
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Zapnutí přístroje Zapněte přístroj pomocí síťového vypínače (10). Displej se rozsvítí. 
  
Inicializace Během inicializace se na displeji zobrazuje aktuální stav (samočinný test, předběžné 

chlazení).  
  
 

 
  

Upozornění: Úvodní obrazovka nebo průběh spouštění se budou lišit v závislosti na tom, zda byl 
jako předvolba zvolen režim Cryo 6 Physio nebo Cryo 6 Derma.  
Vyobrazení obou úvodních obrazovek najdete na další stránce. 

  

Výběr  
programu a doby 
terapie 
 

Přístroj je připraven k provozu, když se zobrazí obrazovka terapie (zde „Physio“). 
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
 

Pomocí tlačítek volby programu (14 a 15) vyberte požadovaný program a pomocí 
tlačítek časovače (16 a 17) nastavte požadovanou dobu trvání ošetření.  

  
Upozornění: Před zahájením terapie nelze měnit výkon ventilátoru. 
  
Začátek ošetření Program se spouští stisknutím tlačítka Start/Stop (18). 

Během ošetření lze pomocí příslušných tlačítek měnit výkon ventilátoru (14 a 15) a 
dobu terapie (16 a 17). 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
 

  
Upozornění: Pokud se parametry během terapie změní, po ukončení terapie se přístroj opět vrátí 

do továrního nastavení (totéž platí pro parametry oblíbeného programu, pokud byl 
do paměti uložen oblíbený program). 

  
Konec ošetření Při skončení ošetření se ozve zvukový signál a ventilátor se automaticky vypne. 

Stejný průběh má i předčasné ukončení ošetření pomocí tlačítka Start/Stop (18). 
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Úvodní obrazovky Úvodní obrazovky, resp. průběhy spouštění, jsou u verzí Physio a Derma již 

z výroby odlišně nastaveny. 
  
 Úvodní obrazovka Derma / přímé spuštění 
  
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
  
 Přímé spuštění:         
  
 Úvodní obrazovka Physio / programy 
  
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
  
 Programy: Možnost přímého výběru z různých  

 přednastavených programů a možnost využití 
 intervalových programů. 

  
Upozornění: V položce menu Konfigurace přístroje lze libovolně nastavit požadovaný průběh 

spouštění. Postup tohoto nastavení je popsán v kapitole 8. 
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Cryo 6 Physio – 
přednastavené 
parametry 

     
 Fáze 1 Fáze 2 
Program Výkon 

ventilátoru 
Doba Výkon 

ventilátoru 
Doba 

1 9 3 min - - 
2 6 5 min - - 
3 4 5 min - - 
4 3 10 min - - 
5 9 30 s 6  2:30 min 
6 7 1 min 5  4 min 

 

  
Cryo 6 Derma – 
přednastavené 
parametry 

Program Výkon 
ventilátoru 

Doba  

1 7 45 min 
2 5 45 min 
3 3 45 min 
4 8 15 min 
5 6 15 min 
6 4 15 min 

 

  
Upozornění: Přístroj Cryo 6 Derma je z výroby nastaven na režim přímého spuštění. 

Přenastavení na režim programu se provádí v menu „Device configuration“ 
(Konfigurace zařízení). 

  
  
Změna 
přednastavených 
hodnot 

Cryo 6 nabízí možnost přizpůsobit výkon ventilátoru a dobu ošetření individuálním 
potřebám a tato nastavení uložit (viz kapitolu 8.5).  
 

 Pomocí tlačítek (14 a 15) lze vybírat z celkem devíti úrovní výkonu terapeutického 
ventilátoru. 

  
 Dobu terapie lze nastavit od 00:00 až do 99:59 minut.  

 
Pokud omylem nastavíte příliš dlouhou dobu terapie, lze dvojím stisknutím tlačítka 
Start/Stop (18) toto nastavení zrušit a vrátit se k času nastavenému z výroby. 
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Síťové napájení 100–120 V / 50 Hz / 60 Hz (9–12 A) 

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

  
Síťová pojistka 16A síťový jistič 
  
Třída krytí I 
  
Třída použití Typ B 
  
Rozměry V 645 mm x Š 390 mm x H 680 mm 
  
Hmotnost 60 kg 
  
Provoz +10 °C až +35 °C, 20 % až 80 % relativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace 

při 700 hPa až 1060 hPa 
  
Přeprava -10 °C až +50 °C, 10 % až 90 % relativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace 

při 600 hPa až 1060 hPa 
  
Skladování 0 °C až +40 °C, 10 % až 90 % relativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace 

při 600 hPa až 1060 hPa 
  
Upozornění: Přístroj skladujte a přepravujte pouze v původním obalu.  
  
