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 Toelichting bij de symbolen 
 
   

 

  

 

 
In de gebruikshandleiding is dit een symbool voor gevaar. 

  
Let op! In de gebruikshandleiding is dit symbool een  

waarschuwing voor mogelijke materiële schade. 
  

 

 
Gebruiksonderdeel type B 

  

 

 
Niet zijwaarts schuiven 

  

 
 

 
Maximaal toegestane belasting van de glasplaat 35 kg 

  

 

 
Neem de gebruiksaanwijzing in acht 

  

 

 
Gebruiksaanwijzing 

  

 

 
Serienummer 

  

 

 
Artikelnummer 

  

 

 
Fabrikant 

  

 

 
Fabricagedatum 

  

    

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen en 
accu‘s. Producten die met het symbool hiernaast aangegeven 
worden, mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. 

Max 35 kg/ 
77,16 lb 
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Indicaties De Cryo 6 Physio is bedoeld voor de volgende toepassingsgebieden: 

• vermindering van pijn en stijfheid en ondersteuning van een behandeling bij 
acute en chronische pijnlijke aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
- artritis  
- bursitis  
- tendinitis  
- tendosynoviitis  
- myositis 
- fibrositis 
- contracturen 
- cervicaal syndroom 
- stoornissen na whiplash 
- lumbaal syndroom 
- letsel aan spieren of gewrichten 

• pijnvermindering, verbetering van beweeglijkheid en vermindering van 
gewrichtsstijfheid bij reumatische aandoeningen 
- reumatoïde artritis (progressieve chronische artritis) 
- toestand na synoviëctomie 

• vermindering van spasticiteit bij neurologische stoornissen 
- multipele sclerose 
- postapoplectische hemiplegie 

Andere toepassingsmogelijkheden zijn: 
• ondersteuning van bewegingstherapie door voorafgaande koeling 
• combinatie met compressie bij acuut letsel 
• preventie van oedeem en hematomen 
• op sportgebied als preventieve vroegtijdige behandeling vóór aanvang van de 

pijn onmiddellijk na zware belastingen, bijvoorbeeld na wedstrijden 
• voor behandeling van spiertriggerpoints in combinatie met rekken 
 
andere indicaties moeten met de behandelend arts worden afgesproken of aan 
relevante vakliteratuur worden ontleend. 

  
Absolute contra-
indicaties 

• cryoglobulinemie 
• koudeagglutinatieziekte en koudehemolyse 
• koude-urticaria 
• zones met stoornissen in de bloedsomloop 
• raynaudfenomeen 
• zones met sensibiliteitsstoornissen 
• trofische stoornissen 
• overgevoeligheid voor kou 

  
Relatieve contra-
indicaties 

• Bij de behandeling van kinderen moeten alle lichaamsdelen die niet worden 
behandeld, afgedekt en warm worden gehouden.  

• Bij behandelingen in het gezicht moeten de ogen worden afgedekt. 
• Behandel het gezicht en de romp niet als er sprake is van een ernstige arteriële 

hypertonie en ernstige cardiale insufficiëntie. 
• De patiënt hoort het tijdens de behandeling niet koud te hebben. 
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Indicaties De Cryo 6 Derma is bedoeld voor de volgende toepassingsgebieden: 

vermindering van pijn en ontsteking door koeling met koude lucht tijdens en na de 
uitvoering van dermatologische en cosmetische behandelingen 
• lasertherapie 
• injecties 
• fotodynamische therapie 

  
Voordelen Door de analgesie waarmee de koude lucht gepaard gaat, wordt de behandeling 

voor de patiënt aanzienlijk aangenamer. 
 
Vermindering van de bijwerkingen die vaak bij lasertoepassingen optreden: 
• licht erytheem 
• minder zwelling en korstvorming 
• vermindering van pijn en thermische schade aan de huid 

  
Absolute contra-
indicaties 

• cryoglobulinemie 
• koudeagglutinatieziekte en koudehemolyse 
• koude-urticaria 
• zones met stoornissen in de bloedsomloop 
• raynaudfenomeen 
• zones met sensibiliteitsstoornissen 
• trofische stoornissen 
• overgevoeligheid voor kou 

  
Relatieve contra-
indicaties 

• Bij de behandeling van kinderen moeten alle lichaamsdelen die niet worden 
behandeld, afgedekt en warm worden gehouden.  

• Bij behandelingen in het gezicht moeten de ogen worden afgedekt. 
• Behandel het gezicht en de romp niet als er sprake is van een ernstige arteriële 

hypertonie en ernstige cardiale insufficiëntie. 
• De patiënt hoort het tijdens de behandeling niet koud te hebben. 

  
Opmerking: bij gebruik van de Cryo 6 bij laser met een ablatieve uitwerking moet ervoor worden 

gezorgd, dat de ontstane wond na de behandeling vakkundig antiseptisch wordt 
nabehandeld.  
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Bijwerkingen Vooral bij gevoelige patiënten kan schade aan de huid ten gevolge van kou 
optreden, zoals rode verkleuring van de huid tot lichte bevriezing en koudebuilen. 
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 Voordat het apparaat bij de patiënt wordt gebruikt, moet de gebruiker zich vertrouwd 
hebben gemaakt met de gebruiksaanwijzing en de specifieke behandelmethoden, 
alsook de indicaties/contra-indicaties, de waarschuwingen en de gebruiksinstructies. 
Verder moeten andere informatiebronnen met betrekking tot de therapie in acht 
worden genomen. 

  
 Deze gebruikshandleiding moet altijd bij het apparaat worden bewaard om altijd 

beschikbaar te zijn voor degenen die het apparaat moeten bedienen. 
  
Let op! Als het apparaat liggend is vervoerd, dient het minstens 30 minuten rechtop te staan 

voordat het wordt ingeschakeld. Anders raakt de compressor beschadigd. 
  
Let op! Voordat het apparaat in bedrijf wordt gesteld, moet worden gecontroleerd of het 

voorgeschreven geaarde stopcontact wordt gebruikt (elektrische installatie volgens 
DIN VDE 0100 deel 710). Het apparaat mag daarbij uitsluitend worden aangesloten 
met de bijgeleverde netvoedingskabel. De netvoedingskabel moet worden 
beschermd tegen mechanische belasting. 

  
Let op! Magnetische en elektrische velden kunnen de werking van het apparaat 

beïnvloeden. Bedien de Cryo 6 daarom niet dicht bij apparaten die sterke 
elektromagnetische velden opwekken (röntgen- of diathermische apparaten, MRI-
apparaten). Neem een veiligheidsafstand van enkele meters in acht. 

  
Let op! De Cryo 6 is niet geschikt voor gebruik in zones met een explosieve, brandbare of 

verbranding bevorderende atmosfeer. 
  
Let op! Plaats het apparaat niet direct tegen warmtebronnen (verwarming, 

fangovoorbereiding, sauna, enz.) en houd een afstand van minstens 50 cm tot de 
muur aan (therapie- en koelluchttoevoer).  
Als tegelijk een laserapparaat wordt gebruikt, mag de ventilatie van de laser de 
koeling van de Cryo 6 niet verminderen. 

  
Let op! Bij gebruik moet het apparaat zo worden geplaatst, dat de centrale 

stroomvoorziening van het apparaat direct te bereiken is, zodat het op ieder moment 
van de netvoeding gescheiden kan worden.  

  
Let op! Om gevaar voor een elektrische schok te vermijden, moet de netvoedingsstekker 

van het apparaat vóór alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uit het 
stopcontact worden getrokken. 

