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 Σχηματική απεικόνιση 
 
Μετωπική πλευρά συσκευής   
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Στοιχεία συσκευής 
και χειρισμού 

1 Κύλινδροι 
2 Καλύμματα τροχών 
3 Πεδίο χειρισμού 
4 Επιφάνεια απόθεσης 
5 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα θεραπείας 
6 Εύκαμπτος σωλήνας θεραπείας 
7 Δοχείο νερού απόψυξης 
8 Στόμιο απόψυξης 
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 Σχηματική απεικόνιση 
 
Πίσω πλευρά συσκευής   

 

 

Εικ. 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία 
συσκευής και 
χειρισμού 

9 Φίλτρο αέρα 
10  Διακόπτης ρεύματος 
11 Σύνδεση παροχής ρεύματος 
12 Πινακίδα τύπου 
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 Σχηματική απεικόνιση 
 
Ενδείξεις και οθόνη   

 

  

Εικ. 3 
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Στοιχεία 
χειρισμού 
οθόνης 

13 Πλήκτρο OK 
14 Πλήκτρο βέλους για πλοήγηση/τροποποίηση παραμέτρων 
15 Πλήκτρο βέλους για πλοήγηση/τροποποίηση παραμέτρων 
16 Πλήκτρο βέλους για πλοήγηση/τροποποίηση παραμέτρων 
17 Πλήκτρο βέλους για πλοήγηση/τροποποίηση παραμέτρων 
18 Πλήκτρο έναρξης/διακοπής 
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Ενδείξεις οθόνης 19 Ένδειξη προγράμματος 

20 Γραφική ένδειξη βαθμίδας απόδοσης αέρα 
21 Αριθμητική ένδειξη βαθμίδας απόδοσης αέρα 
22 Γραφική ένδειξη χρόνου θεραπείας 
23 Αριθμητική ένδειξη χρόνου θεραπείας 
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 Επεξήγηση των συμβόλων 
 
   

 

  

 

 
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει κίνδυνο στις οδηγίες χρήσης . 

  

Προσοχή! 
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει «Προσοχή» για  
πιθανές υλικές ζημίες στις οδηγίες χρήσης. 

  

 

 
Τμήμα εφαρμογής τύπου B 

  

 

 
να μην μετακινείται πλευρικά 

  

 
 

 
μέγιστη επιτρεπτή επιβάρυνση του υαλοπίνακα 35 kg 

  

 

 
Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης 

  

 

 
Οδηγίες χρήσης 

  

 

 
Αριθμός σειράς 

  

 

 
Αριθμός προϊόντος 

  

 

 
Κατασκευαστής 

  

 

 
Ημερομηνία παραγωγής 

  

    

Απόρριψη του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και των 
χρησιμοποιημένων μπαταριών και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 
Τα προϊόντα που φέρουν το εν λόγω παρακείμενο σύμβολο δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 

Μέγ. 35 kg/ 
77,16lb 
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Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης θεωρείται ως μέρος της συσκευής. 
Πρέπει να φυλάσσεται μαζί με τη συσκευή ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του επιφορτισμένου με τη 
χρήση της συσκευής προσωπικού. 
 
Οι οδηγίες χρήσης ισχύουν από το Ιούλιος του 2018. 

 



 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 
 
1.1 Ενδείξεις/αντενδείξεις Cryo 6 Physio 1  

 

 
 Σελίδα 1  

 

 
  
Ενδείξεις Η συσκευή Cryo 6 Physio προορίζεται για τα παρακάτω πεδία εφαρμογής: 

• ύφεση του άλγους και της δυσκαμψίας, καθώς και υποστηρικτική θεραπεία σε 
περιπτώσεις οξέων και χρόνιων παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος 
- αρθρίτιδα  
- θυλακίτιδα  
- τενοντίτιδα 
- τενοντοθηκίτιδα  
- μυοσίτιδα 
- ινοσίτιδα 
- μυική δυσκαμψία 
- αυχενικό σύνδρομο 
- διαταραχές «συνδρόμου μαστιγίου» 
- σύνδρομο οσφυαλγίας 
- τραυματισμοί μυών ή αρθρώσεων 

• ύφεση του άλγους, βελτίωση της κινητικότητας και ύφεση της δυσκαμψίας των 
αρθρώσεων σε περιπτώσεις ρευματικών παθήσεων 
- ρευματοειδής αρθρίτιδα (προοδευτική χρόνια αρθρίτιδα) 
- κατάσταση ύστερα από εκτομή του αρθρικού θύλακα 

• περιορισμός σπαστικών καταστάσεων σε περιπτώσεις νευρολογικών 
διαταραχών 
- σκλήρυνση κατά πλάκας 
- μεταποπληκτική ημιπληγία 

Άλλες δυνατότητες εφαρμογής: 
• υποστήριξη της κινησιοθεραπείας με προηγούμενη ψύξη 
• σε συνδυασμό με κομπρέσες σε οξέα περιστατικά τραυματισμού 
• για την πρόληψη οιδημάτων και αιματωμάτων 
• στον αθλητισμό για την προληπτική πρώιμη θεραπεία πριν από την έναρξη του 

άλγους, αμέσως ύστερα από έντονες καταπονήσεις, π.χ., ύστερα από αγώνες 
• για τη θεραπεία μυικών πυροδοτικών σημείων σε συνδυασμό με διατάσεις 

(Stretching) 
 
Άλλες ενδείξεις πρέπει να συζητούνται με το θεράποντα ιατρό ή να αναζητηθούν 
στη σχετική ειδική βιβλιογραφία. 

  



 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 
 
1.1 Ενδείξεις/αντενδείξεις Cryo 6 Physio 1  

 

 
 Σελίδα 2  

 

Απόλυτες αντενδείξεις • Κρυοσφαιριναιμίες 
• Νόσος ψυχρών συγκολλητινών και κρυοαιμόλυση 
• Κνίδωση από ψύχος 
• Περιοχές με διαταραχές αιμάτωσης 
• Σύνδρομο Raynaud 
• Περιοχές με διαταραχές ευαισθησίας 
• Τροφικές διαταραχές 
• Υπερευαισθησία στο ψύχος 

  
Σχετικές αντενδείξεις • Κατά τη θεραπεία παιδιών, τα μέλη του σώματος που δεν υποβάλλονται στη 

θεραπεία πρέπει να καλύπτονται και να διατηρούνται ζεστά.  
• Σε θεραπείες του προσώπου πρέπει να καλύπτονται τα μάτια. 
• Το πρόσωπο και ο κορμός δεν πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία όταν 

υφίσταται βαριά αρτηριακή υπέρταση και βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. 
• Ο ασθενής δεν πρέπει να κρυώνει κατά τη θεραπεία. 

 



 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 
 
1.2 Ενδείξεις/αντενδείξεις Cryo 6 Derma 1  

 

 
 Σελίδα 3  

 

 
  
Ενδείξεις Η συσκευή Cryo 6 Derma προορίζεται για τα παρακάτω πεδία εφαρμογής: 

Περιορισμός του άλγους και των φλεγμονών με την ψύξη με κρύο αέρα κατά και 
μετά την εφαρμογή δερματολογικών και αισθητικών αγωγών 
• Θεραπεία λέιζερ 
• Ενέσεις 
• Φωτοδυναμική θεραπεία 

  
Πλεονεκτήματα Χάρη στην επιτυγχανόμενη με τον ψυχρό αέρα αναλγησία, η θεραπεία καθίσταται 

σαφώς πιο ευχάριστη για τον ασθενή. 
 
Περιορισμός των σχετιζόμενων με εφαρμογές λέιζερ παρενεργειών: 
• πιο περιορισμένο ερύθημα 
• περιορισμός των οιδημάτων και του σχηματισμού κρούστας 
• περιορισμός του άλγους και των θερμικών δερματικών βλαβών 

  
Απόλυτες αντενδείξεις • Κρυοσφαιριναιμίες 

• Νόσος ψυχρών συγκολλητινών και κρυοαιμόλυση 
• Κνίδωση από ψύχος 
• Περιοχές με διαταραχές αιμάτωσης 
• Σύνδρομο Raynaud 
• Περιοχές με διαταραχές ευαισθησίας 
• Τροφικές διαταραχές 
• Υπερευαισθησία στο ψύχος 

  
Σχετικές αντενδείξεις • Κατά τη θεραπεία παιδιών, τα μέλη του σώματος που δεν υποβάλλονται στη 

θεραπεία πρέπει να καλύπτονται και να διατηρούνται ζεστά.  
• Σε θεραπείες του προσώπου πρέπει να καλύπτονται τα μάτια. 
• Το πρόσωπο και ο κορμός δεν πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία όταν 

υφίσταται βαριά αρτηριακή υπέρταση και βαριά καρδιακή ανεπάρκεια. 
• Ο ασθενής δεν πρέπει να κρυώνει κατά τη θεραπεία. 

  
Υπόδειξη: Κατά τη χρήση της συσκευής Cryo 6 σε συνδυασμό με αφαιρετική θεραπεία λέιζερ 

πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σωστή αντισηπτική περίθαλψη του τραύματος 
που προκύπτει μετά τη θεραπεία.  

 
 
 
 



 Παρενέργειες 
 
 2  

 

 
 Σελίδα 4  

 

Παρενέργειες Οφειλόμενες στο ψύχος δερματικές βλάβες, όπως, π.χ., ερυθήματα έως ελαφρά 
κρυοπαγήματα και χιονίστρες, μπορούν να προκύψουν κυρίως σε ευαίσθητους 
ασθενείς. 
 



 Υποδείξεις χρήσης 
 
3.1 Γενικά 3  

 

 
 Σελίδα 5  

 

 Πριν από τη χρήση της συσκευής στον ασθενή, ο χρήστης θα πρέπει να εξοικειωθεί 
με τις οδηγίες χρήσης ή τις επιμέρους μεθόδους θεραπείας, τις 
ενδείξεις/αντενδείξεις, καθώς και με τις υποδείξεις προειδοποίησης και χρήσης. 
Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλες πηγές πληροφοριών σχετικών με τη 
θεραπεία. 

  
 Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πρέπει να φυλάσσεται μαζί με τη συσκευή 

ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του επιφορτισμένου με τη χρήση της 
συσκευής προσωπικού. 

  

Προσοχή ! Αφήνετε τη συσκευή σε όρθια θέση ύστερα από μεταφορά σε οριζόντια θέση για 
τουλάχιστον 30 λεπτά προτού την ενεργοποιήσετε. Αν δεν το κάνετε, θα 
προκληθούν ζημίες στο συμπιεστή! 