Generovaná teplota 
odpařovače 

 115V přístroj 230V přístroj 
minimální (pohotovostní 
režim) 

-38 °C  -40 °C 

maximální (pohotovostní 
režim) 

-25 °C -25 °C 

   
 

  
Teplota vyfukovaného 
vzduchu (teplota prostředí 
do 25 °C) 

průměrně:  -25 °C 
při zahájení terapie: -31 °C 
maximálně:  -18 °C (po 15minutové terapii) 

 Přesnost hodnot +/-10 % 
  
Maximální nastavitelná 
doba terapie 

99:59 min 

  
Maximální zatížení 
skleněné police 

Na skleněnou polici se smí stavět přístroj (např. lasery) o maximální hmotnosti 35 
kg a maximální velikosti 50 x 50 x 35 cm (Š x H x V). 

  
 Technické změny vyhrazeny! 

 



 Čištění 
Dezinfekce 
 11  
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- Před zahájením údržby a čištění se musí přístroj vždy vypnout hlavním vypínačem 
a vytáhnout ze síťové zásuvky. 
- Dbejte na to, abyste při čištění a dezinfekci nepoškodili nápisy a štítky na přístroji 
(např. výstražná upozornění, popisy ovládacích prvků, typový štítek). 
- Dbejte na to, aby při čištění a dezinfekci nepronikly do přístroje žádné tekutiny. 
Nepoužívejte spreje. 
- Pokud by se při čištění nebo dezinfekci do přístroje dostala tekutina, odstavte jej 
z provozu, zajistěte, aby nebyl znovu uveden do provozu a kontaktujte servis. 
- Přístroj a jeho příložná část jsou při použití na nezraněné a zdravé pokožce 
považovány co do hygieny za nekritické. 

  
Skříň/příslušenství Čištění: Skříň, kabely a příslušenství lze při viditelném znečištění čistit běžně 

prodávanými čisticími prostředky na plasty bez obsahu alkoholu. Otírejte povrchy 
přístroje měkkým hadříkem, navlhčeným (ale ne zcela nasáklým) v čisticím 
prostředku podle pokynů výrobce, dokud neodstraníte všechny nečistoty. 
 
Dezinfekce: Doporučujeme provádět dezinfekci minimálně jednou týdně, a dále 
v případě podezření na možnou kontaminaci. Dezinfekci konzultujte s odborným 
hygienikem. Před dezinfekcí vždy provádějte čištění. 
Skříň, kabely a příslušenství lze dezinfikovat otíráním. Za tímto účelem používejte 
běžně prodávaný dezinfekční prostředek na kovy a plasty bez obsahu alkoholu, 
který má baktericidní, virucidní a fungicidní účinek. Dodržujte aplikační pokyny 
výrobce dezinfekčního prostředku. Všechny povrchy přístroje otírejte měkkým 
hadříkem, navlhčeným (ale ne zcela nasáklým) v čisticím prostředku podle pokynů 
výrobce, případně vlhčenými dezinfekčními ubrousky (tzv. Wipes). 
Dodržujte přitom případně i předpisy pro sušení nebo dodatečné čištění. 
 

Nádobka na roztátou 
vodu  

Čištění: Nádobka na roztátou vodu (7) by se měla vyčistit po každém vyprázdnění. 
Postupujte stejným způsobem, jak je popsáno v části „Skříň/příslušenství“. 
 
Dezinfekce: Postupujte stejným způsobem, jak je popsáno v části 
„Skříň/příslušenství“. 

  

Pozor! 
 
Přístroj se smí používat pouze s nasazenou nádobkou na roztátou vodu. 

  
Vzduchový filtr  Vzduchový filtr (9) by se měl čistit pravidelně, každopádně však nejpozději po 

200 provozních hodinách (na displeji se zobrazí upozornění na nutnost údržby).  
Za tímto účelem vzduchový filtr zvenčí jednoduše vysajte pomocí běžného 
domácího vysavače.  