  
Let op! Inspecteer het apparaat voordat u het gebruikt. In geval van beschadigingen mag 

het niet worden gebruikt. 
  
Let op! Er mogen uitsluitend accessoires van Zimmer MedizinSysteme GmbH worden 

gebruikt. 
 



 Gebruiksinstructies 
 
3.2 Koudetherapie 3  

 

 
 Pagina 5  

 

 Voorafgaand aan de behandeling moeten patiënten worden geïnformeerd over het 
doel en effect van de koudeluchttherapie met de Cryo 6. 
 
Wij de patiënt erop, dat eventuele negatieve gewaarwordingen zoals een extreem 
gevoel van kou tijdens de behandeling direct moeten worden meegedeeld aan de 
behandelaar.  
Tijdens de therapie moet de behandelaar met relevante feedbackvragen controleren 
of de patiënt zich nog comfortabel voelt. 
Indien nodig moeten de behandelingsparameters (luchtcapaciteit en afstand tot de 
behandelinstrumenten) worden aangepast. 

  
 Gebruik telkens het geëigende mondstuk voor de verschillende therapeutische 

toepassingen van grote vlakken tot triggerpoints. Dit kan makkelijk worden 
verwisseld door eenvoudig los- en vastschroeven.  

  
 Kleine afstanden tussen mondstuk en huid komen in aanmerking voor korte 

koelingen: 
• voor 1 cm afstand geldt een behandelduur tot 10 seconden,  
• voor 5 cm afstand geldt een behandelduur tot 30 seconden. 

 
Gemiddelde afstanden tussen mondstuk en huid komen in aanmerking voor 
dynamische koeling bij grotere huidoppervlakken en statische koeling bij kleinere 
huidoppervlakken: 

• voor 10 – 15 cm afstand geldt een behandelduur van 15 – 30 minuten. 
 
Bij grote afstanden tussen mondstuk en huid is dynamische koeling van grotere 
huidoppervlakken geschikt: 

• voor 15 – 20 cm afstand voor een behandelduur van meer dan 30 minuten. 
  
 Voor gewrichten en spieren is een langere behandeling nodig, omdat anders alleen 

het huidoppervlak en de bovenste huidlagen worden gekoeld. In geval van een 
gewrichtsontsteking leidt de korte afkoeling tot een reactieve hyperemie. 

  
 Bij aandoeningen aan het bewegingsapparaat bereikt u een optimale therapie bij 

een afstand van 5 – 20 cm tussen het uitlaatmondstuk en het huidoppervlak. 
 
Bij gebruik in combinatie met laserapparatuur wordt een afstand van 5 cm 
aanbevolen bij een behandelingsoppervlak van 10 cm². Bij behandeling van grotere 
gebieden moet een dienovereenkomstig grotere afstand worden gekozen. Er is dan 
een langere behandeltijd vereist om een afdoende koeling te verkrijgen. 

  
 Houd er rekening mee dat na een langdurige therapie de temperatuur van de 

luchtstroom kan stijgen. 
  
 Als de omstandigheden in de ruimte ongunstig zijn (omgevingstemperatuur meer 

dan 30°C en hoge luchtvochtigheid), kan de koelcapaciteit afnemen.  
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Tijdens de therapie mag de patiënt niet zonder toezicht worden achtergelaten. 

  

 
Behandelinstructies over de plaats, duur en intensiteit van behandeling vereisen 
medische kennis en mogen alleen door erkende artsen, therapeuten en medische 
professionals worden gegeven. Degelijke instructies dienen absoluut te worden 
gevolgd. 

  

 
Inzet in natte gebieden is niet toegestaan; als dit wordt genegeerd, kan ernstig letsel 
ontstaan en kan zowel de patiënt als de gebruiker in gevaar komen. 

  

 
Verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de geldende voorschriften. Zorg dat 
kinderen er geen toegang toe hebben.  

  

 
De koude luchtstraal mag niet worden toegepast op open wonden. 

  

 
Verhoog het vermogen van het laserapparaat niet boven de waarde die door de 
fabrikant is aanbevolen wanneer de Cryo 6 wordt gebruikt voor koeling van de huid. 

  

 
Bij toepassing van kou in het gezicht moeten de ogen worden beschermd. 

  

 
De luchtstroom moet worden gelijkmatig over het te behandelen gebied worden 
geleid. Statische of te intensieve koeling moet worden vermeden, want deze kan 
leiden tot vrieswonden en onderkoeling.  

  

 
Als het apparaat wordt gebruikt buiten de instellingen en toepassingen die zijn 
vermeld in de gebruikshandleiding, kan gevaar ontstaan door ongecontroleerde 
effecten van de blootstelling aan kou. 

  

 
Bij kinderen bestaat gevaar voor afkoeling. De niet-behandelde lichaamsdelen 
moeten worden afgedekt en warm worden gehouden. Dit wordt ook aangeraden bij 
volwassenen in geval van een langdurige koeling. 

  

 
Bij een huidtemperatuur vanaf 0°C en daaronder treed bevriezing op. Dit is al 
mogelijk bij een afstand van minder dan 10 cm tussen het mondstuk en de huid. Als 
deze afstand om therapeutische redenen niet aangehouden kan worden, wordt een 
dynamische geleiding van het mondstuk boven het te behandelen gebied 
aanbevolen. 

  

 
Verschuif het apparaat niet aan de zijden die van een waarschuwingssymbool zijn 
voorzien.  

  

 
Leun niet tegen het apparaat. 
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Wat is de Cryo 6? Een compact koudeluchtapparaat voor therapie van aandoeningen aan het 

bewegingsapparaat. 
Een ander toepassingsgebied van de Cryo 6 is koeling van de huid in combinatie 
met dermatologische laserbehandelingen om pijn en thermische beschadiging van 
de huid te verminderen. 

  
Wat doet de Cryo 6? Zeer koude lucht wordt met een instelbare stroomsnelheid op het te behandelen 

lichaamsgebied geblazen. 
  
Wat is het voordeel van 
de Cryo 6? 

De gebruiksvriendelijkheid door voorgeprogrammeerde programma-instellingen in 
combinatie met de capaciteit bij continu gebruik, die doorgaans alleen met 
aanzienlijk grotere apparaten mogelijk is. 
 

  
Wat zijn nog meer 
voordelen van de 
Cryo 6? 

Het overzichtelijke lcd-display en het ergonomische toetsenbord laten zien dat de 
allernieuwste technologie is toegepast.  
Naast zes gebruiksvriendelijke, vooraf ingestelde programma's zijn drie vrije 
programma's en een eigen startprogramma voor individuele therapie beschikbaar. 
 

  
Hoe wordt de 
benodigde 
concentratie van kou 
bereikt? 

Afhankelijk van het oppervlak en de toegankelijkheid van het te behandelen gebied 
kan de hoeveelheid lucht op negen niveaus worden ingesteld. 
Voor individuele therapie worden standaardaccessoires meegeleverd met daarin 
drie mondstukken met een diameter van respectievelijk 5, 10 en 15 mm.  
 
Om de huid te koelen bij een dermatologische laserbehandeling is ook een speciaal 
mondstuk beschikbaar. 
 

  
Opmerking: het gebruik van dit apparaat is voorbehouden aan medici 

(bijv. artsen, therapeuten, andere medische professionals). 
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 Het koudeluchtapparaat Cryo 6 dient voor het koelen van de huid  
 
- bij therapie van letsel of aandoeningen aan het bewegingsapparaat  
- voor plaatselijke pijnvermindering 
- bij dermatologische laserbehandelingen ter voorkoming van thermische 

beschadiging van de huid  
  
Apparaattypen 1. Cryo 6 Physio voor behandeling van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. 