  

Προσοχή ! 
Πριν από τη χρήση πρέπει να εξακριβώνετε ότι η συσκευή συνδέεται σε πρίζα με 
επαφή προστασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ηλεκτρική εγκατάσταση κατά το 
πρότυπο DIN VDE 0100 Μέρος 710). Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά με το συνοδευτικό ηλεκτρικό καλώδιο. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει 
να προστατεύεται από μηχανικές καταπονήσεις. 

  

Προσοχή ! 
Μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της 
συσκευής. Για το λόγο αυτό μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή Cryo 6 κοντά σε 
συσκευές, οι οποίες παράγουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μηχανήματα 
ακτίνων Χ ή διαθερμίας, τομογράφοι πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού). 
Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας πολλών μέτρων. 

  

Προσοχή ! 
Η συσκευή Cryo 6 δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους εκρηκτικής, εύφλεκτης 
ή πυραγωγού ατμόσφαιρας. 

  

Προσοχή ! 
Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας κοντά σε πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, 
προετοιμασία θεραπευτικής λάσπης, σάουνα κλπ.) και διατηρείτε ελάχιστη 
απόσταση 50 cm από τον τοίχο (παροχή αέρα θεραπείας και ψύξης).  
Κατά την ταυτόχρονη χρήση συσκευής λέιζερ, ο αερισμός της συσκευής λέιζερ δεν 
πρέπει να επηρεάζει την ψύξη της συσκευής Cryo 6. 

  

Προσοχή ! 
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κατά τη χρήση κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατή η άμεση πρόσβαση στην κεντρική τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής, έτσι 
ώστε αυτή να μπορεί να αποσυνδεθεί ανά πάσα στιγμή από το ηλεκτρικό δίκτυο.  

  

Προσοχή ! 
Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, η συσκευή πρέπει να 
απομονώνεται από το ηλεκτρικό δίκτυο με αποσύνδεση του φις του καλωδίου 
σύνδεσης πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού. 

  

Προσοχή ! 
Επιθεωρείτε τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε. Εάν διαπιστώσετε ζημίες, δεν 
επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσετε. 

  

Προσοχή ! 
Επιτρέπεται η χρήση αποκλειστικά παρελκομένων της εταιρείας Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

 



 Υποδείξεις χρήσης 
 
3.2 Κρυοθεραπεία 3  

 

 
 Σελίδα 6  

 

 Πριν από τη θεραπεία πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς σχετικά με τους 
στόχους και τη δράση της θεραπείας κρύου αέρα με τη συσκευή Cryo 6. 
 
Ενημερώνετε τον ασθενή ότι θα πρέπει να αναφέρει άμεσα τυχόν ενοχλήσεις, 
όπως, π.χ., ακραία αίσθηση ψύχους κατά τη θεραπεία.  
Ο θεραπευτής θα πρέπει να εξακριβώνει με ανάλογες ερωτήσεις την καλή 
κατάσταση του ασθενή κατά τη θεραπεία. 
Εάν είναι αναγκαίο, θα πρέπει να προσαρμόζονται οι παράμετροι της θεραπείας 
(βαθμίδα απόδοσης αέρα και απόσταση από την περιοχή θεραπείας). 

  
 Για τις διάφορες εφαρμογές θεραπειών σε μεγάλη επιφάνεια έως τη θεραπεία 

πυροδοτικών σημείων χρησιμοποιείτε το εκάστοτε κατάλληλο ακροφύσιο. Τα 
ακροφύσια μπορούν να αντικαθίστανται εύκολα με ξεβίδωμα ή βίδωμα.  

  
 Μικρές αποστάσεις δέρματος-ακροφυσίων ενδείκνυνται για τη βραχυπρόθεσμη 

ψύξη: 
• απόσταση 1 cm για διάρκεια θεραπείας έως 10 δευτερολέπτων,  
• απόσταση 5 cm για διάρκεια θεραπείας έως 30 δευτερολέπτων, 

 
Μέσες αποστάσεις δέρματος-ακροφυσίων ενδείκνυνται για τη δυναμική ψύξη 
μεγαλύτερων περιοχών του δέρματος και για τη στατική ψύξη μικρότερων περιοχών 
του δέρματος: 

• απόσταση 10 – 15 cm για διάρκεια θεραπείας περίπου 15 – 30 λεπτών. 
 
Μεγάλες αποστάσεις δέρματος-ακροφυσίων ενδείκνυνται για τη δυναμική ψύξη 
μεγαλύτερων περιοχών του δέρματος: 

• απόσταση 15 – 20 cm για διάρκεια θεραπείας άνω των 30 λεπτών. 
  
 Οι αρθρώσεις και οι μύες απαιτούν θεραπεία μεγαλύτερης διάρκειας, επειδή αλλιώς 

ψύχονται μόνο η επιφάνεια του δέρματος και τα ανώτερα μυικά στρώματα. Σε 
περίπτωση μιας αρθρικής φλεγμονής, η βραχυπρόθεσμη ψύξη έχει ως αποτέλεσμα 
μια αντιδραστική υπεραιμία. 

  
 Σε περιπτώσεις παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος επιτυγχάνετε τη βέλτιστη 

θεραπεία σε απόσταση 5 – 20 cm μεταξύ του ακροφυσίου εξόδου και της 
επιφάνειας του δέρματος. 
 
Κατά τη χρήση σε συνδυασμό με συσκευές λέιζερ συνιστάται μια απόσταση 5 cm 
για επιφάνεια θεραπείας 10 cm². Κατά τη θεραπεία μεγαλύτερων περιοχών πρέπει 
να επιλέγεται ανάλογα μεγαλύτερη απόσταση. Για την επίτευξη επαρκούς ψύξης 
απαιτείται μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας. 

  
 Λαμβάνετε υπόψη ότι ύστερα από παρατεταμένη θεραπεία μπορεί να αυξηθεί η 

θερμοκρασία του ρεύματος αέρα. 
  
 Σε αντίξοες συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος (θερμοκρασία περιβάλλοντος 

άνω των 30°C και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία) μπορεί να περιοριστεί η ψυκτική 
ισχύς.  

  
 
 
 



 Υποδείξεις προειδοποίησης 
 
 4  

 

 
 Σελίδα 7  

 

 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο ασθενής δεν πρέπει να είναι χωρίς επίβλεψη. 

  

 
Οι οδηγίες θεραπείας που αφορούν στο σημείο, στη διάρκεια και στην ένταση της 
θεραπείας προϋποθέτουν ιατρικές γνώσεις και επιτρέπεται να δίδονται 
αποκλειστικά από ιατρούς, θεραπευτές και επαγγελματίες του βοηθητικού ιατρικού 
τομέα που κατέχουν σχετική άδεια. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται 
οπωσδήποτε. 

  

 
Απαγορεύεται η χρήση σε υγρούς χώρους και σε περίπτωση παράβλεψης αυτής της 
απαγόρευσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βλάβες τόσο για τον 
ασθενή όσο και για το χρήστη. 

  

 
Διαθέτετε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Φροντίζετε ώστε 
να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό παιδιά.  

  

 
Η ριπή κρύου αέρα δεν πρέπει να κατευθύνεται σε ανοικτά τραύματα. 

  

 
Μην αυξάνετε την ισχύ της συσκευής λέιζερ πέραν της συνιστώμενης από τον 
κατασκευαστή τιμής όταν χρησιμοποιείται η συσκευή Cryo 6 για ψύξη του 
δέρματος. 

  

 
Σε περιπτώσεις κρυοθεραπείας στο πρόσωπο πρέπει να προστατεύονται τα μάτια. 

  

 
Το ρεύμα αέρα πρέπει να κατευθύνεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την περιοχή 
θεραπείας. Η στατική ή η υπερβολικά έντονη ψύξη πρέπει να αποφεύγεται. Μπορεί 
να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους και υποθερμία.  

  

 
Η χρήση της συσκευής με ρυθμίσεις εκτός των προβλεπόμενων στις οδηγίες 
χρήσης ή για άλλες εφαρμογές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο από την 
ανεξέλεγκτη επίδραση του ψύχους. 

  

 
Σε παιδιά υπάρχει κίνδυνος ψύξης. Τα μέλη του σώματος που δεν υποβάλλονται σε 
θεραπεία πρέπει να καλύπτονται και να διατηρούνται ζεστά. Το αυτό συνιστάται 
και σε ενήλικες σε περιπτώσεις μακροπρόθεσμης ψύξης. 

  

 
Σε θερμοκρασία δέρματος από 0°C και κάτω προκύπτουν κρυοπαγήματα. Αυτό 
είναι δυνατό να προκύψει σε απόσταση του ακροφυσίου 10 cm από το δέρμα. Εάν 
αυτή η απόσταση δεν μπορεί να διατηρηθεί για θεραπευτικούς λόγους, συνιστάται 
η δυναμική διεύθυνση του ακροφυσίου επάνω από την περιοχή θεραπείας. 

  

 
Μην ωθείτε τη συσκευή από τις πλευρές που επισημαίνονται με το προειδοποιητικό 
σύμβολο.  

  

 
Μην στηρίζεστε στη συσκευή. 
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Τι είναι η συσκευή 
Cryo 6; 

Μια συμπαγής συσκευή κρύου αέρα για τη θεραπεία παθήσεων του 
μυοσκελετικού συστήματος. 
Ένα άλλο πεδίο εφαρμογής της συσκευής Cryo 6 είναι η ψύξη του δέρματος σε 
συνδυασμό με δερματολογικές θεραπείες λέιζερ για το μετριασμό του άλγους και 
των θερμικών δερματικών βλαβών. 

  
Τι παρέχει η συσκευή 
Cryo 6; 

Αέρας χαμηλής θερμοκρασίας ψεκάζεται με ρυθμιζόμενη ταχύτητα ροής στη ζώνη 
θεραπείας του σώματος. 

  
Ποια πλεονεκτήματα 
παρέχει  
η συσκευή Cryo 6; 

Ο εύχρηστος χειρισμός χάρη στις προεπιλεγμένες παραμέτρους προγράμματος σε 
συνδυασμό με την αποδοτικότητα σε συνεχή λειτουργία, η οποία μπορεί συνήθως 
να επιτευχθεί με σαφώς μεγαλύτερες συσκευές. 
 

  
Ποια άλλα 
πλεονεκτήματα 
παρέχει  
η συσκευή Cryo 6; 

Η παραστατική οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και το εργονομικό πληκτρολόγιο 
αντανακλούν τεχνολογία αιχμής.  
Εκτός από έξι προσανατολισμένα στο χρήστη, προεπιλεγμένα προγράμματα, τρία 
ελεύθερα προγράμματα, καθώς και ένα ανεξάρτητο εναρκτήριο πρόγραμμα 
καθιστούν δυνατή την εξατομίκευση της θεραπείας. 
 