  
Upozornění: Přístroj používejte pouze v hygienicky bezvadném prostředí. 
  



 Označení CE / Výrobce 
 
 12  

 

 
 Strana 27  

 

 
 Produkt nese označení CE v souladu 

 

 
 
se směrnicí ES o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.  
 
 

Výrobce Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

 
 
 
 
 



 Rozsah dodávky / příslušenství 
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Rozsah dodávky Verze Cryo 6 Physio 
Č. výr.  
95850912 1 terapeutická hadice, kompletní 
65370216 1 držadlo terapeutické hadice, část B 
65370225 1 redukční tryska, část E, 5 mm 
65370224 1 redukční tryska, část D, 10 mm 
65370223 1 redukční tryska, část C, 15 mm 
66850122 1 skleněná police s držadly  
94851511 1 sada šroubů pro skleněnou polici 
80400756 4 dvojitá plastová kolečka ∅ 75 mm 
65851610 1 nádobka na odkapávající vodu, podlouhlá 
67300124 1 síťový kabel 230 V 
65853112 1 odkládací nádobka na skleněnou polici 
10101631 1 návod k použití 
  
  
Rozsah dodávky  Verze Cryo 6 Derma 
Č. výr.  
95853411 1 terapeutická hadice lehká, Neo 
66850122 1 skleněná police s držadly 
94851511 1 sada šroubů pro skleněnou polici 
80400756 4 dvojitá plastová kolečka ∅ 75 mm 
65851610 1 nádobka na odkapávající vodu, podlouhlá 
67300124 1 síťový kabel 230 V 
65853112 1 odkládací nádobka na skleněnou polici 
10101631 1 návod k použití 
  
  
 Kolečka k přístroji – volitelné příslušenství 
80400756 Dvojitá plastová kolečka ∅ 75 mm 
80401004 Dvojitá plastová kolečka ∅ 100 mm 
  
 Změny vyhrazeny! 
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Příslušenství Pro obě verze přístrojů 
  
Číslo výrobku  
65851610 Nádobka na odkapávající vodu, podlouhlá 
87413230 Záslepka pro nádobku na odkapávající vodu 
65853112 Odkládací nádobka 
80400756 Dvojitá plastová kolečka ∅ 75 mm 
80401004 Dvojitá plastová kolečka ∅ 100 mm 
  
 Verze Cryo 6 Physio 
  
Číslo výrobku  
95850912 Terapeutická hadice, kompletní 
65370216 Držadlo terapeutické hadice, část B 
65370225 Redukční tryska, část E, 5 mm 
65370224 Redukční tryska, část D, 10 mm 
65370223 Redukční tryska, část C, 15 mm 
66850122 Skleněná police s držadly  
93852620 Rameno terapeutické hadice 
  
  
 Verze Cryo 6 Derma 
  
Číslo výrobku  
95853411 Terapeutická hadice lehká, Neo 
65373510 Tryska bez spony pro lehkou hadici 
66850112 Skleněná police bez držadel 
94851511 Sada šroubů pro skleněnou polici 
93852630 Rameno lehké hadice 
95855610 Držák hadice pro rameno 
  
 Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální příslušenství, protože 

v opačném případě nelze zaručit řádnou funkci přístroje. 
  
 Změny vyhrazeny! 

 
 
 
 



 Kombinace přístrojů 
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 Cryo 6 lze používat v kombinaci s různými laserovými přístroji. Dodržujte přitom 
návod k použití od výrobce laserového systému. 
 
Osoba, která tyto přístroje kombinuje, a vytváří tak zdravotnický systém, odpovídá 
za správnost jejich sestavení. 
 
Při sestavování kombinací přístrojů dodržujte bezpečnostní předpisy dle normy DIN 
EN 60601-1. 
 

  



 Bezpečnost a údržba 
 
15.1 Bezpečnost 15  
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 Přístroj Cryo 6 je vyroben podle bezpečnostních předpisů normy DIN EN 60601-1.  