2. Cryo 6 Derma in combinatie met laserbehandelingen ter vermindering van pijn en 
thermische beschadiging van de huid. 

 
Deze apparaten zijn op de fabriek voorgeconfigureerd en verschillen in de vooraf 
ingestelde ventilatorsnelheden en therapietijden en ook het startprogramma. 
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Let op! 
Na liggend transport of montagewerkzaamheden moet de Cryo 6 minstens 30 
minuten rechtop staan voordat het apparaat wordt ingeschakeld. 
Anders kan de compressor beschadigd raken. 

  
Netvoedingskabel 
aansluiten 

Sluit de netvoedingskabel aan op de daartoe bestemde bus (11) op het apparaat en 
verbind de kabel met de netvoeding. 

  
Opmerking: het apparaat mag alleen worden aangesloten op geaarde stopcontacten. 
  
Apparaat inschakelen Schakel het apparaat in met de tuimelschakelaar (10). 
  
Apparaat uitschakelen Schakel het apparaat uit met de tuimelschakelaar (10).  

Als u het apparaat volledig (alle polen) van de netvoeding wilt loskoppelen, trekt u de 
netvoedingskabel eruit. 

  
Let op! Alle kabels moeten worden beschermd tegen beknelling of andere mechanische 

beschadigingen. 
  
Montage van de 
therapieslang 

Sluit de therapieslang aan de voorzijde van het apparaat aan op de connector (5) en 
vergrendel deze.  
 
 

 
 

Als de therapieslang niet wordt gebruikt, kan deze in de gebogen inkeping boven het 
bedieningspaneel (3) worden geplaatst. 

  
Montage van de 
wieldoppen 

Steek de wieldoppen (2) op de wielhouders. 

  
Montage van de 
glasplaat 

Op de bovenkant van het apparaat zijn al vier afstandsbussen voorgemonteerd om 
de glasplaat aan te brengen.  
 
Leg op elk van de vier afstandsbussen een siliconenring.  
 
Plaats vervolgens de glasplaat op de afstandsbussen. 
 
Bevestig de glasplaat door in elk van de afstandsbussen een van de bijgeleverde 
klemlagers te schroeven. 
 
Daarbij is geen gereedschap nodig, zodat de glasplaat niet wordt beschadigd. 
 
Draai de klemlagers met de hand stevig vast. 
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 In de omgekeerde volgorde kan de glasplaat worden gedemonteerd. 
  

 

Het apparaat mag nooit aan de glasplaat worden opgetild. 

  
  
Opmerking: het therapiemondstuk en de mondstukinzetten kunnen in de opbergdoos worden 

ondergebracht. 
 

Glasplaat 
Klemlagers 

Siliconenring 

Afstandsbussen 
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Draagarm Het Cryo 6-apparaat kan optioneel worden voorzien van een draagarm.  
Met deze arm kunnen bepaalde delen van het lichaam worden gekoeld zonder  
dat de behandelde patiënt zelf de slang hoeft vast te houden. 
 
De beschikbare accessoires voor de draagarm zijn: 
1 bevestigingsbeugel van de draagarm 
2 schroeven M6x16 en een inbussleutel voor bevestiging 
1 torsiebeveiliging 
1 stang van de draagarm 
1 draaibare draagarm 
1 slangklem 
1 slanghouder 
 
Daarnaast is het volgende nodig: 
Glasplaat 
Doorvoerhuls  

  
Foto van de 
gemonteerde draagarm 

 
 

Draaibare draagarm 

Doorvoer door 
glasplaat en 
torsiebeveiliging 

Stang van de 
draagarm 

Bevestiging van de draagarm 
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Uitvoering van de 
montage 

Voor de montage van de draagarm moet de glasplaat op het apparaat zijn 
aangebracht (zie 7.1. Montage). De glasplaat heeft een opening waardoor de 
draagarm wordt gestoken. 

  
Opmerking: de montage van de glasplaat kan worden afgestemd op de apparatuur. Als u een 

optionele draagarm monteert, legt u de glasplaat zo op de afstandsbussen dat de 
opening voor de positionering van de draagarm zich aan de gewenste zijde van het 
apparaat bevindt. 

  
 Stap 1 – Montage van de doorvoerhuls 

Druk de onderdelen van de doorvoerhuls (die bij de glasplaat wordt geleverd) in de 
daartoe bestemde opening in elkaar. 
 

 
  
 Stap 2 – Montage van de draagarmbevestiging 

Schroef de bevestigingsbeugel met de M6x16-schroeven met behulp van de 
inbussleutel op de onderzijde van het apparaat. 
Hiervoor zijn aan de onderzijde van het apparaat al openingen met schroefdraad 
aangebracht. 

 
Let op! Het onderaanzicht dient slechts voor een duidelijke weergave. Laat het 

apparaat NIET leeglopen voor de montage! 
  

Doorvoerhuls  
Onderdeel 1 

Doorvoerhuls  
Onderdeel 2 

Schroef-
draad 
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 Stap 3 – Torsiebeveiliging en stang aanbrengen 
Breng de torsiebeveiliging zoals afgebeeld aan op de afstandhulzen van de 
glasplaat.  
 

 
 
Steek de stang van de draagarm daarna van bovenaf door de doorvoerhuls en de 
torsiebeveiliging en in de bevestiging van de draagarm. 
 

 
 

Torsiebeveiliging 
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 Stap 4 – Draagarm aanbrengen 
Schroef de draagarm op de gemonteerde stang (a). De uitsparingen moeten met 
elkaar worden uitgelijnd om ervoor te zorgen dat de draagarm boven/onder vrij kan 
bewegen. De uitsparingen moeten op één lijn liggen en de beweging van de stang in 
de knikrichting mogelijk maken. 

 
  
 Stap 5 – Slangklem/slanghouder aanbrengen 

Schroef de slangklem (b) op de draaibare draagarm. De slanghouder wordt aan de 
borgschroef van de draagarm gehangen (c). 
 
De therapieslang kan nu via de slanghouder worden geleid en de handgreep kan in 
de slangklem worden vastgeklikt. 

- uitsparingen onder 
- dezelfde knikrichting 
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 Nadat u de Cryo 6 hebt ingeschakeld, voert deze eerst een zelftest uit. 

Tijdens de zelftest en de daaropvolgende voorkoeling van het apparaat kunt u naar 
het configuratiemenu gaan.  

  
 

 
  
Kiezen in het menu U maakt keuzen met de knop "Menu". 
  
 

 
 

  
 In het menu kunt u technische informatie opvragen en standaardinstellingen 

wijzigen, een favoriet programma selecteren of eigen programma's definiëren. 
  
 In totaal zijn er elf menuopties beschikbaar: 

- Service (Service)  
- Back to treatment (Terug naar behandeling)  
- Defrost (Ontdooien) 
- Own programs (Eigen programma's) 
- Favourite (Favoriet) 
- Info (Informatie) 
- Automatic maintenance program S01 (Automatisch onderhoudsprogramma S01) 
- Automatic maintenance program S02 (Automatisch onderhoudsprogramma S01) 
- Cryo device type (Cryo-apparaattype) 
- Device configuration (Apparaatconfiguratie) 
- Basic settings (Basisinstellingen) 
 
Navigeer door de afzonderlijke menuopties met de pijlknoppen  
(14 en 15). 