  
Πώς επιτυγχάνεται η 
απαιτούμενη 
συγκέντρωση του 
ψύχους; 

Ανάλογα με την επιφάνεια και τη δυνατότητα πρόσβασης στη ζώνη θεραπείας, η 
ποσότητα αέρα μπορεί να διαφοροποιείται σε εννέα βαθμίδες. 
Για την εξατομικευμένη θεραπεία διατίθενται τρία διαφορετικά μεγέθη ακροφυσίου  
διαμέτρου 5, 10 και 15 mm στα βασικά παρελκόμενα.  
 
Για τη χρήση για ψύξη του δέρματος σε συνδυασμό με δερματολογική θεραπεία 
λέιζερ διατίθεται επίσης ένα ειδικό ακροφύσιο. 
 

  
Υπόδειξη: Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ειδικευμένο ιατρικό 

προσωπικό (π.χ., από ιατρούς, θεραπευτές, επαγγελματίες βοηθητικού ιατρικού 
τομέα). 
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 Η συσκευή κρύου αέρα Cryo 6 εξυπηρετεί την ψύξη του δέρματος  
 
- κατά τη θεραπεία τραυματισμών ή παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος  
- για την τοπική ύφεση του άλγους 
- σε συνδυασμό με δερματολογικές θεραπείες λέιζερ για την αποτροπή θερμικών 

δερματικών βλαβών  
  
Τύποι συσκευής 1. Cryo 6 Physio για τη θεραπεία παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. 

2. Συσκευή Cryo 6 για ψύξη του δέρματος σε συνδυασμό με θεραπείες λέιζερ για το 
μετριασμό του άλγους και των θερμικών δερματικών βλαβών. 

 
Οι τύποι συσκευής διαμορφώνονται εκ των προτέρων από το εργοστάσιο και 
διαφέρουν ως προς τις προεπιλεγμένες βαθμίδες ανεμιστήρα και τους χρόνους 
θεραπείας, καθώς και το εναρκτήριο πρόγραμμα. 
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Προσοχή ! 
Ύστερα από μεταφορά σε οριζόντια θέση ή εργασίες συναρμολόγησης, η συσκευή 
Cryo 6 πρέπει να παραμείνει σε όρθια θέση για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη 
θέση σε λειτουργία. 
Αλλιώς μπορούν να προκληθούν ζημίες στο συμπιεστή. 

  
Σύνδεση του 
ηλεκτρικού καλωδίου 

Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή 
(11) στη συσκευή και συνδέστε το καλώδιο με την ηλεκτρική παροχή. 

  
Υπόδειξη: Η συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται αποκλειστικά σε πρίζες με επαφή προστασίας. 
  
Ενεργοποίηση της 
συσκευής 

Η συσκευή ενεργοποιείται μέσω του διακόπτη (10). 

  
Απενεργοποίηση της 
συσκευής 

Η συσκευή απενεργοποιείται μέσω του διακόπτη (10).  
Για την πλήρη απομόνωση της συσκευής (σε όλους τους πόλους) από το ηλεκτρικό 
δίκτυο πρέπει να αποσυνδεθεί το ηλεκτρικό καλώδιο. 

  

Προσοχή ! 
Όλα τα καλώδια πρέπει να προστατεύονται από τη σύνθλιψη ή άλλες μηχανικές 
ζημίες. 

  
Συναρμολόγηση 
εύκαμπτου σωλήνα 
θεραπείας 

Ο εύκαμπτος σωλήνας θεραπείας συνδέεται και ασφαλίζεται στο εξάρτημα 
σύνδεσης (5) στη μετωπική πλευρά της συσκευής.  
 
 

 
 

Όταν δεν χρησιμοποιείται, ο εύκαμπτος σωλήνας θεραπείας μπορεί να αποτίθεται 
στην καμπυλωτή αύλακα επάνω από το πεδίο χειρισμού (3). 

  
Συναρμολόγηση 
καλυμμάτων τροχών 

Τα καλύμματα τροχών (2) τοποθετούνται στις βάσεις των τροχών. 

  
Συναρμολόγηση του 
υαλοπίνακα 

Για την τοποθέτηση του υαλοπίνακα είναι εκ των προτέρων εγκαταστημένοι στην 
επάνω πλευρά της συσκευής τέσσερις πείροι αποστάτες.  
 
Τοποθετήστε σε καθέναν από τους τέσσερις πείρους αποστάτες μια ροδέλα 
σιλικόνης.  
 
Κατόπιν αυτού τοποθετήστε τον υαλοπίνακα επάνω στους πείρους αποστάτες. 
 
Στη συνέχεια στερεώστε τον υαλοπίνακα βιδώνοντας σε καθέναν από τους τέσσερις 
πείρους αποστάτες ένα από τα παρεχόμενα έδρανα σύσφιξης. 
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Για να μην προκληθούν ζημίες στον υαλοπίνακα, δεν απαιτείται εργαλείο για το 
σκοπό αυτό. 
 
Βιδώστε καλά τα έδρανα σύσφιξης με τα δάκτυλα. 
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 Η αποσυναρμολόγηση του υαλοπίνακα πραγματοποιείται με την αντίστροφη 

ακριβώς σειρά. 
  

 

Η συσκευή δεν πρέπει να ανασηκώνεται σε καμία περίπτωση από τον υαλοπίνακα. 

  
  
Υπόδειξη: Το ακροφύσιο θεραπείας και τα ένθετα εξαρτήματα ακροφυσίου μπορούν να 

αποθηκεύονται στο κουτί αποθήκευσης. 
 

υαλοπίνακας 
Έδρανο 
σύσφιξης 

Ροδέλα 
 

Πείρος 
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Βραχίονας στήριξης Η συσκευή Cryo 6 μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με ένα βραχίονα στήριξης.  
Αυτός ο βραχίονας καθιστά δυνατή την ψύξη μιας συγκεκριμένης περιοχής του 
σώματος χωρίς να πρέπει να κρατά τον εύκαμπτο σωλήνα ο θεραπευτής. 
 
Το σετ παρελκομένων βραχίονα στήριξης περιλαμβάνει: 
1 ένα έλασμα στερέωσης του βραχίονα στήριξης 
2 βίδες M6x16 και κλειδί Άλεν για στερέωση 
1 εξάρτημα αποτροπής περιστροφής 
1 ράβδο του βραχίονα στήριξης 
1 περιστρεφόμενο βραχίονα στήριξης 
1 συνδετήρα εύκαμπτου σωλήνα 
1 συγκρατητήρα εύκαμπτου σωλήνα 
 
Επιπλέον απαιτούνται: 
υαλοπίνακας 
Χιτώνιο διόδου  

  
Εικόνα του 
συναρμολογημένου 
βραχίονα στήριξης 

 
 

Περιστρεφόμενος βραχίονας 
στήριξης 

Δίοδος από τον 
υαλοπίνακα και 
εξάρτημα 
αποτροπής 
περιστροφής 

Ράβδος του 
βραχίονα 
στήριξης 

Στερέωση του βραχίονα στήριξης 
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Διεξαγωγή της 
συναρμολόγησης 

Για να είστε σε θέση να συναρμολογήσετε το βραχίονα στήριξης πρέπει να έχει 
τοποθετηθεί στη συσκευή ο υαλοπίνακας (βλ. 7.1 Συναρμολόγηση). Ο υαλοπίνακας 
διαθέτει μια οπή μέσω της οποίας οδηγείται ο βραχίονας στήριξης. 

  
Υπόδειξη: Ο υαλοπίνακας μπορεί να συναρμολογηθεί συμμετρικά με τη συσκευή. Όταν 

πρόκειται να εγκατασταθεί επιπρόσθετα ένας βραχίονας στήριξης, ο υαλοπίνακας 
τοποθετείται επάνω στους πείρους αποστάτες κατά τρόπον που η οπή για την 
τοποθέτηση του βραχίονα στήριξης να βρίσκεται στην επιθυμητή πλευρά της 
συσκευής. 

  
 Βήμα 1 – Συναρμολόγηση του χιτωνίου διόδου 

Το χιτώνιο διόδου (συνοδεύει τον υαλοπίνακα) συναρμολογείται στη για το σκοπό 
αυτό προβλεπόμενη οπή. 
 

 
  
 Βήμα 2 – Συναρμολόγηση της στερέωσης του βραχίονα στήριξης 

Με το κλειδί Άλεν βιδώνεται με τις βίδες M6x16 το έλασμα στερέωσης στην κάτω 
πλευρά της συσκευής. 
Για το σκοπό αυτό υπάρχουν στην κάτω πλευρά της συσκευής οπές με σπείρωμα. 

 

Προσοχή! 
Η παρακάτω εικόνα εξυπηρετεί απλώς τη σαφέστερη απεικόνιση. ΜΗΝ 
ξαπλώνετε τη συσκευή για τη συναρμολόγηση! 

  

Χιτώνιο διόδου  
Μέρος 1 

Χιτώνιο διόδου  
Μέρος 2 

Σπείρωμα 
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 Βήμα 3 – Τοποθέτηση του εξαρτήματος αποτροπής περιστροφής και της 
ράβδου 
Το εξάρτημα αποτροπής περιστροφής τοποθετείται στον αποστάτη του υαλοπίνακα 
όπως απεικονίζεται.  
 

 
 
Στη συνέχεια εισάγεται η ράβδος του βραχίονα στήριξης από επάνω μέσω του 
χιτωνίου διόδου και του εξαρτήματος αποτροπής περιστροφής και ασφαλίζει στη 
στερέωση του βραχίονα στήριξης. 
 

 
 

Εξάρτημα 
αποτροπής 

περιστροφής 



 Θέση σε λειτουργία του συστήματος 
 
7.2 Συναρμολόγηση βραχίονα στήριξης 7     

 

 
 Σελίδα 16  

 

 Βήμα 4 – Τοποθέτηση του βραχίονα στήριξης 
Στην εγκαταστημένη ράβδο βιδώνεται ο βραχίονας στήριξης (a). Για να βεβαιωθείτε 
ότι ο βραχίονας στήριξης κινείται ελεύθερα προς τα επάνω/κάτω πρέπει να 
εξακριβώστε ότι είναι ευθυγραμμισμένες οι εγκοπές. Πρέπει να βρίσκονται σε έναν 
άξονα και να καθιστούν δυνατή την κίνηση της ράβδου στην κατεύθυνση δίπλωσης. 

 
  
 Βήμα 5 – Τοποθέτηση του συνδετήρα/συγκρατητήρα εύκαμπτου σωλήνα 

Στον περιστρεφόμενο βραχίονα στήριξης βιδώνεται ένας συνδετήρας εύκαμπτου 
σωλήνα (b). Ο συγκρατητήρας εύκαμπτου σωλήνα αναρτάται στη βίδα στερέωσης 
του βραχίονα στήριξης (c). 
 
