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W instrukcji obsługi symbol ten oznacza niebezpieczeństwo. 

  

Uwaga! 
W instrukcji obsługi symbol ten oznacza ostrzeżenie „uwaga” przed ewentualnymi 
szkodami rzeczowymi. 

  

 

 
Część użytkowa typu B 

  

 

 
Nie przesuwać bokiem 

  

 
 

 
Maksymalne dopuszczalne obciążenie półki szklanej 35 kg 

  

 

 
Zapoznać się z instrukcją obsługi 

  

 

 
Instrukcja obsługi 

  

 

 
Numer seryjny 

  

 

 
Numer artykułu 

  

 

 
Producent 

  

 

 
Data produkcji 

  

     

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i 
akumulatorów. Produktów oznaczonych znajdującym się obok symbolem 
nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. 

Max 35kg/ 
77,16lb 
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Wskazania Urządzenie Cryo 6 Physio jest przeznaczone do stosowania w następujących 

obszarach zastosowania: 
• zmniejszenie bólu i sztywności oraz wspomaganie leczenia w ostrych i 

przewlekłych chorobach układu mięśniowo-szkieletowego z towarzyszącym 
bólem 
- zapalenie stawów  
- zapalenie kaletki  
- zapalenie ścięgna  
- zapalenie pochewki ścięgna  
- zapalenie mięśni 
- gościec mięśniowo-ścięgnisty 
- napięcie mięśni 
- zespół szyjny 
- zaburzenia po urazie z szarpnięcia 
- zespół lędźwiowy 
- urazy mięśni lub stawów 

• zmniejszenie bólu, poprawa ruchomości i zmniejszenie sztywności stawów w 
chorobach reumatycznych 
- reumatoidalne zapalenie stawów (postępujące przewlekłe zapalenie stawów) 
- stan po synowektomii 

• redukcja spastyczności w zaburzeniach neurologicznych 
- stwardnienie rozsiane 
- porażenie połowicze po udarze 

Inne możliwości zastosowania: 
• wsparcie terapii ruchowej poprzez wcześniejsze chłodzenie 
• w skojarzeniu z okładami w ostrych urazach 
• do zapobiegania obrzękom i krwiakom 
• w sporcie do profilaktycznego wczesnego leczenia przed wystąpieniem bólu, 

bezpośrednio po ciężkich obciążeniach, np. po zawodach 
• do leczenia mięśniowych punktów spustowych w skojarzeniu z rozciąganiem 
 
Inne wskazania do stosowania należy omówić z lekarzem prowadzącym lub 
zasięgnąć z właściwej literatury fachowej. 
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Przeciwwskazania 
bezwzględne 

• krioglobulinemia 
• choroba zimnych aglutynin i hemoliza wywołana zimnem 
• pokrzywka z zimna 
• obszary z zaburzeniami krążenia 
• choroba Raynauda 
• obszary z zaburzeniami wrażliwości 
• zaburzenia troficzne 
• nadwrażliwość na zimno 

  
Przeciwwskazania 
względne 

• Podczas leczenia dzieci konieczne jest przykrycie nieleczonych części ciała i 
utrzymywanie ich w cieple.  

• W przypadku zabiegów na twarzy należy przykryć oczy. 
• Nie przeprowadzać zabiegów na twarzy i tułowiu, jeśli występuje ciężkie 

nadciśnienie tętnicze i ciężka niewydolność serca. 
• Pacjent nie powinien marznąć podczas zabiegu. 
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Wskazania Urządzenie Cryo 6 Derma jest przeznaczone do stosowania w następujących 

obszarach zastosowania: 
redukcja bólu i stanu zapalnego poprzez chłodzenie zimnym powietrzem w czasie i 
po zastosowaniu zabiegów dermatologicznych i kosmetycznych 
• laseroterapia 
• wstrzyknięcia 
• terapia fotodynamiczna 

  
Zalety Wskutek analgezji spowodowanej zimnym powietrzem zabieg jest znacznie 

przyjemniejszy dla pacjenta. 
 
Zmniejszenie działań niepożądanych często związanych z zastosowaniem lasera: 
• mniejszy rumień 
• mniejsze obrzęki i strupy 
• zmniejszenie bólu i termicznych uszkodzeń skóry 

  
Przeciwwskazania 
bezwzględne 

• krioglobulinemia 
• choroba zimnych aglutynin i hemoliza wywołana zimnem 
• pokrzywka z zimna 
• obszary z zaburzeniami krążenia 
• choroba Raynauda 
• obszary z zaburzeniami wrażliwości 
• zaburzenia troficzne 
• nadwrażliwość na zimno 

  
Przeciwwskazania 
względne 

• Podczas leczenia dzieci konieczne jest przykrycie nieleczonych części ciała i 
utrzymywanie ich w cieple.  

• W przypadku zabiegów na twarzy należy przykryć oczy. 
• Nie przeprowadzać zabiegów na twarzy i tułowiu, jeśli występuje ciężkie 

nadciśnienie tętnicze i ciężka niewydolność serca. 
• Pacjent nie powinien marznąć podczas zabiegu. 

  
Informacja: Podczas stosowania urządzenia Cryo 6 z laserami o działaniu ablacyjnym należy 

zwracać uwagę, aby powstała rana była fachowo antyseptycznie zaopatrzona po 
zabiegu.  

 
 
 
 



 Działania niepożądane 
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Działania niepożądane Uszkodzenia skóry spowodowane zimnem, takie jak np. zaczerwienienie skóry aż do 
lekkich odmrożeń i odmrozin, mogą występować przede wszystkim u wrażliwych 
pacjentów. 
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 Przed zastosowaniem urządzenia u pacjenta użytkownik powinien zaznajomić się z 
instrukcją obsługi, jak również poszczególnymi metodami leczenia oraz 
wskazaniami/przeciwwskazaniami, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi 
użycia. Należy przestrzegać również innych źródeł informacji dotyczących terapii. 

  
 Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać razem z urządzeniem, 

aby w każdej chwili umożliwić do niej dostęp osobie zajmującej się obsługą 
urządzenia. 

  

Uwaga! Po transporcie urządzenia w pozycji leżącej należy pozostawić urządzenie na co 
najmniej 30 minut w pozycji stojącej przed jego włączeniem. W przeciwnym razie 
kompresor ulegnie uszkodzeniu! 

  

Uwaga! 
Przed użyciem należy zapewnić, że urządzenie jest używane podłączone do 
zgodnego z przepisami gniazda sieciowego ze stykiem ochronnym (instalacja 
elektryczna zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 710). Urządzenie wolno przy tym 
stosować wyłącznie z dostarczonym przewodem sieciowym. Przewód sieciowy 
należy chronić przed obciążeniem mechanicznym. 