  
Menuopties selecteren U maakt keuzes met de knop "Select" (Selecteren) (17). 
  
Menu sluiten Selecteer de menuoptie "Back to treatment" (Terug naar behandeling) om het menu 

te sluiten en het therapiescherm weer te geven. 
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Apparaattype De Cryo 6 kan worden gebruikt als "Cryo 6 Physio" en "Cryo 6 Derma".  
 
Navigeer naar de gewenste voorgeprogrammeerde instelling met de pijlknoppen (14 
en 15). U selecteert de gewenste voorgeprogrammeerde instelling met de knop 
"Save" (Opslaan). 
 
Raadpleeg hoofdstuk 9.3 voor meer informatie over de apparaattypen en de 
specifieke parameters. 

  
Apparaatconfiguratie Deze menuoptie biedt verschillende instelmogelijkheden, bijvoorbeeld voor de 

weergavetaal of de startprocedure. 
Navigeer door het submenu met de pijlknoppen (14 en 15). 
U maakt keuzes met de knop "Select" (Selecteren) (17). 

  
 Talen 

U kunt kiezen uit de volgende talen: 
Duits, Engels, Frans, Italiaans en Pools. 

  
Opmerking: de submenu's "External control input" (Ingang externe besturing), "External control 

output" (Uitgang externe besturing) en "External start input" (Ingang externe start) 
zijn niet actief. 

  
 Startprocedure 

De Cryo 6 biedt hier twee verschillende mogelijkheden: 
1. Directe start 
2. Programma's 

U kiest het menu met de knop "Select" (Selecteren). 
Met de knop "Change" (Wijzigen) wisselt u de keuze voor directe start en 
programma's af. 
Druk op de knop "Save" (Opslaan) om de gewenste startprocedure op te slaan en 
bevestig uw keuze met de knop "Yes" (Ja). 
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Basisinstellingen Met deze menuoptie kunt u de fabrieksinstellingen van de apparatuur herstellen. 
 
Als u de knop "YES" (JA) selecteert, worden alle aangepaste parameters teruggezet 
naar de fabrieksinstellingen. 
 
Uw eigen programma's en uw favoriete programma in het geheugen blijven 
behouden. 
 
Als u de knop "NO" (NEE) selecteert, worden de aangepaste parameters niet 
teruggezet. 

  
Service Dit gedeelte is beveiligd met een wachtwoord en is alleen toegankelijk voor 

personeel van Zimmer MedizinSysteme GmbH met de juiste opleiding. 
 
U verlaat het menu met de knop "OK" (OK). 
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Ontdooien Met de menuoptie "Defrost" (Ontdooien) wordt het ontdooien van de 
warmtewisselaar geactiveerd. 

  

Opmerking: voer een ontdooiprocedure uit wanneer er minder lucht uitstroomt dan normaal. De 
oorzaak hiervan is vaak, dat de Cryo 6 in een vochtige omgeving is geplaatst (bijv. 
een badafdeling, sauna). Verder is het raadzaam, de Cryo 6 te ontdooien en de 
watertank te legen wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt (bijv. tijdens 
de vakantie). 

  

Ontdooiprocedure 
uitvoeren 

Als u met de knop "Select" het ontdooiprogramma selecteert, wordt de 
ontdooiprocedure onmiddellijk gestart. Het ontdooien wordt uitgevoerd in de stand-
by-modus. 

  
 

 
  
 De therapieventilator wordt gestart en draait totdat de ontdooitemperatuur van de 

koelinstallatie is bereikt. Vervolgens wordt de ventilator uitgeschakeld.  
 
Nadat de ontdooiprocedure is afgesloten, wordt op het display de melding  
"Defrost complete" (Ontdooien voltooid) weergegeven.  
 
Met de knop "Back" (Terug) kunt u de ontdooiprocedure voortijdig stoppen. 
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Opmerking: de menu's "Internal programs" (Interne programma's), "Programming of 1 and 2-

phase programs" (1- en 2-faseprogramma's programmeren) en het "Favourite 
program" (Favoriete programma) kunnen alleen worden geactiveerd als "Programs" 
(Programma's) als startprocedure is geactiveerd (zie punt 8.2). 

  
Eigen programma's Naast de zes voorgeprogrammeerde fabrieksprogramma's, die niet blijvend 

gewijzigd kunnen worden, biedt de Cryo 6 opslagmogelijkheden voor drie eigen 
programma's. 
De ventilatorsnelheid en de tijd kunnen afzonderlijk aan een geheugenplaats worden 
toegewezen. 
De programma's kunnen zowel voor een fase als voor twee opeenvolgende fasen 
worden geprogrammeerd. 

  
 

 
  
Programmering van 
een  
1-faseprogramma 

Navigeer door de drie geheugenplaatsen met de pijlknoppen (14 en 15). 
Kiest het gewenste geheugenprogramma met de knop "Select" (Selecteren) (17). 
 
Vervolgens kunt u de gewenste ventilatorsnelheid selecteren met de pijlknoppen (15 
en 16). Het ventilatorsymbool (20) knippert.  
Sla de ventilatorsnelheid op met de knop "Save" (Opslaan). 
Het ventilatorsymbool wordt nu constant weergegeven en het tijdsymbool (22) 
knippert. 
 
Navigeer naar de gewenste tijd met de pijlknoppen (14 en 15). 
Sla de tijdsduur op met de knop "Save" (Opslaan). 
 
Druk op de knop "Back" (Terug) om de programmering van het 1-faseprogramma af 
te sluiten. U verlaat het menu met de knop "Back" (Terug). 

  
 

 
  
Programmering van 
een  
2-faseprogramma 

Met deze mogelijkheid kunt u in één behandelsessie twee programma's met 
verschillende ventilatorsnelheden en tijdsduur na elkaar laten aflopen. 
Ga in de eerste stap te werk zoals bij het programmeren van een 1-faseprogramma. 
In plaats van het programma te beëindigen met de knop " Back" (Terug), drukt u 
opnieuw op de knop "Save" (Opslaan). De parameters van fase 1 worden nu boven 
in het display klein weergegeven. 

  
Favoriet Met deze optie kunt u uit de zes op de fabriek voorgeprogrammeerde programma's 

P1 - P6 of uit uw eigen speciale programma's S1 - S3 een persoonlijke favoriet 
kiezen die bij iedere start van het apparaat automatisch wordt geladen. Navigeer 



 Instellingen 
 
8.5 Eigen programma's en favorieten 8  

 

 
 Pagina 20  

 

door de geheugenplaatsen met de pijlknoppen (14 en 15). Selecteer het gewenste 
programma als favoriet en bevestig uw keuze met de knop "Select" (Selecteren). 
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Info Met deze menuoptie geeft u de technische informatie over verschillende 

componenten van het apparaat weer. 
  
Opmerking: u kunt hier geen instellingen opgeven. 
  
Onderhoudsprogramm
a's 

De onderhoudsprogramma's S01 en S02 simuleren het continubedrijf en 
documenteren de goede conditie van het apparaat. 
Eventueel optredende storingen worden gediagnosticeerd en geregistreerd. 

  
SO1 Dit programma simuleert twee therapeutische behandelingen van 15 minuten en een 

ontdooiprocedure. Daarbij registreert het programma de belangrijkste parameters 
zoals temperatuur en tijdsduur. 
 
Tijdens de test kunnen de actuele temperaturen van de compressor en de 
verdamper worden gecontroleerd. 

  
SO2 Het apparaat koelt af tot -40°C/-38°C en start een therapeutische behandeling van 

15 minuten met ventilatorsnelheid 9. 
 