Ο εύκαμπτος σωλήνας θεραπείας μπορεί τότε να οδηγηθεί μέσω του συγκρατητήρα 
εύκαμπτου σωλήνα και το χειριστήριο να ασφαλίσει στο συνδετήρα εύκαμπτου 
σωλήνα. 

- εγκοπές κάτω 
- ίδια κατεύθυνση 
δίπλωσης 
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 Μετά την ενεργοποίησή της, η συσκευή Cryo 6 εκτελεί κατ’ αρχάς έναν αυτοέλεγχο. 

Κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου και της επακόλουθης προκαταρκτικής ψύξης της 
συσκευής παρέχεται η δυνατότητα μετάβασης στο μενού διαμόρφωσης.  

  
 

 
  
Επιλογή μενού Η επιλογή πραγματοποιείται με το πλήκτρο «Menu» (Μενού). 
  
 

 
 

  
 Στο μενού μπορείτε αφενός να προσπελάσετε τεχνικές πληροφορίες και αφετέρου 

να τροποποιήσετε εργοστασιακές ρυθμίσεις, να επιλέξετε ένα προτιμώμενο 
πρόγραμμα ή να ορίσετε τα δικά σας προγράμματα. 

  
 Συνολικά διατίθενται έντεκα εντολές μενού: 

- Service (Σέρβις)  
- Back to treatment (Επιστροφή στη θεραπεία)  
- Defrost (Απόψυξη) 
- Own programs (Προγράμματα χρήστη) 
- Favourite (Προτιμώμενο) 
- Info (Πληροφορίες) 
- Automatic maintenance program S01 (Αυτόματο πρόγραμμα συντήρησης S01) 
- Automatic maintenance program S02 (Αυτόματο πρόγραμμα συντήρησης S01) 
- Cryo device type (Τύπος συσκευής κρυοθεραπείας) 
- Device configuration (Διαμόρφωση συσκευής) 
- Basic settings (Βασικές ρυθμίσεις) 
 
Η πλοήγηση στις επιμέρους εντολές μενού διεξάγεται μέσω των πλήκτρων βέλους  
(14 και 15). 

  
Επιλογή των εντολών 
μενού 

Η επιλογή μιας εντολής μενού πραγματοποιείται με το πλήκτρο «Select» (Επιλογή) 
(17). 

  
Τερματισμός μενού Με την επιλογή της εντολής μενού «Back to treatment» (Επιστροφή στη θεραπεία) 

τερματίζεται το μενού και προβάλλεται η οθόνη θεραπείας. 
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Τύπος συσκευής Η συσκευή Cryo 6 μπορεί να λειτουργήσει ως «Cryo 6 Physio» και ως «Cryo 6 
Derma».  
 
Η πλοήγηση στην εκάστοτε επιθυμητή προεπιλεγμένη ρύθμιση πραγματοποιείται με 
τα πλήκτρα βέλους (14 και 15). Η επιλογή της επιθυμητής προεπιλεγμένης ρύθμισης 
πραγματοποιείται με το πλήκτρο «Αποθήκευση». 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τους τύπους συσκευής και τις ειδικές παραμέτρους 
παρέχονται στο κεφάλαιο 9.3. 

  
Διαμόρφωση 
συσκευής 

Η εντολή μενού παρέχει διάφορες δυνατότητες ρύθμισης, π.χ., των γλωσσών ή της 
διαδικασίας έναρξης. 
Η πλοήγηση στο υπομενού διεξάγεται με τα πλήκτρα βέλους (14 και 15). 
Η επιλογή πραγματοποιείται με το πλήκτρο «Select» (Επιλογή) (17). 

  
 Γλώσσες 

Οι παρακάτω γλώσσες είναι επιλέξιμες: 
γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και πολωνικά. 

  
Υπόδειξη: Τα υπομενού «External control input» (Εξωτερική είσοδος ελέγχου), «External 

control output» (Εξωτερική έξοδος ελέγχου) και «External start input» (Εξωτερική 
είσοδος έναρξης) δεν είναι ενεργά. 

  
 Διαδικασία έναρξης 

Η συσκευή Cryo 6 παρέχει εδώ δύο διαφορετικές δυνατότητες: 
1. Απευθείας έναρξη 
2. Προγράμματα 

Η επιλογή του μενού πραγματοποιείται με το πλήκτρο «Select» (Επιλογή). 
Η επιλογή μεταξύ της απευθείας έναρξης και των προγραμμάτων πραγματοποιείται 
με το πλήκτρο «Change» (Αλλαγή). 
Η αποθήκευση της επιθυμητής διαδικασίας έναρξης πραγματοποιείται με το 
πλήκτρο «Save» (Αποθήκευση) και η διαδικασία υιοθετείται οριστικά ύστερα από 
επιβεβαίωση με το πλήκτρο «Yes» (Ναι). 
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Βασικές ρυθμίσεις Σε αυτήν την εντολή μενού παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων. 
 
Με την επιλογή του πλήκτρου «YES» (ΝΑΙ) επαναφέρονται όλες οι τροποποιημένες 
παράμετροι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
 
Τα προσωπικά αποθηκευμένα προγράμματα και το πρόγραμμα προτιμώμενων 
διατηρούνται. 
 
Με επιλογή του πλήκτρου «NO» (ΟΧΙ), οι τροποποιημένες παράμετροι 
διατηρούνται. 

  
Σέρβις Αυτή η περιοχή προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και είναι προσβάσιμη 

αποκλειστικά σε καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 
 
Ο τερματισμός του μενού πραγματοποιείται με το πλήκτρο «ΟΚ» (ΟΚ). 
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Απόψυξη Μέσω της εντολής μενού «Απόψυξη» ενεργοποιείται η απόψυξη του εναλλάκτη 
θερμότητας. 

  

Υπόδειξη: Εκτελείτε μια διαδικασία απόψυξης όταν το εξερχόμενο ρεύμα αέρα είναι μικρότερο 
από το σύνηθες. Αυτό οφείλεται συχνά στο γεγονός ότι η συσκευή Cryo 6 είναι 
εγκαταστημένη σε υγρό περιβάλλον (π.χ., τμήμα λουτρών, σάουνα). Επιπλέον 
συνιστάται η απόψυξη της συσκευής Cryo 6 και η εκκένωση του δοχείου νερού, όταν 
αυτή δεν είναι σε λειτουργία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ., περίοδος 
διακοπών). 

  

Εκτέλεση της 
διαδικασίας απόψυξης 

Με την επιλογή του προγράμματος απόψυξης με το πλήκτρο «Select» (Επιλογή) 
δρομολογείται άμεσα η διαδικασία απόψυξης. Η διαδικασία απόψυξης εκτελείται 
στην κατάσταση λειτουργίας αναμονής. 

  
 

 
  
 Ο ανεμιστήρας θεραπείας εκκινείται και λειτουργεί μέχρι την επίτευξη της 

θερμοκρασίας απόψυξης του συστήματος ψύξης. Κατόπιν αυτού, ο ανεμιστήρας 
απενεργοποιείται.  
 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα  
«Defrost complete» (Η απόψυξη ολοκληρώθηκε).  
 
Με το πλήκτρο «Back» (Επιστροφή) μπορείτε να διακόψετε πρόωρα τη διαδικασία 
απόψυξης. 
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Υπόδειξη: Η ενεργοποίηση των μενού «Internal programs» (Εσωτερικά προγράμματα), 

«Programming of 1 and 2-phase programs» (Προγραμματισμός προγραμμάτων 1 
και 2 φάσεων) και του «Favourite program» (Προτιμώμενο πρόγραμμα) είναι 
δυνατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί ως διαδικασία έναρξης η λειτουργία 
«Programs» (Προγράμματα) (βλ. παράγραφο 8.2). 

  
Προγράμματα χρήστη Επιπλέον των έξι εργοστασιακά προεπιλεγμένων προγραμμάτων που δεν μπορούν 

να τροποποιηθούν σε μόνιμη βάση, η συσκευή Cryo 6 παρέχει δυνατότητες 
αποθήκευσης για τρία προγράμματα χρήστη. 
Η βαθμίδα ανεμιστήρα και ο χρόνος μπορούν να αντιστοιχιστούν εξατομικευμένα σε 
μια θέση αποθήκευση. 
Τα προγράμματα μπορούν να προγραμματίζονται τόσο για μία όσο και δύο 
διαδοχικά εκτελούμενες φάσεις. 

  
 

 
  
Προγραμματισμός ενός  
προγράμματος 1 
φάσεων 

Η πλοήγηση στις τρεις θέσεις αποθήκευσης διεξάγεται μέσω των πλήκτρων βέλους 
(14 και 15). 
Η επιλογή του επιθυμητού αποθηκευμένου προγράμματος πραγματοποιείται με το 
πλήκτρο «Select» (Επιλογή) (17). 
 
Κατόπιν αυτού είναι δυνατή η επιλογή της επιθυμητής βαθμίδας ανεμιστήρα που 
πραγματοποιείται με τα πλήκτρα βέλους (15 και 16). Το σύμβολο ανεμιστήρα (20) 
αναβοσβήνει.  
Η αποθήκευση της βαθμίδας ανεμιστήρα πραγματοποιείται με το πλήκτρο «Save» 
(Αποθήκευση). 
Το σύμβολο ανεμιστήρα προβάλλεται πλέον μόνιμα και το σύμβολο χρόνου (22) 
αναβοσβήνει. 
 
Η επιλογή του επιθυμητού χρόνου πραγματοποιείται με τα πλήκτρα βέλους (14 και 
15). 
Η αποθήκευση του χρόνου πραγματοποιείται με το πλήκτρο «Save» (Αποθήκευση). 
 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου «Back» (Επιστροφή) τερματίζει τον προγραμματισμό 
του προγράμματος 1 φάσης. Ο τερματισμός του μενού πραγματοποιείται με το 
πλήκτρο «Back» (Επιστροφή). 

  
 

 
  
Προγραμματισμός ενός  
προγράμματος 2 
φάσεων 

Εδώ παρέχεται η δυνατότητα της διαδοχικής εκτέλεσης δύο προγραμμάτων με 
διαφορετική βαθμίδα ανεμιστήρα και χρόνο σε μία συνεδρία θεραπείας. 
Στο πρώτο βήμα ακολουθείτε τη διαδικασία όπως κατά τον προγραμματισμό ενός 
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προγράμματος 1 φάσης. Στη συνέχεια, αντί να τερματίσετε το πρόγραμμα με το 
πλήκτρο «Back» (Επιστροφή), ενεργοποιείτε και πάλι το πλήκτρο «Save» 
(Αποθήκευση). Οι παράμετροι της φάσης 1 προβάλλονται τώρα στην επάνω 
πλευρά της οθόνης σε σμίκρυνση. 