 
Společnost Zimmer MedizinSysteme GmbH nese jako výrobce odpovědnost za 
bezpečnost a spolehlivost přístroje pouze v případě, že: 
 

• je přístroj zapojen do předpisové zásuvky s ochranným kontaktem a že 
elektrická instalace splňuje požadavky normy DIN VDE 0100, část 710, 

• přístroj se používá v souladu s návodem k obsluze, 

• rozšíření, úpravy nastavení nebo modifikace provádí pouze osoby, které k tomu 
byly proškoleny společností Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

• uživatel se před použitím přístroje ujistil o jeho provozní bezpečnosti a o řádném 
stavu, 

• přístroj používá pouze řádně vyškolený personál, 

• přístroj se nepoužívá v oblastech ohrožených explozí a/nebo v hořlavém či 
vznětlivém prostředí a 

• při proniknutí tekutin do přístroje uživatel okamžitě odpojí přístroj ze sítě. 
Přístroj neobsahuje žádné díly, u nichž by mohl provádět opravy sám uživatel. 



 Bezpečnost a údržba 
 
15.2 Údržba 15  
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Čištění vzduchového 
filtru   

Aby byl terapeutický vzduch a studený vzduch potřebný pro chladicí zařízení zbaven 
hrubých prachových částic, nachází se na zadní straně přístroje filtr (9). Za 
normálních okolností stačí běžné čištění v podobě celoplošného vysátí vnější oblasti 
pomocí běžného domácího vysavače, nejpozději však ve chvíli, kdy software 
přístroje na displeji zobrazí výzvu k čištění po 200 provozních hodinách. 
V místnostech, kde jsou podlahy pokryty koberci, nebo v nichž dochází k silnějšímu 
usazování prachu z jiného důvodu, doporučujeme čistit tento filtr v kratších časových 
intervalech. 

  
Upozornění: Po vyčištění vzduchového filtru je nutno potvrdit hlášení na displeji pomocí tlačítka 

„OK“. 
  
Vyprázdnění nádobky 
na roztátou vodu  

Pokud se přístroj Cryo 6 po použití vypne nebo se spustí program odmrazování, 
zahřeje se chladicí systém a začne z něj odtékat roztátá voda.  
Nádobka na vodu má kapacitu cca 1 litr a lze ji vytáhnout z přístroje a vyprázdnit.  
Následně je potřeba nádobku na vodu znovu nasadit do přístroje. 
Dodržujte přitom pokyny k čištění a dezinfekci (kapitola 11). 

 



 Funkční test 
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Funkční test Po zapnutí provede přístroj Cryo 6 automaticky samočinný test a zkontroluje funkci 
technických součástí. 
 
Funkční zkoušku chladicí techniky může v případě potřeby uživatel provést 
následovně: 
 

1. Zapněte přístroj. 
2. Počkejte, až bude přístroj připraven k použití. 

V takovém případě se na přístroji zobrazí výběrové menu programů / menu 
přímého spuštění. 

3. Spusťte Cryo 6 pomocí tlačítka Start/Stop (18). 
4. Vyberte postupně jednotlivé intenzity proudu vzduchu a zkontrolujte sílu 

proudu vzduchu i chladicí výkon. 



 Bezpečnostní kontroly  
Metrologická kontrola 
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 Pro přístroj Cryo 6 neplatí v Německu povinnost provádět bezpečnostní kontrolu dle §6 

Nařízení pro provozovatele zdravotnických prostředků (MPBetreibV). Tento přístroj není 
uveden v příloze 1 tohoto nařízení. 

  
 Metrologická kontrola podle §11 Nařízení pro provozovatele zdravotnických prostředků 

(MPBetreibV) také není pro přístroj Cryo 6 nutná. Tento přístroj není uveden v příloze 2 
tohoto nařízení. 

  
Upozornění: Tyto pokyny platí pro provozování přístroje v Německu. Dbejte na dodržování 

případně odlišných předpisů ve vaší zemi. 



 Chybová hlášení 
Odstraňování chyb 
Likvidace 18  
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Aktivuje se 
síťová pojistka 
 

Za účelem ochrany přístroje při problémech s napájením je přístroj Cryo 6 vybaven 
dvoupólovou ochranou proti přetížení (10), která je integrována do hlavního 
vypínače. Pokud pojistka sepne, přístroj se automaticky vypne pomocí kolébkového 
přepínače (10). Abyste uvedli přístroj znovu do provozu, musíte opět zapnout 
kolébkový přepínač (10). 
 