Dit programma wordt herhaald totdat u op de knop Start/Stop drukt. 
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Voorkoeling Zodra de Cryo 6 is ingeschakeld, begint het apparaat voor te koelen tot de 

temperatuur die minimaal bereikt moet worden. Tijdens deze fase werken de 
compressor en de condensatorventilator samen. Tegelijkertijd voert het apparaat een 
zelftest uit. Tijdens de zelftest of het voorkoelen kunt u niets invoeren via het display. 
U kunt uitsluitend de keuzeknop "Menu" (1) bedienen om naar het configuratiemenu te 
gaan. Als de voorkoeling voldoende is gevorderd, wordt automatisch het startscherm 
op het display weergegeven. Vanaf dat moment is de Cryo 6 gereed voor gebruik. 

  
 

 
 

 

  
Gebruik Tijdens de therapie blaast de therapieventilator koude lucht door de behandelslang. 

Tegelijkertijd wordt tijdens de therapie de compressor/condensator gestart om een 
consistente koeling te garanderen. 

  
Stand-by-modus Als er geen therapie wordt gegeven, staat de Cryo 6 in de stand-by-modus. Om te 

garanderen dat er op ieder moment voldoende koude lucht beschikbaar kan worden 
gesteld, start de compressor automatisch zodra een bepaalde temperatuur wordt 
overschreden. Vanuit de stand-by-modus kan direct worden begonnen met een 
behandeling. 

  
Aanbeveling voor 
optimale  
behandeling 

Het is raadzaam na de voorkoeling een wachttijd van ca. 10 minuten in acht te nemen 
voordat u begint met een behandeling. Daarmee zorgt u, dat het apparaat de 
maximale koudecapaciteit heeft bereikt.  
 
Bovendien wordt aanbevolen om de Cryo 6 alleen bij langere behandelingspauzes of 
aan het einde van de dag uit te schakelen. 

 
 

1 
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Apparaat inschakelen Schakel het apparaat in met de netvoedingsschakelaar (10). Het display wordt 

verlicht. 
  
Initialisatie Tijdens de initialisatie kunt u op het display de huidige status (zelftest, voorkoeling) 

aflezen.  
  
 

 
  

Opmerking: het startscherm of de startprocedure die wordt weergegeven, is afhankelijk van de 
fabrieksinstelling van de apparaatinstelling (Cryo 6 Physio of Cryo 6 Derma) die u 
hebt gekozen.  
Bekijk de volgende pagina voor afbeeldingen van de beide startschermen. 

  

Selectie van  
programma en 
therapietijd 
 

Het apparaat is klaar voor gebruik zodra het therapiescherm (hier "Physio") wordt 
weergegeven. 
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
 

Stel met de programmakeuzeknoppen (14 en 15) het gewenste therapieprogramma 
en met de timerknoppen (16 en 17) de gewenste therapietijd in.  

  
Opmerking: vóór aanvang van de therapie kan de ventilatorsnelheid niet worden gewijzigd. 
  
Begin van de 
behandeling 

Druk op de knop Start/Stop (18) om het programma te starten. 
Tijdens de behandeling kunt u met de knoppen de ventilatorsnelheid (14 en 15) en 
de therapietijd (16 en 17) wijzigen. 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
 

  
Opmerking: als de parameters tijdens de therapie worden gewijzigd, worden na afloop van de 

therapie de fabrieksinstellingen of, als een favoriet programma is opgeslagen, de 
favoriete instellingen weer hersteld. 

  
Einde van de Het einde van de behandeling met automatische uitschakeling van de ventilator 
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behandeling wordt aangegeven met een geluidssignaal. Dat geldt ook voor voortijdige 
beëindiging van de behandeling met de knop Start/Stop (18). 
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Startschermen Op de fabriek zijn verschillende startschermen en startprocedures ingesteld voor de 

versies Physio en Derma. 
  
 Startscherm Derma/directe start 
  
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
  
 Directe start:  mogelijkheid voor directe keuze van de ventilatorsnelheid en tijd. 
  
 Startscherm Physio/programma's 
  
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
  
 Programma's: directe keuze tussen verschillende  

 vooraf ingestelde programma's en gebruik van 
 intervalprogramma's. 

  
Opmerking: met de menuoptie voor apparaatconfiguratie kunt u de gewenste startprocedure 

helemaal naar wens instellen. In hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe u deze 
instellingen opgeeft. 
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Cryo 6 Physio – 
voorgeprogrammeerde 
parameters 

     
 Fase 1 Fase 2 
Programma Ventilator-

snelheid 
Tijd Ventilator-

snelheid 
Tijd 

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

 

  
Cryo 6 Derma – 
voorgeprogrammeerde 
parameters 

Programma Ventilator-
snelheid 

Tijd  

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

 

  
Opmerking: de fabrieksinstelling van de Cryo 6 Derma is de directe-startmodus. Gebruik het 

menu "Device configuration" (Apparaatconfiguratie) als u deze instelling wilt 
wijzigen. 

  
  
Voorgeprogrammeerde 
waarden wijzigen 

U kunt de ventilatorsnelheid en behandeltijd van de Cryo 6 aanpassen aan de 
individuele behoeften en uw aanpassingen opslaan (zie hoofdstuk 8.5).  
 

 De therapieventilator kan met de knoppen (14 en 15) op negen snelheden worden 
ingesteld. 

  
 De therapietijd kan worden ingesteld op 00:00 tot 99:59 minuten.  

 
Als u per ongeluk een te hoge therapietijd instelt, kunt u twee keer op de knop 
Start/Stop (18) drukken om terug te keren naar de fabrieksinstelling van deze tijd. 
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Netvoeding 100 - 120 V/50 Hz/60 Hz (9 – 12 A) 

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

  
Netsvoedingszekering 16A-automaat in de netvoedingsschakelaar 
  
Beschermingsklasse I 
  
Toepassingsklasse Type B 
  
Afmetingen H 645 mm x B 390 mm x D 680 mm 
  
Gewicht 60 kg 
  
Gebruik +10°C tot +35°C, 20% tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend 

bij 700 hPa tot 1060 hPa 
  
Transport -10°C tot +50°C, 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend 

bij 600 hPa tot 1060 hPa 
  
Opslag 0°C tot +40°C, 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend 

bij 600 hPa tot 1060 hPa 
  
Opmerking: opslag en transport alleen in de originele verpakking.  
  
Geproduceerde 
verdampertemperatuur 

 115V-apparatuur 230V-apparatuur 
minimaal (stand-by) -38°C  -40°C 
maximaal (stand-by) -25°C -25°C 
   

 

  
Uitblaastemperatuur (bij 
omgevingstemperatuur 
tot 25°C) 

gemiddeld:  -25°C 
bij begin van therapie: -31°C 
maximaal:  -18°C (na 15 minuten therapie) 

 Nauwkeurigheid van waarden +/-10% 
  
Max. instelbare 
therapietijd 

99:59 min 

  
Max. belasting van de 
glasplaat 

Er mogen apparaten (bijv. laser) met een gewicht van maximaal 35 kg en een 
grootte van maximaal 50 x 50 x 35 cm (B x D x H) op de glasplaat worden gezet. 