  
Προτιμώμενο Εδώ παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των εργοστασιακά προεπιλεγμένων 

προγραμμάτων P1 – P6 ή των προσωπικών ειδικών προγραμμάτων S1 – S3 ενός 
προσωπικού προτιμώμενου προγράμματος, το οποίο φορτώνεται αυτόματα σε κάθε 
εκκίνηση της συσκευής. Η πλοήγηση στις θέσεις προγραμμάτων διεξάγεται μέσω 
των πλήκτρων βέλους (14 και 15). Επιλέγετε το επιθυμητό προτιμώμενο πρόγραμμα 
και επιβεβαιώνετε την επιλογή σας με το πλήκτρο «Select» (Επιλογή). 
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Πληροφορίες Σε αυτήν την εντολή μενού προβάλλονται οι τεχνικές πληροφορίες για τα διάφορα 

στοιχεία της συσκευής. 
  
Υπόδειξη: Δεν μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις. 
  
Προγράμματα 
συντήρησης 

Τα προγράμματα συντήρησης S01 και S02 προσομοιώνουν τη συνεχή λειτουργία 
και τεκμηριώνουν την κανονική κατάσταση της συσκευής. 
Τυχόν βλάβες διαγιγνώσκονται και καταγράφονται. 

  
SO1 Αυτό το πρόγραμμα προσομοιώνει δύο θεραπείες 15 λεπτών και μια διαδικασία 

απόψυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα καταγράφει τις σημαντικές 
παραμέτρους, όπως θερμοκρασία και διάρκεια. 
 
Κατά τη δοκιμή παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των τρεχουσών θερμοκρασιών του 
συμπιεστή και του εξατμιστή. 

  
SO2 Η συσκευή ψύχει στους - 40 °C/- 38 °C και ξεκινά μία θεραπεία 15 λεπτών στη 

βαθμίδα ανεμιστήρα 9. 
 
Αυτό το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται μέχρι να πατηθεί το πλήκτρο 
έναρξης/διακοπής. 
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Προκαταρκτική ψύξη Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή Cryo 6, αρχίζει να ψύχει προκαταρκτικά στην 

ελάχιστη θερμοκρασία που πρέπει να επιτευχθεί. Κατά τη φάση αυτή λειτουργούν 
ταυτόχρονα ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας του συμπιεστή. Η συσκευή εκτελεί 
ταυτόχρονα έναν αυτοέλεγχο. Κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου ή της 
προκαταρκτικής ψύξης δεν παρέχεται καμία δυνατότητα καταχώρισης μέσω της 
οθόνης. Μπορείτε απλώς να χειρίζεστε το πλήκτρο επιλογής «Menu» (Μενού) (1) για 
να προσπελάσετε το μενού διαμόρφωσης. Όταν η προκαταρκτική ψύξη είναι 
επαρκής, η ένδειξη αλλάζει αυτόματα στην οθόνη έναρξης. Η συσκευή Cryo 6 είναι 
πλέον σε λειτουργική ετοιμότητα. 

  
 

 
 

 

  
Λειτουργία Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο ανεμιστήρας θεραπείας ψεκάζει τον κρύο αέρα 

μέσω του εύκαμπτου σωλήνα θεραπείας. Ταυτόχρονα εκκινείται αυτόματα κατά τη 
θεραπεία ο συμπιεστής/συμπυκνωτής προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερή 
ψύξη. 

  
Κατάσταση λειτουργίας 
αναμονής 

Όταν δεν διεξάγεται κάποια θεραπεία, η συσκευή Cryo 6 είναι στην κατάσταση 
λειτουργίας αναμονής. Προκειμένου να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η 
διαθεσιμότητα επαρκούς ποσότητας κρύου αέρα, ο συμπιεστής εκκινείται αυτόματα 
μόλις προκύψει υπέρβαση μιας συγκεκριμένης θερμοκρασίας. Από την κατάσταση 
λειτουργίας αναμονής είναι δυνατή η άμεση έναρξη της θεραπείας. 

  
Σύσταση για βέλτιστη  
θεραπεία 

Μετά το τέλος της προκαταρκτικής ψύξης συνιστάται η έναρξη της θεραπείας ύστερα 
από διάστημα αναμονής περίπου 10 λεπτών. Έτσι διασφαλίζεται ότι η συσκευή θα 
έχει αναπτύξει τη μέγιστη ψυκτική ισχύ της.  
 
Εκτός αυτού συνιστάται να απενεργοποιείτε τη συσκευή Cryo 6 μόνο για 
παρατεταμένα διαλείμματα θεραπείας ή στο τέλος της ημέρας. 

 
 

1 
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Ενεργοποίηση της 
συσκευής 

Ενεργοποιείτε τη συσκευή με το διακόπτη ρεύματος (10). Η οθόνη φωτίζεται. 

  
Αρχικοποίηση Κατά την αρχικοποίηση μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση 

(αυτοέλεγχος, προκαταρκτική ψύξη) στην οθόνη.  
  
 

 
  

Υπόδειξη: Ανάλογα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, Cryo 6 Physio ή Cryo 6 Derma, η οθόνη ή 
η διαδικασία έναρξης εμφανίζεται εργοστασιακά με διαφορετικό τρόπο.  
Απεικονίσεις των δύο οθονών έναρξης παρατίθενται στην επόμενη σελίδα. 

  

Επιλογή  
Πρόγραμμα και χρόνος 
θεραπείας 
 

Η συσκευή είναι σε λειτουργική ετοιμότητα μόλις εμφανιστεί η οθόνη θεραπείας 
(εδώ «Physio»). 
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
 

Με τα πλήκτρα επιλογής προγράμματος (14 και 15) ρυθμίζετε το επιθυμητό 
πρόγραμμα θεραπείας και με τα πλήκτρα χρονοδιακόπτη (16 και 17) ρυθμίζετε τον 
επιθυμητό χρόνο θεραπείας.  

  
Υπόδειξη: Πριν από την έναρξη της θεραπείας μπορεί να τροποποιηθεί η βαθμίδα ανεμιστήρα. 
  
Έναρξη θεραπείας Η εκτέλεση του προγράμματος δρομολογείται με πάτημα του πλήκτρου 

έναρξης/διακοπής (18). 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της 
βαθμίδας ανεμιστήρα με τα πλήκτρα (14 και 15) και του χρόνου θεραπείας με τα 
πλήκτρα (16 και 17). 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
 

  
Υπόδειξη: Εάν τροποποιηθούν παράμετροι κατά τη θεραπεία, αποκαθίστανται μετά το τέλος 

της θεραπείας οι εργοστασιακές ρυθμίσεις ή όταν αποθηκευθεί ένα προτιμώμενο 
πρόγραμμα, αποκαθίστανται οι παράμετροι αυτού. 
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Τερματισμός 
θεραπείας 

Ο τερματισμός θεραπείας με αυτόματη απενεργοποίηση του ανεμιστήρα 
σηματοδοτείται ακουστικά. Το αυτό ισχύει και για την πρόωρη διακοπή της 
θεραπείας με το πλήκτρο έναρξης/διακοπής (18). 
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Οθόνες έναρξης Οι οθόνες ή η διαδικασία έναρξης ρυθμίζονται διαφορετικά από το εργοστάσιο για 

τις εκδόσεις Physio και Derma. 
  
 Οθόνη έναρξης Derma/Απευθείας έναρξη 
  
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
  
 Απευθείας έναρξη: δυνατότητα απευθείας επιλογής της βαθμίδας ανεμιστήρα και 

του χρόνου. 
  
 Οθόνη έναρξης Physio/Προγράμματα 
  
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
  
 Προγράμματα: δυνατότητα απευθείας επιλογής μεταξύ διαφόρων  

 προεπιλεγμένων προγραμμάτων και της χρήσης 
 διακοπτόμενων προγραμμάτων. 

  
Υπόδειξη: Στην εντολή μενού Διαμόρφωση συσκευής είναι δυνατή η ελεύθερη ρύθμιση της 

επιθυμητής διαδικασίας έναρξης. Η διαδικασία για τη ρύθμιση περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 8. 
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Cryo 6 Physio - 
Προεπιλεγμένες 
παράμετροι 

     
 Φάση 1 Φάση 2 
Πρόγραμμα Βαθμίδα 

ανεμιστήρα 
Χρόνος Βαθμίδα 

ανεμιστήρα 
Χρόνος 

1 9 3 λεπτά - - 
2 6 5 λεπτά - - 
3 4 5 λεπτά - - 
4 3 10 λεπτά - - 
5 9 30 

δευτερόλεπτα 
6  2:30 

λεπτά 
6 7 1 λεπτό 5  4 λεπτά 

 

  
Cryo 6 Derma - 
Προεπιλεγμένες 
παράμετροι 

Πρόγραμμα Βαθμίδα 
ανεμιστήρα 

Χρόνος  

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

 

  
Υπόδειξη: Η συσκευή Cryo 6 Derma παραδίδεται από το εργοστάσιο στην κατάσταση 

λειτουργίας απευθείας έναρξης. Η αλλαγή στη λειτουργία προγραμμάτων 
πραγματοποιείται στο μενού «Device configuration» (Διαμόρφωση συσκευής). 

  
  
Τροποποίηση των 
προεπιλεγμένων τιμών 

Η συσκευή Cryo 6 παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής και αποθήκευσης της 
βαθμίδας ανεμιστήρα και του χρόνου θεραπείας στις εκάστοτε ανάγκες (βλ. 
κεφάλαιο 8.5).  
 

 Ο ανεμιστήρας θεραπείας μπορεί να ρυθμίζεται με τα πλήκτρα (14 και 15) σε εννέα 
βαθμίδες. 

  
 Ο χρόνος θεραπείας μπορεί να ρυθμίζεται από 00:00 έως 99:59 λεπτά.  