  

Uwaga! 
Pola magnetyczne i elektryczne mogą wpływać negatywnie na działanie urządzenia. 
Z tego powodu nie należy używać urządzenia Cryo 6 w pobliżu urządzeń 
wytwarzających silne pola magnetyczne (urządzenia rentgenowskie lub do diatermii, 
tomografy rezonansu magnetycznego). Należy zachować bezpieczną odległość 
wynoszącą kilka metrów. 

  

Uwaga! 
Urządzenie Cryo 6 nie jest przeznaczone do stosowania w obszarach z wybuchową, 
łatwopalną lub utleniającą atmosferą. 

  

Uwaga! 
Urządzenia nie ustawiać bezpośrednio przy źródłach ciepła (ogrzewanie, 
przygotowanie szlamu leczniczego, sauna itp.) i zwracać uwagę na odległość co 
najmniej 50 cm od ściany (doprowadzanie terapii i zimnego powietrza).  
Przy jednoczesnym stosowaniu urządzenia laserowego wentylacja lasera nie może 
wpływać na chłodzenie urządzenia Cryo 6. 

  

Uwaga! 
Urządzenie należy tak umieścić podczas zastosowania, aby możliwy był 
bezpośredni dostęp do centralnego zasilania urządzenia, tak aby w każdej chwili 
możliwe było jego odłączenie od sieci.  

  

Uwaga! 
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym konieczne 
jest przed wszystkimi czynnościami konserwacyjnymi lub czyszczeniem rozłączenie 
urządzenia od sieci zasilającej poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej. 

  

Uwaga! 
Przed użyciem należy skontrolować urządzenie. W przypadku uszkodzeń nie wolno 
go stosować. 

  

Uwaga! 
Stosować tylko części wyposażenia dodatkowego firmy Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 
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 Przed zabiegiem należy poinformować pacjentów o celach i działaniach terapii 
zimnym powietrzem przy użyciu urządzenia Cryo 6. 
 
Należy zwrócić uwagę pacjentów na to, że muszą natychmiast poinformować 
terapeutę o występującym dyskomforcie, takim jak np. odczuwanie ekstremalnego 
zimna podczas zabiegu.  
Podczas terapii terapeuta powinien upewniać się o samopoczuciu pacjentów 
poprzez zadawanie odpowiednich pytań. 
W razie konieczności należy dostosować parametry zabiegu (poziom mocy 
powietrza i odległość od leczonego obszaru). 

  
 Należy stosować odpowiednią dyszę do różnych zastosowań, od terapii na dużych 

powierzchniach aż do leczenia punktów spustowych. Można ją prosto zmieniać 
przez wykręcenie i wkręcenie.  

  
 Małe odległości między skórą a dyszami nadają się do krótkotrwałego chłodzenia: 

• 1 cm odległości do 10 sekund czasu trwania zabiegu,  
• 5 cm odległości do 30 sekund czasu trwania zabiegu. 

 
Średnie odległości między skórą a dyszami nadają się do dynamicznego chłodzenia 
większych obszarów skóry i do statycznego chłodzenia małych obszarów skóry: 

• 10 – 15 cm odległości ok. 15 – 30 minut czasu trwania zabiegu. 
 
Duże odległości między skórą a dyszami nadają się do dynamicznego chłodzenia 
większych obszarów skóry: 

• 15 – 20 cm odległości przy powyżej 30 minutach czasu trwania zabiegu. 
  
 Stawy i mięśnie wymagają dłuższego zabiegu, ponieważ w przeciwnym razie 

chłodzona jest tylko powierzchnia skóry i górne warstwy skóry. W przypadku 
zapalenia stawów krótkotrwałe chłodzenie prowadzi do wystąpienia przekrwienia 
reakcyjnego. 

  
 W przypadku chorób układu mięśniowo-szkieletowego optymalne rezultaty terapii 

można uzyskać przy odległości 5 – 20 cm między dyszą wyjściową a powierzchnią 
skóry. 
 
W przypadku stosowania w połączeniu z urządzeniami laserowymi zalecana jest 
odległość 5 cm przy powierzchni leczenia wynoszącej 10 cm². W przypadku leczenia 
większych obszarów należy wybrać odpowiednio większą odległość. W celu 
osiągnięcia wystarczającego chłodzenia wymagany jest dłuższy czas trwania 
zabiegu. 

  
 Należy zwrócić uwagę, że po dłuższej terapii może wzrosnąć temperatura prądu 

powietrza. 
  
 W przypadku niekorzystnych warunków w pomieszczeniu (temperatura pokojowa 

powyżej 30 °C i duża wilgotność powietrza) może dojść do ograniczeń wydajności 
chłodzenia.  
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Podczas terapii nie wolno pozostawiać pacjenta bez nadzoru. 

  

 
Instrukcje dotyczące miejsca leczenia, czasu trwania i intensywności leczenia 
wymagają wiedzy medycznej i mogą być udzielane tylko przez upoważnionych 
lekarzy, terapeutów i medyczny personel pomocniczy. Należy bezwzględnie 
przestrzegać tych instrukcji. 

  

 
Stosowanie w mokrych obszarach jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia może prowadzić do wystąpienia znacznych szkód oraz zagrożenia 
zarówno pacjenta, jak i użytkownika. 

  

 
Materiał opakowaniowy należy prawidłowo usuwać. Należy zwracać uwagę, aby 
znajdował się w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

  

 
Nie wolno stosować strumienia zimnego powietrza na otwarte rany. 

  

 
Nie należy zwiększać mocy urządzenia laserowego powyżej wartości zalecanej 
przez producenta w przypadku stosowania urządzenia Cryo 6 do chłodzenia skóry. 

  

 
W przypadku zastosowania zimna na twarzy konieczna jest ochrona oczu. 

  

 
Strumień powietrza należy prowadzić równomiernie na leczony obszar. Należy 
unikać statycznego lub zbyt intensywnego chłodzenia. Może to prowadzić do 
odmrożeń i hipotermii.  

  

 
Stosowanie urządzenia z ustawieniami innymi niż wskazane w instrukcji obsługi lub 
do innych zastosowań może prowadzić do zagrożenia wskutek niekontrolowanego 
oddziaływania zimna. 

  

 
U dzieci istnieje niebezpieczeństwo wychłodzenia. Nieleczone części ciała należy 
przykryć i utrzymywać w cieple. Jest to zalecane również u dorosłych w przypadku 
długotrwałego chłodzenia. 

  

 
Przy temperaturze skóry od 0 °C i poniżej występują odmrożenia. Może to być 
możliwe przy odległości dyszy do ciała poniżej 10 cm. Jeśli ze względów 
terapeutycznych nie jest możliwe zachowanie takiej odległości, zalecane jest 
dynamiczne prowadzenie dyszy nad leczonym obszarem. 