  
 Technische wijzigingen voorbehouden! 
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- Voordat service- en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet het 
apparaat absoluut met de hoofdschakelaar zijn uitgeschakeld en moet de 
netvoedingsstekker uit het stopcontact zijn getrokken. 
- Zorg dat bij reiniging en desinfectie de opschriften van het apparaat (bijv. 
waarschuwingen, opschriften van stelelementen, typeplaatje) niet worden 
beschadigd. 
- Zorg dat bij reiniging en desinfectie geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. 
Gebruik geen sprays. 
- Als er bij de reiniging of desinfectie vloeistof in het apparaat terechtkomt, stelt u het 
apparaat buiten bedrijf, beschermt u het tegen opnieuw in gebruik nemen en neemt 
u contact op met de service. 
- Het apparaat en het therapieonderdeel gelden bij toepassing op een letselvrije en 
gezonde huid ten aanzien van hygiëne als niet-kritiek. 

  
Behuizing/accessoires Reiniging: de behuizing, kabels en accessoires kunnen bij zichtbaar vuil worden 

gereinigd met commercieel verkrijgbare alcoholvrije kunststofreinigingsmiddelen. 
Veeg de oppervlakken af met een volgens de voorschriften van de fabrikant van het 
reinigingsmiddel bevochtigde, niet-druipende zachte doek totdat het vuil is 
verwijderd. 
 
Desinfectie: wij raden aan minstens een keer per week en bij tekenen van 
mogelijke contaminatie een desinfectie uit te voeren. Overleg hierover met uw 
hygiënespecialist. Voer vóór de desinfectie altijd een reiniging uit. 
De behuizing, kabels en accessoires kunnen worden gedesinfecteerd met een 
veegdesinfectiemiddel. Gebruik daarvoor een commercieel verkrijgbaar alcoholvrij 
desinfectiemiddel voor metaal en kunststof met een bactericide, virucide en 
schimmeldodende werking. Neem de gebruiksinstructies van de betreffende 
fabrikanten in acht. Veeg alle oppervlakken af met een volgens de voorschriften van 
de fabrikant van het desinfectiemiddel bevochtigde, niet-druipende zachte doek of 
voorbevochtigde desinfectiedoekjes (zogeheten 'wipes'). 
Neem eventueel ook voorschriften voor afdrogen of nareiniging in acht. 
 

Condensopvangbak  Reiniging: de condensopvangbak (7) moet na iedere lediging worden gereinigd. Ga 
te werk zoals is beschreven onder "Behuizing/accessoires". 
 
Desinfectie: ga te werk zoals is beschreven onder "Behuizing/accessoires". 

  
Let op!  

Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de condensopvangbak is aangebracht. 
  
Luchtfilter  Het luchtfilter (9) moet regelmatig maar uiterlijk na 200 bedrijfsuren worden gereinigd 

(onderhoudsmelding verschijn op het display).  
Hiertoe zuigt u het luchtfilter van buitenaf schoon met een commercieel verkrijgbare 
huishoudelijke stofzuiger.  

  
Opmerking: gebruik het apparaat alleen in een hygiënisch probleemloze omgeving. 
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 Dit product heeft een CE-markering 

 

 
 
volgens EG-richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.  
 
 

Fabrikant Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Duitsland 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Levering Versie Cryo 6 Physio 
Art.nr.  
95850912 1 therapieslang volledig 
65370216 1 therapiehandgreep onderdeel B 
65370225 1 reductiemondstuk onderdeel E 5 mm 
65370224 1 reductiemondstuk onderdeel D 10 mm 
65370223 1 reductiemondstuk onderdeel C 15 mm 
66850122 1 glasplaat met grepen  
94851511 1 set schroeven voor glazen planchet 
80400756 4 wielen - kunststof - dubbel ∅ 75 mm 
65851610 1 lekbak - lang 
67300124 1 netvoedingskabel 230 V 
65853112 1 legbak voor glasplaat 
10101574 1 gebruiksaanwijzing 
  
  
Levering  Versie Cryo 6 Derma 
Art.nr.  
95853411 1 therapieslang licht neo 
66850122 1 glasplaat met grepen 
94851511 1 set schroeven voor glazen planchet 
80400756 4 wielen - kunststof - dubbel ∅ 75 mm 
65851610 1 lekbak - lang 
67300124 1 netvoedingskabel 230 V 
65853112 1 legbak voor glasplaat 
10101574 1 gebruiksaanwijzing 
  
  
 Optionele apparaatwielen naar keuze 
80400756 Wiel - kunststof - dubbel ∅ 75 mm 
80401004 Wiel - kunststof - dubbel ∅ 100 mm 
  
 Wijzigingen voorbehouden! 

 
 
  



 Levering/accessoires 
 
 13   

 

 
 Pagina 31  

 

Accessoires voor beide apparaatversies 
  
Art.nr.  
65851610 Lekbak - lang 
87413230 Blinde stop voor lekbak 
65853112 Legbak 
80400756 Wiel - kunststof - dubbel ∅ 75 mm 
80401004 Wiel - kunststof - dubbel ∅ 100 mm 
  
 Versie Cryo 6 Physio 
  
Art.nr.  
95850912 Therapieslang volledig 
65370216 Therapiehandgreep onderdeel B 
65370225 Reductiemondstuk onderdeel E 5 mm 
65370224 Reductiemondstuk onderdeel D 10 mm 
65370223 Reductiemondstuk onderdeel C 15 mm 
66850122 Glasplaat met grepen  
93852620 Arm therapieslang 
  
  
 Versie Cryo 6 Derma 
  
Art.nr.  
95853411 Therapieslang licht neo 
65373510 Mondstuk zonder klem voor lichte slang 
66850112 Glasplaat zonder grepen 
94851511 Set schroeven voor glazen planchet 
93852630 Arm lichte slang 
95855610 Slanghouder voor arm 
  
 Gebruik om veiligheidsredenen alleen originele accessoires, anders kan een 

deugdelijke werking niet worden gegarandeerd. 
  
 Wijzigingen voorbehouden! 
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 De Cryo 6 kan in combinatie met verschillende laserapparaten worden gebruikt. 
Neem daarbij de gebruiksaanwijzing van de laserfabrikant in acht. 
 
Wie de apparaten combineert en daarmee een medisch systeem gebruikt, is zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de samenstelling. 
 
Neem bij combinaties van apparaten de veiligheidsvoorschriften van norm DIN EN 
60601-1 in acht. 
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 De Cryo 6 wordt geproduceerd volgens de veiligheidsvoorschriften van DIN EN 

60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH aanvaardt als fabrikant alleen verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het apparaat, als: 
 

• het apparaat tijdens gebruik is aangesloten op een voorgeschreven geaard 
stopcontact en de elektrische installatie voldoet aan DIN VDE 0100 deel 710; 

• het apparaat volgens de gebruiksinstructies wordt gebruikt; 

• uitbreidingen en nieuwe instellingen of wijzigingen alleen worden uitgevoerd 
door personen die door Zimmer MedizinSysteme GmbH zijn geïnstrueerd; 

• de gebruiker vóór gebruik van het apparaat de veilige werking en de goede staat 
van het apparaat heeft gecontroleerd; 

• het apparaat uitsluitend door personeel met een relevante training wordt 
gebruikt; 

• het apparaat niet in ruimten met explosiegevaar en/of een brandgevaarlijke 
atmosfeer wordt gebruikt; en 

• het apparaat onmiddellijk van de netvoeding wordt gescheiden zodra er vloeistof 
naar binnen dringt. 