Pokud tato situace nastane vícekrát za sebou, informujte zákaznickou službu. 

  
Snížený chladicí výkon 
/ slabý proud vzduchu 

Při výrazném snížení chladicího výkonu a minimalizaci proudu vzduchu může být 
příčinou znečištění otvoru pro odmrazování (8). Vlivem proudění terapeutického 
vzduchu se ve výměníku tepla usazují prachové částice. Ty mohou po nějakém čase 
ucpat otvor pro odmrazování a může docházet k hromadění roztáté vody. 
 
Otvor pro odmrazování se nachází nad nádobkou na roztátou vodu. Abyste mohli 
tento otvor vyčistit, musíte přístroj odmrazit (viz str. 18 „Provedení odmrazování“). 
Po odmrazení přístroj vypněte a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.  
 
Vyjměte nádobku na roztátou vodu a postavte pod přístroj plochou nádobku, která 
bude zachycovat roztátou vodu. Pomalu vytáhněte otvor pro odmrazování. 
Vyčistěte otvor pro odmrazování pod tekoucí vodou a znovu jej zašroubujte. 

  
Chybová hlášení 
 

Při zapnutí přístroje a zčásti i při jeho provozu se testují komponenty přístroje, které 
jsou důležité pro průběh programu. Pokud se při tomto testování zjistí chyba, 
ošetření se ukončí, v horní řádce displeje se zobrazí chybové hlášení a rozezní se 
zvukový signál.  
 
Chybová hlášení se zobrazují jako textové zprávy zcela nahoře na displeji. Již nelze 
provádět terapii, přístroj lze pouze vypnout.  
 

 
 
Chyby, které neovlivňují další práci se zařízením, se dají odstranit tak, že přístroj 
vypnete, počkáte pět sekund a znovu jej zapnete.  
 
K odstranění chybových hlášení o zvýšené teplotě nebo překročení tlaku by se měl 
přístroj zapnout teprve po 30 minutách, protože potřebuje dostatek času na 
ochlazení. Příčinou tohoto stavu může být vysoká teplota prostředí a teplota 
v místnosti, které narušují chladicí výkon.  
 
 
 
Pokud tato situace nastane vícekrát za sebou, informujte zákaznickou službu. 
Můžete tak učinit buď prostřednictvím svého obchodního zástupce, nebo 
prostřednictvím centrální kanceláře v Neu-Ulm. 

OK Start/Stop 

Přetlak v chladicím okruhu 



 Chybová hlášení 
Odstraňování chyb 
Likvidace 18  
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V případě jiných poruch funkce informujte servis.  

  
Centrála Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731. 9761- 291 
Fax +49 731. 9761- 299 
www.zimmer.de 

  
Likvidace 
 
 

Přístroj vracejte zpět pouze v původním obalu. Likvidaci smí provádět pouze závod 
v Neu-Ulm. 
 
V zahraničí (Evropa) dodržujte platné národní předpisy pro likvidaci. Případně se 
obraťte na svého obchodního zástupce. 



 EMC – prohlášení výrobce 
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Zdravotnické elektrické přístroje, jako je např. Cryo 6, podléhají zvláštním preventivním opatřením ohledně EMC 
(elektromagnetické kompatibility) a je nutno je instalovat a uvádět do provozu podle pokynů uvedených v návodu 
k použití a v doprovodné dokumentaci. 
 
Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení (např. mobilní telefony, přenosné telefony) mohou ovlivňovat 
zdravotnické elektrické přístroje. 
 
Cryo 6 se smí používat pouze s originálním síťovým kabelem uvedeným v seznamu rozsahu dodávky 
a příslušenství. 
Provoz zařízení s jiným síťovým kabelem může vést k vyššímu vyzařování nebo ke snížení odolnosti přístroje 
proti rušení! 
 
Směrnice a prohlášení výrobce – Elektromagnetické rušení 

Přístroj Cryo 6 je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí s níže popsanými parametry. Zákazník nebo uživatel 
Cryo 6 musí zajistit, aby bylo zařízení v takovém prostředí používáno. 

Měření rušivých emisí Kompatibilita Elektromagnetické prostředí – směrnice 

Vysokofrekvenční vyzařování podle CISPR 11 Skupina 1 Přístroj Cryo 6 používá vysokofrekvenční 
energii výhradně ke své vnitřní funkci. Proto je 
u něj VF vyzařování velmi nízké, a není 
pravděpodobné, že by rušilo elektronické 
přístroje v blízkosti. 