 
Εάν ρυθμιστεί κατά λάθος υπερβολικός χρόνος θεραπείας, παρέχεται η δυνατότητα 
επαναφοράς του εργοστασιακά προεπιλεγμένου χρόνου με διπλό πάτημα του 
πλήκτρου έναρξης/ διακοπής (18). 
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Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος 

100 - 120 V/50 Hz/60 Hz (9 – 12 A) 
220 - 240 V/50 Hz (7 A) 
240 V/60 Hz (7 A) 

  
Ασφάλεια δικτύου Αυτόματη ασφάλεια 16 A στο διακόπτη ρεύματος 
  
Κατηγορία προστασίας I 
  
Κατηγορία εφαρμογής Τύπος B 
  
Διαστάσεις Υ 645 mm x Π 390 mm x Β 680 mm 
  
Βάρος 60 kg 
  
Λειτουργία +10°C έως +35°C, σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 20% έως 80%, χωρίς 

σχηματισμό δρόσου στα 700 hPa έως 1060 hPa 
  
Μεταφορά -10 °C έως +50 °C, σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 10 % έως 90 %, χωρίς 

συμπύκνωση στα 600 hPa έως 1060 hPa 
  
Αποθήκευση 0 °C έως +40 °C, σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 10 % έως 90 %, χωρίς 

συμπύκνωσηστα 600 hPa έως 1060 hPa 
  
Υπόδειξη: Αποθήκευση και μεταφορά αποκλειστικά στην αυθεντική συσκευασία.  
  
Παραγόμενη θερμοκρασία 
εξατμιστή 

 Συσκευή 115 V Συσκευή 230 V 
ελάχιστη (αναμονή) - 38 °C  - 40°C 
μέγιστη (αναμονή) - 25 °C - 25 °C 
   

 

  
Θερμοκρασία ψεκασμού 
(θερμοκρασία 
περιβάλλοντος έως 25 °C) 

μέση:    - 25 °C 
κατά την έναρξη της θεραπείας: - 31 °C 
μέγιστη:    - 18 °C (ύστερα από θεραπεία 15 λεπτών) 

 Ακρίβεια τιμών +/- 10% 
  
μέγ. ρυθμιζόμενος χρόνος 
θεραπείας 

99,59 λεπτά 

  
μέγιστη επιβάρυνση του 
υαλοπίνακα 

Επιτρέπεται η απόθεση συσκευών (π.χ., λέιζερ) μέγιστου βάρους 35 kg και 
μέγιστων διαστάσεων 50 x 50 x 35 cm (Π x Β x Υ). 

  
 Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων! 

 



 Σήμα CE/Κατασκευαστής 
 
 12  

 

 
 Σελίδα 30  

 

 

- Πριν από την έναρξη εργασιών συντήρησης και καθαρισμού πρέπει πάντοτε να 
απενεργοποιείτε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη και να αποσυνδέετε το φις του 
ηλεκτρικού καλωδίου. 
- Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση προσέχετε ώστε να μην υποστούν 
ζημίες οι επιγραφές της συσκευής (π.χ., υποδείξεις προειδοποίησης, επιγραφές των 
χειριστηρίων, πινακίδα τύπου). 
- Προσέχετε ώστε να μην εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής κατά τον 
καθαρισμό και την απολύμανση. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι. 
- Εάν εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής κατά τον καθαρισμό ή την 
απολύμανση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ασφαλίστε την ώστε να αποκλείεται η 
επανενεργοποίησή της και ενημερώστε το τμήμα σέρβις. 
- Η συσκευή και το τμήμα εφαρμογής θεωρούνται ως μη κρίσιμα όσον αφορά στην 
υγιεινή κατά τη χρήση σε μη τραυματισμένο και υγιές δέρμα. 

  
Περίβλημα/ 
Παρελκόμενα 

Καθαρισμός: Σε περίπτωση εμφανούς ακαθαρσίας, το περίβλημα, τα καλώδια και 
τα παρελκόμενα μπορούν να καθαρίζονται με απορρυπαντικά πλαστικών που δεν 
περιέχουν αλκοόλη του εμπορίου. Σκουπίζετε με ένα εμποτισμένο μαλακό πανί που 
δεν στάζει την επιφάνεια μέχρι να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του προμηθευτή του απορρυπαντικού. 
 
Απολύμανση: Συνιστάται να διεξάγετε απολύμανση τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα και όταν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής μόλυνσης. Για το σκοπό αυτό 
συνεννοείστε με τον υπεύθυνο υγιεινής. Πριν από την απολύμανση διεξάγετε 
πάντοτε καθαρισμό. 
Το περίβλημα, το καλώδιο και τα παρελκόμενα μπορούν να απολυμαίνονται με 
σκούπισμα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε ένα απολυμαντικό χωρίς αλκοόλες 
του εμπορίου για μέταλλα και πλαστικό, το οποίο έχει βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο και 
μηκυτοκτόνο δράση. Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε 
προμηθευτή. Σκουπίζετε με ένα εμποτισμένο μαλακό πανί που δεν στάζει ή 
προεμποτισμένα μαντιλάκια απολύμανσης (τα λεγόμενα Wipes) τις επιφάνειες 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του προμηθευτή του απολυμαντικού. 
Λαμβάνετε κατά περίπτωση υπόψη και τις υποδείξεις για στέγνωμα ή 
συμπληρωματικό καθαρισμό. 
 

Δοχείο νερού 
απόψυξης  

Καθαρισμός: Το δοχείο νερού απόψυξης (7) θα πρέπει να καθαρίζεται ύστερα από 
κάθε εκκένωση. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 
«Περίβλημα/Παρελκόμενα». 
 
Απολύμανση: Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 
«Περίβλημα/Παρελκόμενα». 

  

Προσοχή ! 
 
Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με εγκαταστημένο δοχείο 
νερού απόψυξης. 

  
Φίλτρο αέρα  Το φίλτρο αέρα (9) πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, αλλά το αργότερο μετά 200 ώρες 

λειτουργίας (στην οθόνη προβάλλεται η ένδειξη συντήρησης). Για το σκοπό αυτό, το 
φίλτρο αέρα καθαρίζεται από έξω με οικιακή ηλεκτρική σκούπα του εμπορίου. 

  
Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε από άποψη υγιεινής άψογο 

περιβάλλον. 
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 Το προϊόν φέρει το σήμα CE 

 

 
 
σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 93/42/ΕΟΚ.  
 
 

Κατασκευαστής Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Τηλ. +49 731. 9761-291 
Φαξ +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Παραδιδόμενος 
εξοπλισμός 

Έκδοση Cryo 6 Physio 

Αριθ. προϊόντος  
95850912 1 εύκαμπτος σωλήνας θεραπείας κομπλέ 
65370216 1 χειριστήριο θεραπείας Μέρος B 
65370225 1 ακροφύσιο συστολής Μέρος E 5 mm 
65370224 1 ακροφύσιο συστολής Μέρος D 10 mm 
65370223 1 ακροφύσιο συστολής Μέρος C 15 mm 
66850122 1 υαλοπίνακας με λαβές  
94851511 1 σετ βιδών για υαλοπίνακα 
80400756 4 πλαστικοί τροχοί, διπλοί ∅ 75 mm 
65851610 1 λεκάνη στάλαξης νερού μεγάλου μήκους 
67300124 1 ηλεκτρικό καλώδιο 230 V 
65853112 1 λεκάνη αποθήκευσης για τον υαλοπίνακα 
10101600 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
  
  
Παραδιδόμενος 
εξοπλισμός  

Έκδοση Cryo 6 Derma 

Αριθ. προϊόντος  
95853411 1 εύκαμπτος σωλήνας θεραπείας ελαφρού τύπου Neo 
66850122 1 υαλοπίνακας με λαβές 
94851511 1 σετ βιδών για υαλοπίνακα 
80400756 4 πλαστικοί τροχοί, διπλοί ∅ 75 mm 
65851610 1 λεκάνη στάλαξης νερού μεγάλου μήκους 
67300124 1 ηλεκτρικό καλώδιο 230 V 
65853112 1 λεκάνη αποθήκευσης για τον υαλοπίνακα 
10101600 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
  
  
 Προαιρετικά επιλέξιμοι τροχοί συσκευής 
80400756 Πλαστικός τροχός διπλός ∅ 75 mm 
80401004 Πλαστικός τροχός διπλός ∅ 100 mm 
  
 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! 
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Παρελκόμενα Και για τις δύο εκδόσεις συσκευής 
  
Αριθ. προϊόντος  
65851610 Λεκάνη στάλαξης νερού μεγάλου μήκους 
87413230 Πώμα λεκάνης στάλαξης νερού 
65853112 Λεκάνη αποθήκευσης 
80400756 Πλαστικός τροχός διπλός ∅ 75 mm 
80401004 Πλαστικός τροχός διπλός ∅ 100 mm 
  
 Έκδοση Cryo 6 Physio 
  
Αριθ. προϊόντος  
95850912 Εύκαμπτος σωλήνας θεραπείας κομπλέ 
65370216 Χειριστήριο θεραπείας Μέρος B 
65370225 Ακροφύσιο συστολής Μέρος E 5 mm 
65370224 Ακροφύσιο συστολής Μέρος D 10 mm 
65370223 Ακροφύσιο συστολής Μέρος C 15 mm 
66850122 Υαλοπίνακας με λαβές  
93852620 Βραχίονας εύκαμπτου σωλήνα θεραπείας 
  
  
 Έκδοση Cryo 6 Derma 
  
Αριθ. προϊόντος  
95853411 Εύκαμπτος σωλήνας θεραπείας ελαφρού τύπου Neo 
65373510 Ακροφύσιο χωρίς συνδετήρα για εύκαμπτο σωλήνα ελαφρού τύπου 
66850112 Υαλοπίνακας χωρίς λαβές 
94851511 Σετ βιδών για υαλοπίνακα 
93852630 Βραχίονας εύκαμπτου σωλήνα ελαφρού τύπου 
95855610 Συγκρατητήρας εύκαμπτου σωλήνα για βραχίονα 
  
 Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια παρελκόμενα, διότι 

αλλιώς δεν διασφαλίζεται η κανονική λειτουργία. 
  
 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! 
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 Η συσκευή Cryo 6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με διάφορες συσκευές 
λέιζερ. Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της συσκευής 
λέιζερ. 
 
Όποιος συνδυάζει τις συσκευές και συνεπώς λειτουργεί ένα ιατρικό σύστημα, φέρει 
την ευθύνη για την καταλληλότητα του συνδυασμού. 
 
Για συνδυασμούς συσκευών λαμβάνετε υπόψη τις προδιαγραφές ασφαλείας του 
προτύπου DIN EN 60601-1. 
 

  



 Ασφάλεια και συντήρηση 
 
15.1 Ασφάλεια 15  
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 Η συσκευή Cryo 6 κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας DIN 

EN 60601-1.  
 