Het apparaat bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker onderhouden 
moeten worden. 
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Luchtfilter reinigen   Aan de achterzijde van het apparaat bevindt zich een luchtfilter (9) dat de 

therapielucht en de noodzakelijke koellucht voor de koudeluchtmachine reinigt van 
grove stofdeeltjes. Normaliter is regelmatige reiniging door middel van afzuigen van 
het hele vlak aan de buitenkant met een commercieel verkrijgbare 
huishoudstofzuiger voldoende. Dit moet uiterlijk plaatsvinden wanneer de software 
hiervoor na 200 bedrijfsuren een melding weergeeft. In ruimten met een tapijtvloer of 
met andere omstandigheden waardoor er meer stof ontstaat, is het raadzaam om 
het filterelement na kortere intervallen te reinigen. 

  
Opmerking: na reiniging van het luchtfilter moet de melding van de software met de knop "OK" 

(OK) worden bevestigd. 
  
Condensopvangbak 
legen  

Als de Cryo 6 na gebruik wordt uitgeschakeld of als het ontdooiprogramma wordt 
gestart, warmt het koelsysteem op en ontstaat daardoor condens.  
De condensopvangbak heeft een capaciteit van ca. 1 liter. U kunt de bak uit het 
apparaat trekken en legen.  
Vervolgens dient u de opvangbak weer in het apparaat te plaatsen. 
Neem ook de voorschriften voor reiniging en desinfectie (hoofdstuk 11) in acht. 
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Functietest Nadat u de Cryo 6 hebt ingeschakeld, voert het apparaat automatisch een zelftest uit 
en wordt de werking van de technische componenten gecontroleerd. 
 
Indien nodig kan de gebruiker als volgt een functietest van de koeltechniek 
uitvoeren: 
 

1. Schakel het apparaat in. 
2. Wacht totdat het apparaat bedrijfsklaar is. 

Deze staat is bereikt wanneer het apparaat het menu voor 
programmakeuze/snelstart weergeeft. 

3. Start de Cryo 6 met de knop Start/Stop (18). 
4. Kies achtereenvolgens de verschillende luchtcapaciteiten en test de sterkte 

van de luchtstroom en de koelcapaciteit. 



 Veiligheidstechnische controles  
Meettechnische controle 
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 Voor het apparaat Cryo 6 is in Duitsland geen veiligheidstechnische controle (STK) volgens 

de wet §6 MPBetreibV (verordening voor gebruikers van medische hulpmiddelen) vereist. 
Het apparaat is niet opgenomen in bijlage 1 van deze verordening. 

  
 Een meettechnische controle volgens de wet §11 MPBetreibV (verordening voor gebruikers 

van medische hulpmiddelen) is voor het apparaat Cryo 6 evenmin vereist. Het apparaat is 
niet opgenomen in bijlage 2 van deze verordening. 

  
Opmerking: deze voorschriften zijn van toepassing op gebruik van het apparaat in Duitsland. 

Neem eventueel afwijkende nationale voorschriften in uw eigen land in acht. 



 Foutmeldingen 
Fouten oplossen 
Verwijdering 18  
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Netvoedingszekering 
wordt geactiveerd 
 

Ter bescherming van het apparaat bij netvoedingsproblemen is de Cryo 6 voorzien 
van een tweepolige overbelastingszekering die in de hoofdschakelaar (10) is 
geïntegreerd. Als de zekering is geactiveerd, wordt het apparaat automatisch met de 
tuimelschakelaar (10) uitgeschakeld. Als u het apparaat weer in gebruik wilt nemen, 
moet u de tuimelschakelaar (10) weer inschakelen. 
 
Als deze fout frequent optreedt, neemt u contact op met de klantenservice. 

  
Verminderde 
koelcapaciteit / afname 
van de koelcapaciteit 

Een aanzienlijke afname van de koelcapaciteit en sterke terugval van de luchtstroom 
kunnen worden veroorzaakt door vuil in de condensafvoer (8). Door de therapielucht 
komen er stofdeeltjes in de warmtewisselaar. Deze kunnen na enige tijd de 
condensafvoer afsluiten, waardoor condens zich kan ophopen. 
 
De condensafvoer bevindt zich boven de condensopvangbak. Als u de 
condensafvoer wilt reinigen, moet het apparaat worden ontdooid (zie pag. 18, 
"Ontdooiprocedure uitvoeren"). Schakel het apparaat na het ontdooien uit en trek de 
netvoedingsstekker uit het stopcontact.  
 
Haal de condensopvangbak eruit en plaats een ondiep bakje onder het apparaat om 
de condens op te vangen. Draai de condensafvoer langzaam naar buiten. 
Reinig de condensafvoer onder stromend water en schroef deze weer vast. 

  
Foutmeldingen 
 

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en gedeeltelijk ook tijdens de werking 
worden componenten getest die belangrijk zijn voor het programmaverloop. Als 
daarbij een fout wordt gedetecteerd, wordt de behandeling afgebroken, een 
foutmelding op de bovenste regel van het display gegeven en een geluidssignaal 
weergegeven.  
 
De foutmeldingen worden als tekst zonder opmaak weergegeven op de bovenste 
regel van het display. Er is dan geen therapie meer mogelijk; het apparaat kan 
alleen nog worden uitgeschakeld.  
 

 
 
Fouten die niet van invloed zijn op het werken met het apparaat, kunt u verhelpen 
door het apparaat uit te schakelen, vijf seconden te wachten en het apparaat weer in 
te schakelen.  
 
Als u foutmeldingen voor een te hoge temperatuur of drukoverschrijding wilt 
verhelpen, moet het apparaat pas na 30 minuten weer worden ingeschakeld, omdat 
er tijd nodig is voor afkoeling. De oorzaken kunnen in dat geval een hoge buiten- of 
kamertemperatuur zijn, die van invloed zijn op de koelcapaciteit.  
 
 

OK Start/Stop 

Overdruk koelcircuit 



 Foutmeldingen 
Fouten oplossen 
Verwijdering 18  

 

 
 Pagina 38  

 

 
Als deze fout frequent optreedt, neemt u contact op met de klantenservice. U bereikt 
de klantenservice via uw contactpersoon van de buitendienst of via de centrale in 
Neu-Ulm. 
 
In geval van andere storingen in de werking dient u contact te zoeken met de 
service.  

  
Centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Verwijdering 
 
 

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden teruggestuurd naar de 
fabriek. In Duitsland mag het apparaat alleen via de fabriek in Neu-Ulm tot afval 
worden verwerkt. 
 
In het buitenland (in Europa) dient u de nationale voorschriften voor verwijdering in 
acht te nemen. Wend u eventueel tot uw leverancier. 
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Voor medische elektrische apparatuur zoals de Cryo 6 zijn ten aanzien van EMC (elektromagnetische 
compatibiliteit) bijzondere veiligheidsmaatregelen van toepassing. Deze apparaten moeten volgens de EMC-
aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing of in de begeleidende documentatie worden geïnstalleerd en in bedrijf 
worden gesteld. 
 
Draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur (zoals mobiele telefoons, mobieltjes) kan een uitwerking 
hebben op medische elektrische apparaten. 
 
De Cryo 6 mag uitsluitend worden gebruikt met de originele netvoedingskabel die in de lijst van het geleverde 
pakket wordt vermeld. 
Als het apparaat met een andere netvoedingskabel wordt gebruikt, kan dit leiden tot verhoogde uitstraling of een 
verminderde immuniteit van het apparaat. 
 