  

 
Nie przesuwać urządzenia za boki oznaczone symbolem ostrzegawczym.  

  

 
Nie opierać się o urządzenie. 
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Co to jest Cryo 6? Kompaktowe urządzenie do terapii zimnym powietrzem chorób układu mięśniowo-

szkieletowego. 
Kolejnym obszarem zastosowania urządzenia Cryo 6 jest chłodzenie skóry 
w połączeniu z laserowymi zabiegami dermatologicznymi w celu złagodzenia bólu i 
termicznych uszkodzeń skóry. 

  
Jakie jest działanie 
Cryo 6? 

Głęboko schłodzone powietrze jest nadmuchiwane na przeznaczoną do leczenia 
część ciała z regulowaną prędkością przepływu. 

  
Co przemawia za  
Cryo 6? 

Urządzenie jest łatwe do obsługi dzięki wstępnie ustawionym parametrom 
programów w połączeniu z taką wydajnością przy pracy ciągłej, którą zazwyczaj 
można osiągnąć tylko znacznie większymi urządzeniami. 
 

  
Co jeszcze przemawia 
za  
Cryo 6? 

Przejrzysty wyświetlacz LCD i ergonomiczna klawiatura są symbolem 
najnowocześniejszej techniki.  
Oprócz sześciu zorientowanych na użytkownika, wstępnie ustawionych programów, 
trzy dowolne programy oraz własny program startowy umożliwiają 
zindywidualizowaną terapię. 
 

  
Jak uzyskuje się 
konieczną 
koncentrację zimna? 

W zależności od powierzchni i dostępności leczonego obszaru można zmieniać 
ilość powietrza w dziewięciu poziomach. 
Do zindywidualizowanej terapii dostępne są trzy różne wielkości dysz o średnicy 5, 
10 i 15 mm jako standardowe wyposażenie dodatkowe.  
 
Dostępna jest również specjalna dysza do stosowania do chłodzenia skóry w 
połączeniu z laserowymi zabiegami dermatologicznymi. 
 

  
Informacja: Stosowanie urządzenia jest zastrzeżone dla personelu medycznego 

(np. lekarzy, terapeutów, medycznego personelu pomocniczego). 
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 Urządzenie wytwarzające zimne powietrze Cryo 6 służy do chłodzenia skóry  
 
- podczas leczenia urazów lub chorób układu mięśniowo-szkieletowego  
- do miejscowego łagodzenia bólu 
- podczas laserowych zabiegów dermatologicznych do zapobiegania termicznym 

uszkodzeniom skóry  
  
Typy urządzeń 1. Cryo 6 Physio do leczenia chorób układu mięśniowo-szkieletowego. 

2. Cryo 6 Derma do chłodzenia skóry w połączeniu z laserowymi zabiegami 
dermatologicznymi w celu złagodzenia bólu i termicznych uszkodzeń skóry. 

 
Typy urządzeń są fabrycznie wstępnie skonfigurowane i różnią się wstępnie 
ustawionymi poziomami wentylatora i czasami zabiegu oraz programem startowym. 
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Uwaga! 
Po transporcie lub pracach montażowych w pozycji leżącej konieczne jest, aby 
urządzenie Cryo 6 stało w pozycji pionowej przez co najmniej 30 minut przed 
włączeniem. 
W przeciwnym razie mogą wystąpić uszkodzenia kompresora. 

  
Podłączanie przewodu 
sieciowego 

Podłączyć przewód sieciowy do przeznaczonego do tego celu gniazda (11) na 
urządzeniu i podłączyć przewód do sieci. 

  
Informacja: Urządzenie wolno podłączać tylko do gniazd sieciowych ze stykiem ochronnym. 
  
Włączanie urządzenia Urządzenie włącza się przełącznikiem (10). 
  
Wyłączanie urządzenia Urządzenie wyłącza się przełącznikiem (10).  

Aby całkowicie (wszystkie bieguny) odłączyć urządzenie od sieci konieczne jest 
wyciągnięcie przewodu sieciowego. 

  

Uwaga! 
Wszystkie przewody trzeba chronić przed przygnieceniem lub innymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

  
Montaż przewodu 
terapeutycznego 

Przewód terapeutyczny należy nałożyć na złącze (5) z przodu urządzenia i 
zablokować.  
 

 
 

W przypadku nieużywania przewód terapeutyczny można odłożyć w wygiętym 
nacięciu nad panelem sterowania (3). 

  
Montaż kołpaków kółek Kołpaki kółek (2) należy nałożyć na uchwyty kółek. 
  
Montaż półki szklanej Do zamocowania półki szklanej na górze urządzenia są już wstępnie zamontowane 

cztery trzpienie rozpierające.  
 
Na każdy z czterech trzpieni rozpierających należy nałożyć silikonowy krążek 
pośredni.  
 
Następnie należy umieścić półkę szklaną na trzpieniach rozpierających. 
 
Teraz należy przymocować półkę szklaną poprzez przykręcenie do każdego z 
czterech trzpieni rozpierających jednego z dołączonych łożysk zaciskowych. 
 
Aby nie uszkodzić przy tym półki szklanej, nie należy używać do tego narzędzi. 
 
Łożyska zaciskowe należy dobrze dokręcić palcami. 
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 Demontaż półki szklanej odbywa się w dokładnie odwrotnej kolejności. 
  

 

Urządzenia nie wolno w żadnym razie podnosić za półkę szklaną. 

  
  
Informacja: Dyszę terapeutyczną i wkładki dysz można przechowywać w pudełku do 

przechowywania. 
 

Półka szklana 
Łożysko 
zaciskowe 

Krążek 
silikonowy 

Trzpień 
rozpierający 
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Ramię trzymające Urządzenie Cryo 6 może być opcjonalnie wyposażone w ramię trzymające.  
Ramię trzymające umożliwia chłodzenie określonej części ciała bez  
konieczności samodzielnego trzymania przewodu przez terapeutę. 
 
Zestaw wyposażenia dodatkowego ramienia trzymającego składa się z 
następujących elementów: 
1 uchwyt mocujący ramienia trzymającego 
2 śruby M6x16 i klucz imbusowy do mocowania 
1 element zabezpieczający przed skręceniem 
1 pręt ramienia trzymającego 
1 obrotowe ramię trzymające 
1 zacisk przewodu 
1 uchwyt przewodu 
 
Dodatkowo wymagane elementy: 
Półka szklana 
Tuleja przepustowa  

  
Zdjęcie zmontowanego 
ramienia trzymającego 

 
 

Obrotowe ramię trzymające 

Przejście przez 
półkę szklaną i 
element 
zabezpieczający 
przed skręceniem 

Pręt ramienia 
trzymającego 

Mocowanie ramienia trzymającego 
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Montaż Aby móc zamontować ramię trzymające, półka szklana musi być umieszczona na 
urządzeniu (patrz 7.1 Montaż). W półce szklanej znajduje się otwór, przez który 
należy poprowadzić ramię trzymające. 