Η εταιρεία Zimmer MedizinSysteme GmbH ως κατασκευαστής μπορεί να αναλάβει 
την ευθύνη για την ασφάλεια και την αξιοπιστία της συσκευής μόνον όταν 
 

• η συσκευή συνδέεται σε πρίζα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η ηλεκτρική 
εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN VDE 0100 Μέρος 710, 

• η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, 

• τυχόν επεκτάσεις και νέες ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις διεξάγονται αποκλειστικά 
από άτομα καταρτισμένα από την εταιρεία Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

• ο χρήστης έχει βεβαιωθεί για την ασφάλεια λειτουργίας και την ενδεδειγμένη 
κατάσταση της συσκευής πριν από τη χρήση της, 

• η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κατάλληλα καταρτισμένο 
προσωπικό, 

• η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και/ή 
πυραγωγό ατμόσφαιρα και 

• η συσκευή αποσυνδέεται άμεσα από την ηλεκτρική παροχή σε περίπτωση 
εισχώρησης υγρών. 

Η συσκευή δεν περιέχει κανένα εξάρτημα που μπορεί να επισκευαστεί από τον 
υπεύθυνο λειτουργίας. 
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Καθαρισμός του 
φίλτρου αέρα  

Προκειμένου ο αέρας θεραπείας και ο απαιτούμενος για την ψυκτική μηχανή αέρας 
ψύξης να καθαρίζονται από χονδρόκοκκα σωματίδια σκόνης, στην πίσω πλευρά 
της συσκευής υπάρχει ένα στοιχείο φίλτρου (9). Κανονικά αρκεί ο τακτικός 
καθαρισμός με αναρρόφηση ολόκληρης της επιφάνειας της εξωτερικής περιοχής με 
οικιακή ηλεκτρική σκούπα του εμπορίου, το αργότερο όταν το λογισμικό προβάλλει 
ένα ανάλογο μήνυμα απαίτησης ύστερα από 200 ώρες λειτουργίας. Σε χώρους 
επιστρωμένους με μοκέτα ή στους οποίους υπάρχουν αυξημένα επίπεδα σκόνης για 
άλλους λόγους, συνιστάται ο καθαρισμός του στοιχείου φίλτρου σε μικρότερα 
διαστήματα. 

  
Υπόδειξη: Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα πρέπει να επιβεβαιωθεί το μήνυμα του 

λογισμικού με το πλήκτρο «OK». 
  
Εκκένωση του δοχείου 
νερού απόψυξης  

Όταν η συσκευή Cryo 6 απενεργοποιείται μετά τη χρήση ή όταν εκκινείται το 
πρόγραμμα απόψυξης, το σύστημα ψύξης θερμαίνεται και έτσι σχηματίζεται νερό 
απόψυξης.  
Το δοχείο συλλογής με χωρητικότητα περίπου 1 l μπορεί να αφαιρείται από τη 
συσκευή και να εκκενώνεται.  
Κατόπιν αυτού, το δοχείο συλλογής πρέπει να τοποθετείται και πάλι στη συσκευή. 
Λαμβάνετε επίσης υπόψη τις προδιαγραφές για τον καθαρισμό και την 
απολύμανση (κεφάλαιο 11). 
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Δοκιμή λειτουργίας Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή Cryo 6εκτελεί αυτόματα έναν αυτοέλεγχο και 
ελέγχει τη λειτουργία των τεχνικών στοιχείων. 
 
Ένας έλεγχος λειτουργίας του ψυκτικού τεχνικού συστήματος μπορεί να διεξαχθεί 
κατά περίπτωση από το χρήστη όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 
2. Περιμένετε μέχρι τη στιγμή που η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργική 

ετοιμότητα. 
Αυτό έχει συμβεί όταν η συσκευή προβάλλει το μενού επιλογής 
προγράμματος/μενού απευθείας έναρξης. 

3. Εκκινήστε τη συσκευή Cryo 6 με το πλήκτρο έναρξης/διακοπής (18). 
4. Επιλέξτε διαδοχικά τις διάφορες βαθμίδες ανεμιστήρα και ελέγξτε την 

ένταση του ρεύματος αέρα και την ψυκτική ισχύ. 



 Τεχνικοί έλεγχοι ασφαλείας  
Τεχνικός έλεγχος μετρήσεων 
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 Στη Γερμανία δεν απαιτείται τεχνικός έλεγχος ασφαλείας (ΤΕΑ) για τη συσκευή Cryo6 

σύμφωνα με το §6 του γερμανικού κανονισμού MPBetreibV (Κανονισμός για τους 
υπευθύνους λειτουργίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Η συσκευή δεν αναφέρεται στο 
παράρτημα 1 αυτού του κανονισμού. 

  
 Επίσης δεν απαιτείται τεχνικός έλεγχος μετρήσεων (ΤΕΜ) κατά το άρθρο §11 του 

γερμανικού κανονισμού MPBetreibV (Κανονισμός για τους υπευθύνους λειτουργίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) για τη συσκευή Cryo6. Η συσκευή δεν αναφέρεται στο 
παράρτημα 2 αυτού του κανονισμού. 

  
Υπόδειξη: Αυτές οι προδιαγραφές ισχύουν για τη χρήση της συσκευής στη Γερμανία. 

Λαμβάνετε κατά περίπτωση υπόψη τυχόν διαφορετικές προδιαγραφές που ισχύουν 
στη χώρα σας. 
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Η ασφάλεια δικτύου  
ενεργοποιείται 
 

Για την προστασία της συσκευής όταν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας, η 
συσκευή Cryo 6 διαθέτει διπολική ασφάλεια υπερφόρτωσης ενσωματωμένη στο 
γενικό διακόπτη (10). Όταν ενεργοποιείται η ασφάλεια, η συσκευή 
απενεργοποιείται αυτόματα μέσω του διακόπτη (10). Για να θέσετε και πάλι σε 
λειτουργία τη συσκευή, πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά με το διακόπτη (10). 
 
Εάν το σφάλμα προκύπτει συχνά, ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

  
Μειωμένη ψυκτική 
ισχύς/ελάττωση της 
ψυκτικής ισχύος 

Σε περίπτωση σημαντικής ελάττωσης της ψυκτικής ισχύος και ελαχιστοποίησης του 
ρεύματος αέρα, αιτία μπορεί να η ρύπανση του στομίου απόψυξης (8). Μέσω του 
αέρα θεραπείας αποτίθενται σωματίδια σκόνης στον εναλλάκτη θερμότητας. Αυτά 
μπορούν ύστερα από κάποιο διάστημα να φράξουν το στόμιο απόψυξης και να 
προκαλέσουν συμφόρηση του νερού απόψυξης. 
 
Το στόμιο απόψυξης βρίσκεται επάνω από το δοχείο νερού απόψυξης. Για τον 
καθαρισμό του στομίου απόψυξης πρέπει να αποψυχθεί η συσκευή (βλ. σελ. 20 
«Εκτέλεση της διαδικασίας απόψυξης»). Μετά την απόψυξη, απενεργοποιείστε τη 
συσκευή και αποσυνδέστε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα.  
 
Αφαιρέστε το δοχείο νερού απόψυξης και τοποθετήστε ένα επίπεδο δοχείο κάτω 
από τη συσκευή για τη συλλογή του νερού απόψυξης. Ξεβιδώστε αργά το στόμιο 
απόψυξης. 
Καθαρίστε το στόμιο απόψυξης με τρεχούμενο νερό και βιδώστε το ξανά. 

  
Μηνύματα σφάλματος 
 

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής και εν μέρει και κατά την τρέχουσα 
λειτουργία ελέγχονται τα σημαντικά για την εκτέλεση του προγράμματος στοιχεία 
της συσκευής. Εάν στο πλαίσιο αυτό διαπιστωθεί κάποιο σφάλμα, η θεραπεία 
τερματίζεται και στην ανώτατη γραμμή της οθόνης προβάλλεται ένα μήνυμα 
σφάλματος και ηχεί ένα ακουστικό σήμα.  
 
Τα μηνύματα σφάλματος προβάλλονται σε απλό κείμενο στην ανώτατη γραμμή της 
οθόνης. Δεν είναι πλέον δυνατή η διεξαγωγή θεραπείας και η συσκευή μπορεί 
πλέον μόνο να απενεργοποιηθεί.  
 

 
 
Σφάλματα, τα οποία δεν επηρεάζουν την περαιτέρω εργασία με τη συσκευή, 
μπορούν να αποκαθίστανται με απενεργοποίηση, αναμονή πέντε δευτερολέπτων 
και επανενεργοποίηση της συσκευής.  
 
Για την αποκατάσταση μηνυμάτων σφάλματος για υπερθέρμανση ή υπερβάσεις της 
πίεσης, η συσκευή θα πρέπει να επανενεργοποιείται ύστερα από 30 λεπτά, επειδή 
χρειάζεται χρόνο για να κρυώσει. Αιτίες μπορούν να είναι υψηλές εξωτερικές 
θερμοκρασίες και θερμοκρασίες περιβάλλοντος, οι οποίες υποβαθμίζουν την 

OK Start/ Stop 
 

Υπερπίεση στο κύκλωμα ψύξης 
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ψυκτική ισχύ.  
 
 
 
Εάν το σφάλμα προκύπτει συχνά, ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για εσάς εξωτερικό συνεργάτη 
υποστήριξης ή με το κέντρο στο Neu-Ulm. 
 
Για άλλες δυσλειτουργίες πρέπει να ενημερώνετε το τμήμα σέρβις.  

  
Κέντρο Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Τηλ. +49 731. 9761- 291 
Φαξ +49 731. 9761- 299 
www.zimmer.de 

  
Διάθεση 
 
 

Η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο εργοστάσιο αποκλειστικά στην αυθεντική 
συσκευασία της. Η διάθεση πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω του 
εργοστασίου στο Neu-Ulm. 
 
Στο εξωτερικό (ευρωπαϊκές χώρες) λαμβάνετε υπόψη τις εθνικές προδιαγραφές για 
τη διάθεση. Απευθύνεστε κατά περίπτωση στον προμηθευτή σας. 
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Οι ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, όπως. π.χ., η συσκευή Cryo 6, υπόκεινται στη λήψη ιδιαίτερων μέτρων 
προφύλαξης για την ΗΜΣ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και πρέπει να εγκαθίστανται και να τίθενται σε 
λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις για ΗΜΣ των οδηγιών χρήσης ή των συνοδευτικών εγγράφων. 
 
Φορητά ή κινητά συστήματα υψηλής συχνότητας (HF) (π.χ., κινητά τηλέφωνα) μπορούν να επηρεάσουν τη 
λειτουργία ηλεκτρικών ιατρικών συσκευών. 
 
Η συσκευή Cryo 6 επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το αναφερόμενο στον κατάλογο του 
παραδιδόμενου εξοπλισμού αυθεντικό ηλεκτρικό καλώδιο. 
Η λειτουργία της συσκευής με άλλο ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές ή 
ελάττωση της ατρωσίας! 
 
Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές παρασιτικές εκπομπές 

Η συσκευή Cryo 6 προορίζεται για λειτουργία σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπως αυτό που αναφέρεται παρακάτω. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής Cryo 6 θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιο 
περιβάλλον. 