Vysokofrekvenční vyzařování podle CISPR 11 Třída B Přístroj Cryo 6 je vhodný k použití ve všech 
prostorách včetně obytných oblastí, které jsou 
přímo připojeny k veřejné distribuční síti, 
zásobující též budovy určené k obytným 
účelům. 

Vyzařování harmonických frekvencí podle IEC 
61000-3-2 

Třída A 

Emise způsobené kolísáním napětí / blikavé 
emise podle normy IEC 61000-3-3 

nevztahuje se 

 
Zařízení nesmí být používáno bezprostředně vedle jiných přístrojů, ani se na ně nesmí stavět. Pokud je nutné 
používat zařízení v blízkosti jiných přístrojů nebo pokud na nich musí být postaveno, musí být zařízení sledováno, 
aby byl ověřen správný provoz v tomto použitém uspořádání. 
 
  



 EMC – prohlášení výrobce 
 
 19     

 

 
 Strana 38  

 

Směrnice a prohlášení výrobce – Odolnost proti elektromagnetickému rušení 

Přístroj Cryo 6 je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí s níže popsanými parametry. Zákazník nebo uživatel 
Cryo 6 musí zajistit, aby bylo zařízení v takovém prostředí používáno. 

Testy 
odolnosti 
proti rušení 

Zkušební 
úroveň IEC 
60601 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - směrnice 

Elektrostatický 
výboj (ESD) 
podle IEC 
61000-4-2 

Kontaktní výboj 
±6 kV 
 
Výboj 
vzduchem ±8 
kV 

Kontaktní výboj 
±6 kV 
 
Výboj 
vzduchem ±8 
kV 

Podlahy musejí být dřevěné nebo z betonu nebo z keramických 
dlaždic. Pokud je podlaha pokryta syntetickým materiálem, musí být 
relativní vzdušná vlhkost nejméně  
30 %. 

Rychlé 
přechodové 
rušivé 
veličiny/bursts 
podle normy 
IEC 61000-4-
4 

±2 kV pro 
síťové vedení 
 
±1 kV pro 
vstupní a 
výstupní vedení 

±2 kV pro 
síťové vedení 
 
±1 kV pro 
vstupní a 
výstupní vedení 

Jakost napájecího napětí musí odpovídat obvyklému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí. 

Rázová napětí 
(surges)  
podle IEC 
61000-4-5 

±1 kV 
protifázové 
napětí 
 
±2 kV 
soufázové 
napětí 

±1 kV 
protifázové 
napětí 
 
±2 kV 
soufázové 
napětí 

Jakost napájecího napětí musí odpovídat obvyklému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí. 

Přerušení 
napětí, 
krátkodobé 
výpadky a 
fluktuace 
napájecího 
napětí podle 
normy IEC 
61000-4-11 

<5 % UT 
(>95% pokles 
UT na ½ cyklu) 
 
40 % UT 
(60% pokles UT 
na 5 cyklů) 
 
70% UT 
(30% pokles UT 
na 25 cyklů) 
 
<5 % UT 
(95% pokles UT 
na 5 sekund) 

<5 % UT 
(>95% pokles 
UT na ½ cyklu) 
 
40 % UT 
(60% pokles UT 
na 5 cyklů) 
 
70% UT 
(30% pokles UT 
na 25 cyklů) 
 
<5 % UT 
(95% pokles UT 
na 5 sekund) 

Jakost napájení musí odpovídat obvyklému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí. Pokud uživatel přístroje Cryo 6 potřebuje 
zajistit nepřetržitý provoz i v případě přerušovaného napájení, 
doporučujeme použít k napájení zařízení Cryo 6 nepřerušitelný zdroj 
napětí nebo baterii. 

Magnetické 
pole při 
napájecí 
frekvenci 
(50/60 Hz) 
podle IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetická pole při síťové frekvenci by měla odpovídat obvyklým 
hodnotám, které se vyskytují v komerčním nebo nemocničním 
prostředí. 

Poznámka: UT je síťové střídavé napětí před použitím zkušební úrovně. 
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Nejdůležitější funkční vlastnosti přístroje Cryo 6: bezporuchové generování studeného vzduchu, bezporuchové 
ovládání všech funkcí. 
 