  
Informacja: Półkę szklaną można zamontować symetrycznie do urządzenia. Jeśli dodatkowo 

montowane jest ramię trzymające, półkę szklaną należy tak umieścić na trzpieniach 
rozpierających, aby otwór do pozycjonowania ramienia trzymającego znajdował się 
na żądanej stronie urządzenia. 

  
 Krok 1 – Montaż tulei przepustowej 

Tuleję przepustową (jest dołączona do półki szklanej) należy złożyć w otworze 
przeznaczonym do tego celu. 
 

 
  
 Krok 2 – Montaż mocowania ramienia trzymającego 

Przy użyciu klucza imbusowego przykręcić śrubami M6x16 uchwyt mocujący na 
spodzie urządzenia. 
Do tego celu na spodzie urządzenia znajdują się już otwory gwintowane. 
 
 

 
 

Uwaga! 
Ilustracja od dołu służy jedynie do lepszego uwidocznienia, NIE należy kłaść 
urządzenia do montażu! 

  

Tuleja przepustowa  
część 1 

Tuleja przepustowa  
część 2 

Gwint 
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 Krok 3 – Umieszczanie elementu zabezpieczającego przed skręceniem i 
umieszczanie pręta 
Element zabezpieczający przed skręceniem należy nałożyć na separator półki 
szklanej.  
 

 
 
Następnie należy włożyć pręt ramienia trzymającego od góry przez tuleję 
przepustową i element zabezpieczający przed skręceniem oraz zatrzasnąć w 
mocowaniu ramienia trzymającego. 
 

 
 

Element zabezpieczający 
przed skręceniem 
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 Krok 4 – Umieszczanie ramienia trzymającego 
Do zamontowanego pręta należy przykręcić ramię trzymające (a). W celu 
zagwarantowania, że ramię trzymające może swobodnie poruszać się do góry/do 
dołu, konieczne jest odpowiednie ukierunkowanie zagłębień. Muszą one znajdować 
się w jednej osi i umożliwiać ruch pręta w kierunku zaginania. 

 
  
 Krok 5 – Umieszczanie zacisku przewodu / uchwytu przewodu 

Do obrotowego ramienia trzymającego należy przykręcić zacisk przewodu (b) i 
zawiesić uchwyt przewodu na śrubie mocującej ramienia trzymającego (c). 
 
Teraz można poprowadzić przewód terapeutyczny przez uchwyt przewodu i 
zatrzasnąć rękojeść w zacisku przewodu. 

- zagłębienia na dole 
- ten sam kierunek 
zaginania 
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 Po włączeniu urządzenie Cryo 6 przeprowadza najpierw autotest. 

Podczas autotestu i następującego potem schładzania wstępnego urządzenia 
możliwe jest przejście do menu konfiguracji.  

  
 

 
  
Wybór menu Wybór następuje przyciskiem „Menu“. 
  
 

 
 

  
 W menu można wywoływać informacje techniczne, zmieniać ustawienia fabryczne, 

wybierać program preferowany lub definiować programy własne. 
  
 Łącznie dostępnych jest jedenaście punktów menu: 

- Serwis  
- Powrót do zabiegu 
- Odmrażanie 
- Programy własne 
- Program preferowany 
- Informacje 
- Automatyczny program serwisowy S01 
- Automatyczny program serwisowy S02 
- Typ urządzenia Cryo 
- Konfiguracja urządzenia 
- Ustawienia podstawowe 
 
Między poszczególnymi punktami menu można przechodzić przyciskami strzałek  
(14 i 15). 

  
Wybór punktów menu Punkt menu można wybierać przyciskiem „Wybierz“ (17). 
  
Wyjście z menu Wybór punktu menu „Powrót do terapii” powoduje wyjście z menu i wyświetlenie 

menu terapii. 

Wstępne schładzanie 
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Typ urządzenia Urządzenie Cryo 6 można używać jako „Cryo 6 Physio“ i „Cryo 6 Derma“.  
 
Do żądanego ustawienia wstępnego można przechodzić przyciskami strzałek (14 i 
15). Żądane ustawienie wstępne można wybrać przyciskiem „Zapisz“. 
 
Szczegółowe informacje o typach urządzeń i ich parametrach można znaleźć w 
punkcie 9.3. 

  
Konfiguracja 
urządzenia 

Punkt menu oferuje różne możliwości ustawień, np. języków lub procedury startowej. 
W podmenu można nawigować przyciskami strzałek (14 i 15). 
Wybór następuje przyciskiem „Wybierz“ (17). 

  
 Języki 

Dostępne są następujące języki: 
niemiecki, angielski, francuski, włoski i polski. 

  
Informacja: Podmenu „Wejście zewnętrznego sterowania”, „Wyjście zewnętrznego sterowania” i 

„Wejście startu zewnętrznego” nie są aktywne. 
  

 Procedura startowa 
Urządzenie Cryo 6 oferuje tu dwie różne możliwości: 

1. Szybki start 
2. Programy 

Menu można wybrać przyciskiem „Wybierz“. 
Między szybkim startem a programami można wybierać przyciskiem „Zmień”. 
Żądaną procedurę startową można zapisać przyciskiem „Zapisz” i jest ona 
ostatecznie przejmowana po potwierdzeniu przyciskiem „Tak”. 
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Ustawienia 
podstawowe 

W tym punkcie menu można przywrócić ustawienia fabryczne. 
 
Po wyborze przycisku „TAK” wszystkie zmienione parametry są przywracane do 
ustawień fabrycznych. 
 
Własne zapisane programy i program preferowany pozostają zachowane. 
 
Po wyborze przycisku „NIE” zmienione parametry pozostają zachowane. 

  
Serwis Ten obszar jest chroniony hasłem i jest dostępny tylko dla osób przeszkolonych 

przez firmę MedizinSysteme GmbH. 
 
Z menu można wyjść przyciskiem „OK“. 
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Odmrażanie Przez punkt menu „Odmrażanie“ można aktywować odmrażanie wymiennika ciepła. 
  

Informacja: Procedurę odmrażania należy przeprowadzać wtedy, gdy wychodzący prąd 
powietrza jest mniejszy niż zwykle. Często przyczyną tego jest, że urządzenie 
Cryo 6 znajduje się w wilgotnym otoczeniu (np. dział kąpielowy, sauna). Ponadto 
zalecane jest odmrażanie urządzenia Cryo 6 i opróżnianie pojemnika na wodę, gdy 
urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (np. urlop). 