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische interferentie 

De Cryo 6 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder is beschreven. De klant of 
de gebruiker van de Cryo 6 dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietests Compliantie Richtlijnen voor elektromagnetische 
omgeving 

HF-emissies volgens CISPR 11 Groep 1 De Cryo 6 gebruikt HF-energie uitsluitend 
voor de interne functies. De HF-emissies zijn 
daarom zeer laag en het is onwaarschijnlijk 
dat deze interferentie kunnen veroorzaken in 
elektronische apparatuur in de nabijheid. 

HF-emissies volgens CISPR 11 Klasse B De Cryo 6 is geschikt voor gebruik in alle 
omgevingen, inclusief in woonomgevingen en 
omgevingen die direct op het openbare 
elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten waarop 
ook gebouwen zijn aangesloten die worden 
gebruikt voor woondoeleinden. 

Harmonische emissies volgens IEC 
61000-3-2 

Klasse A 

Emissies van 
spanningsfluctuaties/flikkeringen volgens 
IEC 61000-3-3 

niet van toepassing 

 
Het apparaat mag niet direct naast of gestapeld op andere elektrische apparatuur worden gebruikt. Als het 
gebruik nabij of gestapeld op andere apparaten noodzakelijk is, moet worden gecontroleerd of het apparaat 
volgens het beoogde gebruik werkt in die opstelling. 
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 

De Cryo 6 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder is beschreven. De klant of de 
gebruiker van de Cryo 6 dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstests IEC 60601- 
testniveau 

Compliantieniveau Richtlijnen voor elektromagnetische omgeving 

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
volgens IEC 61000-
4-2 

±6 kV 
contactontlading 
 
±8 kV 
luchtontlading 

±6 kV 
contactontlading 
 
±8 kV luchtontlading 

Vloeren dienen van hout, beton of keramische tegels te 
zijn. Als de vloerbedekking bestaat uit synthetisch 
materiaal, dient de relatieve luchtvochtigheid minimaal  
30% te zijn. 

Snelle elektrische 
transiënten en 
lawines volgens IEC 
61000-4-4 

±2 kV voor 
netvoedingskabels 
 
±1 kV voor 
ingangs- en 
uitgangslijnen 

±2 kV voor 
netvoedingskabels 
 
±1 kV voor ingangs- 
en uitgangslijnen 

De netvoedingskwaliteit dient die van een typische 
kantoor- of ziekenhuisomgeving te zijn. 

Piekspanningen 
(surges) 
volgens IEC 6100-
4-5 

±1 kV differentiële 
modus 
 
±2 kV gewone 
modus 

±1 kV differentiële 
modus 
 
±2 kV gewone 
modus 

De netvoedingskwaliteit dient die van een typische 
kantoor- of ziekenhuisomgeving te zijn. 

Spanningsdalingen, 
korte 
onderbrekingen en 
fluctuaties in de 
voedingsspanning 
volgens IEC 61000-
4-11 

<5% UT 
(>95% daling van 
UT gedurende 0,5 
periode) 
 
40% UT 
(60% daling van UT 
gedurende 5 
perioden) 
 
70% UT 
(30% daling van UT 
gedurende 25 
perioden) 
 
<5% UT 
(>95% daling van 
UT gedurende 5 
seconden) 

<5% UT 
(>95% daling van UT 
gedurende 0,5 
periode) 
 
40% UT 
(60% daling van UT 
gedurende 5 
perioden) 
 
70% UT 
(30% daling van UT 
gedurende 25 
perioden) 
 
<5% UT 
(>95% daling van UT 
gedurende 5 
seconden) 

De netvoedingskwaliteit dient die van een typische 
kantoor- of ziekenhuisomgeving te zijn. Als de gebruiker 
de Cryo 6 bij stroomstoringen toch wil gebruiken, wordt 
aanbevolen de stroomvoorziening van de Cryo 6 te 
regelen met een ononderbreekbare voeding of batterij. 

Magnetisch veld bij 
de 
spanningsfrequentie 
(50/60 Hz) volgens 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetische velden bij de netfrequenties moeten 
voldoen aan de normale waarden zoals in een kantoor- 
of ziekenhuisomgeving. 

Opmerking: UT is de netwisselspanning vóór toepassing van het testniveau. 
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Essentiële kenmerken van de Cryo 6 zijn storingvrije voorziening van koude lucht en storingvrije bediening van 
alle functies. 
 
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 

De Cryo 6 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder is beschreven. De klant of de 
gebruiker van de Cryo 6 dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteits- 
tests 

IEC 60601-
testniveau 

Conformiteits- 
niveau 

Richtlijnen voor elektromagnetische omgeving 

Geleide HF-, 
harmonische 
emissies volgens 
IEC 61000-4-6 
 
Geharmoniseerde 
emissies volgens 
IEC 61000-4-3 

3 VEffectieve waarde 
150 kHz tot 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz tot 2,5 GHz 

3 VEffectieve waarde 
150 kHz tot 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz tot 2,5 GHz 

Draagbare en mobiele zendapparatuur mag niet 
dichter bij de Cryo 6, inclusief de kabels, worden 
gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand, 
berekend op basis van de vergelijking die van 
toepassing is op de frequentie van de zender. 
 
Aanbevolen scheidingsafstand: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P voor 80 MHz tot 800 MHz 
 
d= 2,33 √P voor 800 MHz tot 2,5 GHz 
 
waarbij P staat voor het nominale vermogen van de 
zender in watt (W) volgens de fabrikant van de 
zender, en d voor de aanbevolen scheidingsafstand 
in meters (m). 
 
De veldsterkte van vaste HF-zenders, zoals bepaald 
door een elektromagnetische meting ter plaatsea 
moet lager zijn dan het compliantieniveau in elk 
frequentiebereikb. 
 
Er kan zich interferentie voordoen in de buurt van 
apparatuur met het volgende symbool: 
 

 

OPMERKING 1: bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. 
OPMERKING 2: deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door 
de absorptie en reflectie van gebouwen, objecten en mensen. 
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a De veldsterkte van vaste zenders zoals basisstations voor radiotelefoons en mobiele radio’s, amateurradio’s, AM- 
en FM-radiouitzendingen en TV-uitzendingen kan niet theoretisch nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische 
omgeving met betrekking tot vaste HF-zenders te beoordelen, dient een elektromagnetisch onderzoek ter plaatse te worden 
overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de Cryo 6 wordt gebruikt, hoger is dan het hierboven beschreven 
HF-compliantieniveau, moet worden gecontroleerd of de Cryo 6 normaal functioneert. Indien er afwijkende prestaties worden 
waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn, bijvoorbeeld heroriëntering of verplaatsing van de Cryo 6. 
 
b Binnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte minder dan 3 V/m zijn. 

 
Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur en de Cryo 6 

De Cryo 6 is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin HF-storingen worden beheerst. De klant of 
de gebruiker van de Cryo 6 kan, zoals hieronder aanbevolen, elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een 
minimale afstand in acht te nemen tussen draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur (zenders) en de Cryo 6, 
afhankelijk van het uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

Nominale capaciteit van de zender 
W 

Scheidingsafstand afhankelijk van de zendfrequentie 
m 

150 kHz tot 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz tot 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz tot 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 

Bij zenders waarvoor het maximale nominale vermogen hierboven niet wordt weergegeven, kan de aanbevolen 
scheidingsafstand d in meters (m) worden bepaald met de toepasselijke vergelijking voor de frequentie van de zender, 
waarbij P het maximale nominale vermogen van de zender is in watt (W), volgens de fabrikant van de zender. 
OPMERKING 1: bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. 
OPMERKING 2: deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door 
de absorptie en reflectie van gebouwen, objecten en mensen. 
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Tel. 07 31. 97 61-291
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