Μετρήσεις παρασιτικών εκπομπών Ταύτιση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - 
Κατευθυντήρια γραμμή 

Εκπομπές υψηλής συχνότητας (HF) κατά CISPR 
11 

Ομάδα 1 Η συσκευή Cryo 6 χρησιμοποιεί ενέργεια 
υψηλής συχνότητας αποκλειστικά για την 
εσωτερική λειτουργία της. Για το λόγο αυτό, η 
εκπομπή υψηλών συχνοτήτων της είναι 
εξαιρετικά χαμηλή και δεν είναι πιθανό να 
επηρεάζει παρακείμενες ηλεκτρονικές 
συσκευές. 

Εκπομπές υψηλής συχνότητας (HF) κατά CISPR 
11 

Κατηγορία B Η συσκευή Cryo 6 ενδείκνυται για χρήση σε 
όλα τα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων 
του οικιακού περιβάλλοντος και σε 
περιβάλλοντα απευθείας συνδεδεμένα με το 
δημόσιο δίκτυο που τροφοδοτεί επίσης 
κτίρια, τα οποία χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίες. 

Εκπομπές αρμονικών κατά IEC 61000-3-2 Κατηγορία A 

Εκπομπές διακυμάνσεων τάσης κατά IEC 61000-
3-3 

δεν χρησιμοποιείται 

 
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής ακριβώς δίπλα σε ή επάνω από άλλη συσκευή. Όταν απαιτείται η 
λειτουργία κοντά σε ή επάνω από άλλες συσκευές, η συσκευή θα πρέπει να τεθεί υπό παρακολούθηση 
προκειμένου να ελεγχθεί η προβλεπόμενη λειτουργία στη συγκεκριμένη διάταξη. 
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Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή Cryo 6 προορίζεται για λειτουργία σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπως αυτό που αναφέρεται παρακάτω. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής Cryo 6 θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιο 
περιβάλλον. 

Έλεγχοι 
ατρωσίας 

Στάθμη ελέγχου 
IEC 60601 

Στάθμη 
ταύτισης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Κατευθυντήριες γραμμές 

Εκκένωση 
στατικού 
ηλεκτρισμού 
(ESD) κατά IEC 
61000-4-2 

εκκένωση 
επαφής ± 6 kV 
 
εκκένωση αέρα 
± 8 kV 

εκκένωση 
επαφής ± 6 kV 
 
εκκένωση αέρα 
± 8 kV 

Τα δάπεδα πρέπει να κατασκευάζονται από ξύλο ή σκυρόδεμα ή 
να καλύπτονται με κεραμικά πλακίδια. Όταν το δάπεδο 
καλύπτεται με συνθετικό υλικό, η σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%. 

Βραχυπρόθεσμα 
παροδικά 
ηλεκτρικά 
παρασιτικά 
μεγέθη/παλμικός 
θόρυβος κατά 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV για 
αγωγούς δικτύου 
 
± 1 kV για 
αγωγούς 
εισόδου και 
εξόδου 

± 2 kV για 
αγωγούς δικτύου 
 
± 1 kV για 
αγωγούς 
εισόδου και 
εξόδου 

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας πρέπει να αντιστοιχεί σε 
εκείνη του συνήθους περιβάλλοντος επαγγελματικών χώρων ή 
νοσοκομείου. 

Κρουστικές 
τάσεις 
(κρουστικές 
υπερτάσεις) 
κατά IEC 6100-
4-5 

Τάση 
συμμετρικής 
ενίσχυσης ± 1 
kV 
 
Κοινότροπη 
τάση ± 2 kV 

Τάση 
συμμετρικής 
ενίσχυσης ± 1 
kV 
 
Κοινότροπη 
τάση ± 2 kV 

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας πρέπει να αντιστοιχεί σε 
εκείνη του συνήθους περιβάλλοντος επαγγελματικών χώρων ή 
νοσοκομείου. 

Πτώσεις τάσης, 
βραχυπρόθεσμες 
διακοπές και 
διακυμάνσεις της 
τάσης 
τροφοδοσίας 
κατά IEC 61000-
4-11 

<5% UT 
(>95% πτώση 
της τάσης UT για 
½ περίοδο) 
 
40% UT 
(>60% πτώση 
της τάσης UT για 
5 περιόδους) 
 
70% UT 
(30% πτώση της 
τάσης UT για 25 
περιόδους) 
 
<5% UT 
(>95% πτώση 
της τάσης UT για 
5 δευτερόλεπτα) 

<5% UT 
(>95% πτώση 
της τάσης UT για 
½ περίοδο) 
 
40% UT 
(>60% πτώση 
της τάσης UT για 
5 περιόδους) 
 
70% UT 
(30% πτώση της 
τάσης UT για 25 
περιόδους) 
 
<5% UT 
(>95% πτώση 
της τάσης UT για 
5 δευτερόλεπτα) 

Η ποιότητα της τροφοδοσίας πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη του 
συνήθους περιβάλλοντος επαγγελματικών χώρων ή 
νοσοκομείου. Όταν ο χρήστης της συσκευής Cryo απαιτεί τη 
συνέχιση της λειτουργίας ακόμη και όταν προκύπτουν διακοπές 
τις τροφοδοσίας ρεύματος, συνιστάται να τροφοδοτείται η 
συσκευή Cryo από συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας ρεύματος 
ή μπαταρία. 

Μαγνητικό πεδίο 
της συχνότητας 
τροφοδοσίας 
(50/60 Hz) κατά 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Τα μαγνητικά πεδία στη συχνότητα δικτύου θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στις συνήθεις τιμές του περιβάλλοντος 
επαγγελματικών χώρων ή νοσοκομείου. 

Παρατήρηση: Η τιμή UT είναι η εναλλασσόμενη τάση δικτύου πριν από την εφαρμογή των ορίων ελέγχου. 
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Τα κύρια χαρακτηριστικά απόδοσης της συσκευής Cryo 6 είναι: απρόσκοπτη απόδοση κρύου αέρα, 
απρόσκοπτος χειρισμός όλων των λειτουργιών. 
 
Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή Cryo 6 προορίζεται για λειτουργία σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπως αυτό που αναφέρεται παρακάτω. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής Cryo 6 θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιο 
περιβάλλον. 

Έλεγχοι 
ατρωσίας 

Στάθμη ελέγχου 
IEC 60601 

Στάθμη  
ταύτισης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Κατευθυντήριες 
γραμμές 

Αγόμενα 
παρασιτικά 
μεγέθη υψηλής 
συχνότητας κατά 
IEC 61000-4-6 
 
Ακτινοβολούμενα 
παρασιτικά 
μεγέθη υψηλής 
συχνότητας κατά 
IEC 61000-4-3 

3 VΠραγματική τιμή 
150 KHz έως 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz έως 2,5 
GHz 

3 VΠραγματική τιμή 
150 KHz έως 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz έως 2,5 GHz 

Φορητές και κινητές ραδιοσυσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των αγωγών, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε απόσταση από τη συσκευή Cryo 
6 μικρότερη από τη συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας, 
η οποία υπολογίζεται με το σχετικό με τη συχνότητα 
εκπομπής τύπο. 
 
Συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P για 80 MHz έως 800 MHz 
 
d= 2,33 √P για 800 MHz έως 2,5 GHz 
 
με P ως ονομαστική ισχύ του πομπού σε Watt (W) 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του 
πομπού και d ως συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας 
σε μέτρα (m). 
 
Η ένταση πεδίου σταθερών ραδιοπομπών για όλες τις 
συχνότητες με βάση έναν επιτόπου έλεγχοa πρέπει να 
είναι μικρότερη από τη στάθμη ταύτισηςb. 
 
Στο περιβάλλον συσκευών, οι οποίες φέρουν το 
παρακάτω σύμβολο, είναι πιθανό να υπάρχουν 
παρεμβολές: 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 Στα 80 Hz και στα 800 MHz ισχύει το ανώτερο εύρος συχνοτήτων. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Η εξάπλωση 
ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις κτιρίων, αντικειμένων και ατόμων. 
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a Η ένταση πεδίου σταθερών πομπών, όπως, π.χ., μονάδες βάσης ραδιοτηλεφώνων και κινητοί επίγειοι ασύρματοι, 
ερασιτεχνικοί ραδιοσταθμοί, ραδιοτηλεοπτικοί πομποί AM και FM, δεν μπορεί θεωρητικά να προκαθοριστεί με ακρίβεια. 
Για τον προσδιορισμό του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος όσον αφορά στους σταθερούς πομπούς θα πρέπει να 
εξεταστεί η εκπόνηση μελέτης των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων του συγκεκριμένου σημείου. Όταν η προσδιοριζόμενη 
ένταση πεδίου στο σημείο, στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή Cryo 6, υπερβαίνει τις παραπάνω τιμές στάθμης 
ταύτισης, θα πρέπει να παρακολουθήσετε τη συσκευή Cryo 6 για να εξακριβώσετε την προβλεπόμενη λειτουργία. Εάν 
παρατηρηθούν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά απόδοσης, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα, όπως, π.χ., 
τροποποίηση του προσανατολισμού ή αλλαγή του σημείου χρήσης της συσκευής Cryo 6. 
 
b Στο εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, η ένταση πεδίου πρέπει να υπολείπεται των 3 V/m. 

 
Συνιστώμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών τηλεπικοινωνίας υψηλής συχνότητας 
και της συσκευής Cryo 6 

Η συσκευή Cryo 6 προορίζεται για λειτουργία σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, στο οποίο τα παρασιτικά μεγέθη υψηλής 
συχνότητας είναι ελεγχόμενα. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής Cryo 6 μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή 
ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με την τήρηση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών 
τηλεπικοινωνίας υψηλής συχνότητας (πομποί) και της συσκευής Cryo 6 σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου της συσκευής 
επικοινωνίας, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Ονομαστική ισχύς του πομπού 
W 

Απόσταση ασφαλείας ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού 
m 

150 kHz έως 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz έως 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz έως 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 

Για πομπούς, η μέγιστη ονομαστική ισχύς των οποίων δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, η συνιστώμενη απόσταση 
ασφαλείας d σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί με την εξίσωση που αντιστοιχεί στην εκάστοτε στήλη, όπου P η μέγιστη 
ονομαστική ισχύς του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με την υπόδειξη του κατασκευαστή του πομπού. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει το ανώτερο εύρος συχνοτήτων. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Η εξάπλωση 
ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις κτιρίων, αντικειμένων και ατόμων. 
 



Cryo 6

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de
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