  

Przeprowadzanie 
odmrażania 

Po wyborze programu odmrażania przyciskiem „Wybierz“ natychmiast rozpoczyna 
się odmrażanie. Procedura odmrażania jest przeprowadzana w trybie gotowości. 

  
 

 
  
 Wentylator terapeutyczny uruchamia się i pracuje tak długo, aż osiągnięta jest 

temperatura odmrażania urządzenia chłodniczego. Następnie dmuchawa wyłącza 
się.  
 
Po zakończonej procedurze odmrażania na wyświetlaczu pojawia się komunikat 
„Odmrażanie zakończone”. 
 
Przyciskiem „Powrót“ można przed czasem przerwać procedurę odmrażania. 
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Informacja: Aktywacja menu „Programy własne”, „Programowanie programu 1- i 2-fazowego” i 

„Program preferowany” jest możliwe tylko wtedy, gdy jako procedura startowa 
aktywowane jest „Programy” (patrz punkt 8.2). 

  
Programy własne Oprócz sześciu fabrycznie wstępnie ustawionych programów, których nie można 

trwale zmieniać, urządzenie Cryo 6 oferuje możliwość zapisania trzech programów 
własnych. 
Możliwe jest indywidualne przyporządkowanie poziomu wentylatora i czasu do 
miejsca w pamięci. 
Programy można zaprogramować zarówno dla jednej fazy, jak i dwóch 
następujących kolejno po sobie faz. 

  
 

 
  
Programowanie 
programu 1-fazowego 

Między trzema miejscami w pamięci można przechodzić przyciskami strzałek  
(14 i 15). 
Żądany program pamięci można wybrać przyciskiem 
„Wybierz“ (17). 
 
Następnie możliwy jest wybór przyciskami strzałek (15 i 16) żądanego poziomu 
wentylatora. Miga symbol wentylatora (20).  
Poziom wentylatora można zapisać przyciskiem „Zapisz“. 
Symbol wentylatora jest teraz stale wyświetlany, a symbol czasu (22) miga. 
 
Żądany czas można wybierać przyciskami strzałek (14 i 15). 
Czas można zapisać przyciskiem „Zapisz“. 
 
Aktywacja przycisku „Powrót“ kończy programowanie programu 1-fazowego. Z menu 
można wyjść przyciskiem „Powrót“. 

  
 

 
  
Programowanie 
programu 2-fazowego 

Istnieje tu możliwość kolejnego przeprowadzenia podczas jednej wizyty dwóch 
programów o różnym poziomie wentylacji i czasie. 
W pierwszym kroku należy postępować w taki sposób jak podczas programowania 
programu 1-fazowego. Zamiast wyjść z programu przyciskiem „Powrót“ należy 
ponownie aktywować przycisk „Zapisz“. Parametry fazy 1 są teraz wyświetlane małą 
czcionką na górze wyświetlacza. 

  
Program 
preferowany 

Istnieje tu możliwość, aby spośród sześciu fabrycznie wstępnie ustawionych 
programów P1 – P6 lub spośród własnych programów specjalnych S1 – S3 wybrać 
osobisty program preferowany, który jest automatycznie ładowany podczas każdego 
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uruchomienia urządzenia. Między miejscami w pamięci można przechodzić 
przyciskami strzałek (14 i 15). Wybrać żądany preferowany program i potwierdzić 
przyciskiem „Wybierz“. 
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Informacje W tym punkcie menu wyświetlane są informacje techniczne o różnych 

komponentach urządzenia. 
  
Informacja: Nie można dokonywać żadnych ustawień. 
  
Programy serwisowe Programy serwisowe S01 i S02 symulują pracę ciągłą i dokumentują prawidłowy 

stan urządzenia. 
Ewentualnie występujące zakłócenia są diagnozowane i rejestrowane. 

  
SO1 Program ten symuluje dwa 15-minutowe zabiegi i jedną procedurę odmrażania. 

Program rejestruje przy tym ważne parametry, takie jak temperatura i czas trwania. 
 
Podczas testu możliwa jest kontrola aktualnych temperatur kompresora i parownika. 

  
SO2 Urządzenie schładza do temperatury - 40 °C / - 38 °C i rozpoczyna 15-minutowy 

zabieg na poziomie wentylatora 9. 
 
Program ten jest tak długo powtarzany, aż naciśnięty będzie przycisk Start/Stop. 
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Wstępne schładzanie Po włączeniu urządzenie Cryo 6 rozpoczyna wstępne schładzanie do minimalnej 

osiągalnej temperatury. Podczas tej fazy kompresor i wentylator kondensatora pracują 
razem. Jednocześnie urządzenie wykonuje autotest. Podczas autotestu lub 
wstępnego schładzania nie jest możliwe wprowadzanie informacji przez wyświetlacz. 
Można obsługiwać tylko przycisk wyboru „Menu” (1), aby przejść do menu konfiguracji. 
Gdy wstępne schłodzenie jest wystarczające, wyświetlacz zmienia się automatycznie 
na ekran startowy. Urządzenie Cryo 6 jest teraz gotowe do użycia. 

  
 

 
 

 

  
Praca Podczas terapii wentylator terapeutyczny dmucha zimne powietrze przez przewód 

terapeutyczny. Jednocześnie podczas terapii kompresor/kondensator uruchamia się 
automatycznie, aby zagwarantować chłodzenie na stałym poziomie. 

  
Tryb gotowości Jeśli nie jest przeprowadzana terapia, urządzenie Cryo 6 jest w trybie gotowości. W 

celu zagwarantowania, że w każdej chwili może być udostępnione wystarczająco 
zimne powietrze, kompresor uruchamia się automatycznie, gdy przekroczona jest 
określona temperatura. Z trybu gotowości możliwe jest natychmiastowe rozpoczęcie 
zabiegu. 

  
Zalecenie dotyczące 
optymalnej terapii 

Zalecane jest, aby po zakończeniu wstępnego schładzania rozpocząć zabieg dopiero 
po odczekaniu ok. 10 minut. W ten sposób jest zagwarantowane, że urządzenie 
osiągnęło maksymalną wydajność chłodzenia.  
 
Poza tym zalecane jest, aby urządzenie Cryo 6 wyłączać tylko przy dłuższych 
przerwach między zabiegami lub pod koniec dnia. 

 
 

1 

Wstępne schładzanie 
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Włączanie urządzenia Włączyć urządzenie włącznikiem zasilania (10), wyświetlacz zaświeca się. 
  
Inicjalizacja Podczas inicjalizacji na wyświetlaczu można odczytać aktualny status (autotest, 

schładzanie wstępne).  
  
 

 
  

Informacja: W zależności od ustawionego wstępnego ustawienia, Cryo 6 Physio lub Cryo 6 
Derma, ekran startowy względnie procedura startowa przedstawiają się inaczej.  
Ilustracje obu ekranów startowych można znaleźć na następnej stronie. 