Směrnice a prohlášení výrobce – Odolnost proti elektromagnetickému rušení 

Přístroj Cryo 6 je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí s níže popsanými parametry. Zákazník nebo uživatel 
Cryo 6 musí zajistit, aby bylo zařízení v takovém prostředí používáno. 

Testy 
odolnosti  
proti 
rušení 

Zkušební úroveň 
IEC 60601 

Úroveň 
shody 

Elektromagnetické prostředí - směrnice 

Vedené VF 
rušivé 
veličiny 
podle IEC 
61000-4-6 
 
Vyzařované 
VF rušivé 
veličiny 
podle IEC 
61000-4-3 

3 VEfektivní hodnota 
150 KHz až 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

3 VEfektivní hodnota 
150 KHz až 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

Přenosné a mobilní rádiové přístroje a jejich kabely nesmí 
být používány v takové blízkosti zařízení Cryo 6, která je 
menší než doporučená separační vzdálenost, která je 
počítána na základě porovnání vysílacích frekvencí. 
 
Doporučená oddělovací vzdálenost: 
 
d = 1,17 √P 
 
d = 1,17 √P pro 80 MHz až 800 MHz 
 
d = 2,33 √P pro 800 MHz až 2,5 GHz 
 
kde P je jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) podle 
údajů výrobce vysílače a d je doporučená separační 
vzdálenost v metrech (m) 
 
Intenzita pole stacionárního rádiového vysílače by měla být 
na všech frekvencích podle zkoumání v místěa menší než 
úroveň shodyb. 
 
V blízkosti přístrojů označených následujícím symbolem je 
možné rušení: 
 

 

POZNÁMKA 1 Pro 80 Hz a 800 MHz platí větší frekvenční rozsah. 
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice nemusejí být platné ve všech případech. Na šíření elektromagnetických veličin má vliv 
absorpce a odraz od budov, předmětů a lidí. 
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a Intenzity pole stabilních vysílačů, jako např. základnové stanice radiotelefonů a mobilní pozemní radiové vysílače, 
amatérské radiové vysílače, rozhlasové AM a FM a televizní vysílače nemohou být teoreticky přesně předem určeny. Aby 
bylo zjištěno elektromagnetické prostředí s ohledem na stacionární vysílač, musí být zvážena studie elektromagnetických 
jevů na stanovišti. Pokud v terénu naměřené intenzity polí na místech, kde se bude zařízení Cryo 6 používat, přesahují výše 
uvedené hodnoty pro shodu, je nutno přístroj Cryo 6 sledovat, aby byla zajištěna jeho řádná funkce. Pokud zpozorujete 
neobvyklé výkonové charakteristiky, může být nutné přijmout další opatření, například provést změnu orientace nebo 
přemístění přístroje Cryo 6. 
 
b U frekvenčního rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by měla být síla pole menší než 3 V/m. 

 
Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními telekomunikačními přístroji  
a přístrojem Cryo 6 

Přístroj Cryo 6 je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí, kde je proměnlivost vysokofrekvenčního rušení 
kontrolována. Zákazník nebo uživatel přístroje Cryo 6 může zabránit elektromagnetickému rušení tím, že bude dodržovat 
minimální separační vzdálenost mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními telekomunikačními přístroji (vysílači) 
a přístrojem Cryo 6, jak je uvedeno níže, v závislosti na výstupním výkonu komunikačního zařízení. 

Jmenovitý výkon vysílače 
W 

Separační vzdálenost v závislosti na frekvenci vysílače 
m 

150 kHz až 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz až 800 MHz 
d = 1,17 √P 

800 MHz až 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 

Pro vysílače, jejichž maximální jmenovitý výkon není ve výše uvedené tabulce uveden, může být doporučená separační 
vzdálenost d v metrech (m) zjištěna použitím rovnice, která je uvedena u příslušného sloupce, přičemž P je maximální 
jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače. 
POZNÁMKA 1 Pro 80 MHz a 800 MHz platí větší frekvenční rozsah. 
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice nemusejí být platné ve všech případech. Na šíření elektromagnetických veličin má vliv 
absorpce a odraz od budov, předmětů a lidí. 
 



Cryo 6

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de 
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