  

Wybór  
Program i czas terapii 
 

Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy pojawia się ekran terapii (tu „Physio“). 
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
 

Przyciskami wyboru programu (14 i 15) ustawić żądany program terapeutyczny, a 
przyciskami timera (16 i 17) ustawić żądany czas terapii.  

  
Informacja: Przed rozpoczęciem terapii nie można zmieniać poziomu wentylatora. 
  
Rozpoczęcie zabiegu Program można uruchomić przez naciśnięcie przycisku Start/Stop (18). 

Podczas zabiegu przyciskami można zmieniać poziom wentylatora (14 i 15) i czas 
terapii (16 i 17). 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
 

  
Informacja: Jeśli parametry są zmieniane podczas terapii, po zakończeniu terapii przywracane 

są ustawienia fabryczne lub ustawienia programu preferowanego w przypadku 
zapisanego programu preferowanego. 

  
Zakończenie zabiegu Zakończenie zabiegu z automatycznym wyłączeniem wentylatora jest 

sygnalizowane akustycznie. Dotyczy to również przedwczesnego przerwania 
zabiegu przyciskiem Start/Stop (18). 

Wstępne schładzanie Wstępne schładzanie 
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Ekrany startowe Ekrany startowe względnie procedura startowa są fabrycznie różnie ustawione dla 

wersji Physio i Derma. 
  
 Ekran startowy Derma / Szybki start 
  
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
  
 Szybki start:  bezpośrednia możliwość wyboru poziomu wentylatora i czasu. 
  
 Ekran startowy Physio / Programy 
  
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
  
 Programy: bezpośrednia możliwość wyboru między różnymi  

 wstępnie ustawionymi programami oraz korzystanie     
  
Informacja: W punkcie menu „Konfiguracja urządzenia” możliwe jest dowolne ustawienie 

żądanej procedury startowej. Sposób postępowania w celu ustawienia jest opisany 
w punkcie 8. 
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Cryo 6 Physio - 
Wstępnie ustawione 
parametry 

     
 Faza 1 Faza 2 
Program Poziom 

wentylatora 
Czas Poziom 

wentylatora 
Czas 

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

 

  
Cryo 6 Derma - 
Wstępnie ustawione 
parametry 

Program Poziom 
wentylatora 

Czas  

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

 

  
Informacja: Fabrycznie urządzenie Cryo 6 Derma jest dostarczane w trybie szybkiego startu. 

Zmiany na tryb programów można dokonać w menu „Konfiguracja urządzenia”. 
  
  
Zmiana wstępnie 
ustawionych wartości 

Urządzenie Cryo 6 oferuje możliwość dostosowania poziomu wentylatora i czasu 
zabiegu do własnych potrzeb i ich zapisania (patrz punkt 8.5).  
 

 Wentylator terapeutyczny można zmieniać przyciskami (14 i 15) w dziewięciu 
poziomach. 

  
 Czas terapii można ustawić w zakresie od 00:00 do 99:59 minut.  

 
Jeśli omyłkowo będzie ustawiony za długi czas terapii, poprzez dwukrotne 
naciśnięcie przycisku Start/Stop (18) można powrócić do fabrycznie wstępnie 
ustawionego czasu. 
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Zasilanie sieciowe 100 - 120 V / 50 Hz / 60 Hz (9 – 12 A) 

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

  
Bezpiecznik sieciowy Automat 16 A we włączniku zasilania 
  
Klasa ochrony I 
  
Klasa użytkowa typ B 
  
Wymiary wys. 645 mm x szer. 390 mm x gł. 680 mm 
  
Masa 60 kg 
  
Praca +10 °C do +35 °C, 20% do 80% względnej wilgotności powietrza, bez obroszenia 

przy 700 hPa do 1060 hPa 
  
Transport -10 °C do +50 °C, 10% do 90% względnej wilgotności powietrza, bez 

kondensacji 
przy 600 hPa do 1060 hPa 

  
Przechowywanie 0 °C do +40 °C, 10% do 90% względnej wilgotności powietrza, bez kondensacji 

przy 600 hPa do 1060 hPa 
  
Informacja: Przechowywanie i transport tylko w opakowaniu oryginalnym.  
  
Wytworzona temperatura 
parownika 

 Urządzenie 115 V Urządzenie 230 V 
minimalna (tryb gotowości) - 38 °C  - 40 °C 
maksymalna (tryb 
gotowości) 

- 25 °C - 25 °C 

   
 

  
Temperatura 
wydmuchowa 
(temperatura otoczenia do 
25 °C) 

średnia:    - 25 °C 
podczas rozpoczęcia terapii: - 31 °C 
maksymalna:   - 18 °C (po 15-minutowym zabiegu) 

 Dokładność wartości +/- 10 % 
  
Max. możliwy do 
ustawienia czas zabiegu 

99:59 min 

  
Maksymalne obciążenie 
półki szklanej 

Można odstawiać urządzenia (np. lasery) o maksymalnej masie 35 kg i 
maksymalnej wielkości 50 x 50 x 35cm (szer. x gł. x wys.). 

  
 Zmiany techniczne zastrzeżone! 



 Czyszczenie 
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- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i czyszczenia należy z zasady 
wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym i wyciągnąć wtyczkę sieciową. 
- Należy zwracać uwagę, aby podczas czyszczenia i dezynfekcji nie zostały 
uszkodzone napisy na urządzeniu (np. ostrzeżenia, etykiety części regulacyjnych, 
tabliczka znamionowa). 
- Należy zwracać uwagę, aby podczas czyszczenia i dezynfekcji żadne płyny nie 
dostały się do urządzenia. Nie używać aerozoli. 
- Jeśli podczas czyszczenia lub dezynfekcji do urządzenia dostaną się płyny, należy 
wyłączyć urządzenie z eksploatacji, chronić je przed ponownym uruchomieniem i 
skontaktować się z serwisem. 
- Urządzenie i jego część użytkowa są uznawane jako niekrytyczne pod względem 
higieny w przypadku stosowania na nienaruszonej i zdrowej skórze. 

  
Obudowa / 
wyposażenie 
dodatkowe 

Czyszczenie: Obudowę, przewód i wyposażenie dodatkowe można czyścić w 
przypadku widocznych zabrudzeń normalnymi, niezawierającymi alkoholu środkami 
czyszczącymi do tworzyw sztucznych. Powierzchnie należy przecierać zwilżoną 
według wytycznych producenta środka czyszczącego, niekapiącą, miękką 
ściereczką, aż do usunięcia zabrudzeń. 
 
Dezynfekcja: Zalecamy przeprowadzanie dezynfekcji co najmniej raz w tygodniu 
oraz w przypadku wskazówek świadczących o możliwych zanieczyszczeniach. 
Należy skonsultować się w tej sprawie ze specjalistą ds. higieny. Przed dezynfekcją 
należy zawsze przeprowadzać czyszczenie. 
Obudowę, przewody i wyposażenie dodatkowe można dezynfekować poprzez 
przecieranie. W tym celu należy stosować normalny, niezawierający alkoholu środek 
dezynfekcyjny do metalu i tworzywa sztucznego, który ma działanie bakteriobójcze, 
wirusobójcze i grzybobójcze. Należy przestrzegać instrukcji użycia podanych przez 
danego producenta. Wszystkie powierzchnie należy przecierać zwilżoną według 
wytycznych producenta środka czyszczącego, niekapiącą, miękką ściereczką lub 
wstępnie nawilżonymi chusteczkami dezynfekcyjnymi (ang. wipes). 
Ewentualnie należy przestrzegać również wytycznych dotyczących suszenia i 
późniejszego czyszczenia. 
 

Pojemnik na wodę 
kondensacyjną  

Czyszczenie: Pojemnik na wodę kondensacyjną (7) należy czyścić po każdym 
opróżnieniu. Należy postępować w sposób opisany w punkcie „Obudowa / 
wyposażenie dodatkowe”. 
 
Dezynfekcja: Należy postępować w sposób opisany w punkcie „Obudowa / 
wyposażenie dodatkowe”. 

  

Uwaga! 
 
Urządzenia można używać tylko z włożonym pojemnikiem na wodę kondensacyjną. 

  
Filtr powietrza  Filtr powietrza (9) należy czyścić regularnie, jednak najpóźniej po 200 godzinach 

pracy (komunikat o serwisie pojawia się na wyświetlaczu).  
W tym celu należy odkurzyć filtr powietrza od zewnątrz normalnym odkurzaczem 
domowym.  

  
Informacja: Urządzenie należy stosować tylko w higienicznie nienagannym otoczeniu. 
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 Produkt jest opatrzony znakiem CE 

 

 
 
zgodnie z Dyrektywą WE o wyrobach medycznych 93/42/EWG.  
 
 

Producent Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Zakres dostawy Wersja Cryo 6 Physio 
Nr art.  
95850912 1 przewód terapeutyczny kompletny 
65370216 1 rękojeść terapeutyczna część B 
65370225 1 dysza redukcyjna część E 5 mm 
65370224 1 dysza redukcyjna część D 10 mm 
65370223 1 dysza redukcyjna część C 15 mm 
66850122 1 półka szklana z uchwytami  
94851511 1 zestaw śrub do półki szklanej 
80400756 4 kółka z tworzywa sztucznego podwójne ∅ 75 mm 
65851610 1 miska na wodę skroploną długa 
67300124 1 przewód sieciowy 230 V 
65853112 1 tacka na półkę szklaną 
10101614 1 instrukcja użycia 
  
  
Zakres dostawy  Wersja Cryo 6 Derma 
Nr art.  
95853411 1 przewód terapeutyczny light Neo 
66850122 1 półka szklana z uchwytami 
94851511 1 zestaw śrub do półki szklanej 
80400756 4 kółka z tworzywa sztucznego podwójne ∅ 75 mm 
65851610 1 miska na wodę skroploną długa 
67300124 1 przewód sieciowy 230 V 
65853112 1 tacka na półkę szklaną 
10101614 1 instrukcja użycia 
  
  
 Kółka urządzenia do opcjonalnego wyboru 
80400756 Kółka z tworzywa sztucznego podwójne ∅ 75 mm 
80401004 Kółka z tworzywa sztucznego podwójne ∅ 100 mm 
  
 Zmiany zastrzeżone! 
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Wyposażenie 
dodatkowe 

Dla obu wersji urządzenia 

  
Nr art.  
65851610 Miska na wodę skroploną długa 
87413230 Zaślepka do miski na wodę skroploną 
65853112 Tacka 
80400756 Kółka z tworzywa sztucznego podwójne ∅ 75 mm 
80401004 Kółka z tworzywa sztucznego podwójne ∅ 100 mm 
  
 Wersja Cryo 6 Physio 
  
Nr art.  
95850912 Przewód terapeutyczny kompletny 
65370216 Rękojeść terapeutyczna część B 
65370225 Dysza redukcyjna część E 5 mm 
65370224 Dysza redukcyjna część D 10 mm 
65370223 Dysza redukcyjna część C 15 mm 
66850122 Półka szklana z uchwytami  
93852620 Ramię przewodu terapeutycznego 
  
  
 Wersja Cryo 6 Derma 
  
Nr art.  
95853411 Przewód terapeutyczny light Neo 
65373510 Dysza bez zacisku do przewodu light 
66850112 Półka szklana bez uchwytów 
94851511 Zestaw śrub do półki szklanej 
93852630 Ramię przewód light 
95855610 Uchwyt przewodu na ramię 
  
 Ze względów bezpieczeństwa należy stosować tylko wyposażenie oryginalne, w 

przeciwnym razie nie można zagwarantować prawidłowego działania. 
  
 Zmiany zastrzeżone! 

 
 
 
 



 Kombinacje urządzeń 
 
 14  

 

 
 Strona 32  

 

 Urządzenie Cryo 6 można stosować w połączeniu z różnymi urządzeniami 
laserowymi. Należy przestrzegać przy tym instrukcji użycia podanej przez 
producenta urządzenia laserowego. 
 
Osoba łącząca ze sobą urządzenia i tym samym obsługująca system medyczny 
ponosi odpowiedzialność za prawidłowość połączenia. 
 
W przypadku łączenia urządzeń należy przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa normy DIN EN 60601-1. 
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 Urządzenie Cryo 6 jest produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

normy DIN EN 60601-1.  
 
Firma Zimmer MedizinSysteme GmbH jako producent jest odpowiedzialna za 
bezpieczeństwo i niezawodność urządzenia tylko w następujących przypadkach: 
 

• urządzenie jest używane podłączone do zgodnego z przepisami gniazda 
sieciowego ze stykiem ochronnym oraz instalacja elektryczna spełnia 
wymagania normy DIN VDE 0100 część 710, 

• urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi, 

• rozszerzenia, nowa konfiguracja lub zmiany są dokonywane tylko przez osoby 
przeszkolone przez firmę Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

• użytkownik sprawdził przed zastosowaniem urządzenia jego bezpieczeństwo 
działania i prawidłowy stan, 

• urządzenie jest obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony 
personel, 

• urządzenie nie jest używane w obszarach zagrożonych wybuchem i/lub 
utleniającej atmosferze oraz 

• po wniknięciu płynów urządzenie jest natychmiast odłączone od sieci. 
Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez 
operatora. 
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Czyszczenie filtra 
powietrza   

Aby powietrze terapeutyczne i powietrze chłodzące potrzebne do chłodziarki były 
oczyszczone z dużych cząstek kurzu, z tyłu urządzenia znajduje się filtr (9). W 
normalnym przypadku wystarczające jest regularne czyszczenie poprzez odkurzanie 
całego obszaru zewnętrznego normalnym odkurzaczem domowym, najpóźniej 
wtedy, gdy oprogramowanie wyświetla odpowiedni komunikat z żądaniem po 
200 godzinach pracy. W pomieszczeniach, których podłogi są wyłożone wykładziną 
dywanową lub w których wskutek innych okoliczności dochodzi do nasilonego 
wytwarzania kurzu, zalecane jest czyszczenie filtra w mniejszych odstępach czasu. 

  
Informacja: Po oczyszczeniu filtra powietrza konieczne jest potwierdzenie komunikatu 

oprogramowania przyciskiem „OK”. 
  
Opróżnianie pojemnika 
na wodę 
kondensacyjną  

Po wyłączeniu urządzenia Cryo 6 lub uruchomieniu programu odmrażania system 
chłodzący ogrzewa się i w ten sposób tworzy się woda kondensacyjna.  
Pojemnik o pojemności ok. 1 l można wyciągnąć z urządzenia i opróżnić.  
Następnie należy z powrotem włożyć pojemnik do urządzenia. 
Należy przestrzegać również informacji dotyczących czyszczenia i dezynfekcji 
(punkt 11). 
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Test działania Po włączeniu urządzenie Cryo 6 automatycznie przeprowadza autotest i sprawdza 
działanie komponentów technicznych. 
 
Kontrola działania technicznych elementów chłodzących może być w razie potrzeby 
przeprowadzona przez użytkownika w następujący sposób: 
 

1. Włączyć urządzenie. 
2. Poczekać, aż urządzenie będzie w stanie gotowości do użycia. 

Stan ten jest osiągnięty, gdy urządzenie wyświetla menu wyboru 
programów/menu szybkiego startu. 

3. Uruchomić urządzenie Cryo 6 przyciskiem Start/Stop (18). 
4. Należy wybierać kolejno różne poziomy mocy powietrza i sprawdzać moc 

prądu powietrza oraz wydajność chłodzenia. 



 Techniczne kontrole bezpieczeństwa  
Kontrola metrologiczna 
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 Dla urządzenia Cryo 6 w Niemczech nie jest wymagana techniczna kontrola bezpieczeństwa 

zgodnie z §6 niemieckiego rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MPBetreibV 
(Medizinprodukte-Betreiberverordnung). Urządzenie nie jest wymienione w załączniku 1 tego 
rozporządzenia. 

  
 Kontrola metrologiczna zgodnie z §11 rozporządzenia MPBetreibV (Medizinprodukte-

Betreiberverordnung) nie jest również konieczna dla urządzenia Cryo 6. Urządzenie nie jest 
wymienione w załączniku 2 tego rozporządzenia. 

  
Informacja: Informacje te obowiązują dla eksploatacji urządzenia w Niemczech. Należy 

przestrzegać ewentualnie odbiegających przepisów obowiązujących w danym kraju. 



 Komunikaty o błędach 
Usuwanie błędów 
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Aktywacja 
bezpiecznika 
sieciowego 
 

W celu ochrony urządzenia w przypadku problemów z zasilaniem urządzenie Cryo 6 
jest wyposażone w dwubiegunowy bezpiecznik przeciążeniowy, który jest 
zintegrowany w głównym włączniku (10). W przypadku aktywacji bezpiecznika 
urządzenie wyłącza się automatycznie poprzez przełącznik (10). W celu ponownego 
uruchomienia urządzenia konieczne jest jego włączenie przełącznikiem (10). 
 
Jeśli błąd występuje częściej, należy skontaktować się z działem obsługi klienta. 

  
Mniejsza wydajność 
chłodzenia / redukcja 
wydajności chłodzenia 

W przypadku znacznej redukcji wydajności chłodzenia i zmniejszenia prądu 
powietrza przyczyną może być zabrudzenie otworu odmrażania (8). Powietrze 
terapeutyczne powoduje odkładanie się cząstek kurzu w wymienniku ciepła. Po 
pewnym czasie mogą one zatkać otwór odmrażania i może dojść do zatoru wody 
kondensacyjnej. 
 
Otwór odmrażania znajduje się nad pojemnikiem na wodę kondensacyjną. Do 
czyszczenia otworu odmrażania konieczne jest odmrożenie urządzenia (patrz str. 19 
„Przeprowadzanie odmrażania”). Po odmrożeniu wyłączyć urządzenie i wyjąć 
wtyczkę z gniazdka sieciowego.  
 
Wyjąć pojemnik na wodę kondensacyjną i podstawić pod urządzeniem płaskie 
naczynie w celu zbierania wody kondensacyjnej. Powoli wykręcić otwór odmrażania. 
Oczyścić otwór odmrażania pod bieżącą wodą i ponownie wkręcić. 

  
Komunikaty o błędach 
 

Po włączeniu urządzenia oraz częściowo również podczas pracy testowane są 
komponenty urządzenia, które są ważne dla przebiegu programu. Jeśli będzie przy 
tym stwierdzony błąd, zabieg zostaje zakończony, w górnym wersie wyświetlacza 
wyświetlony jest komunikat o błędzie i słyszalny jest sygnał dźwiękowy.  
 
Komunikaty o błędach są przedstawiane w postaci zwykłego tekstu w górnym wersie 
wyświetlacza. Nie jest już możliwa terapia, można tylko wyłączyć urządzenie.  
 

 
 
Błędy, które nie mają wpływu na pracę z urządzeniem, można usunąć poprzez 
wyłączenie, odczekanie pięć sekund i ponowne włączenie urządzenia.  
 
W celu usunięcia komunikatów o błędach dotyczących nadmiernej temperatury lub 
przekroczenia ciśnienia urządzenie należy włączać ponownie dopiero po 
30 minutach, ponieważ urządzenie potrzebuje czasu na schłodzenie. Przyczynami 
mogą być tu wysokie temperatury zewnętrzne i pokojowe, które mają negatywny 
wpływ na wydajność chłodzenia.  
 
 
 

OK Start / Stop 

Nadmierne ciśnienie obwodu chłodzenia 
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Jeśli błąd występuje częściej, należy skontaktować się z działem obsługi klienta. 
Można się z nim skontaktować za pośrednictwem właściwego przedstawiciela 
handlowego lub centrali w Neu-Ulm. 
 
W przypadku innych zakłóceń działania należy skontaktować się z serwisem.  

  
Centrala Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Usuwanie 
 
 

Urządzenie wolno odsyłać do fabryki tylko w opakowaniu oryginalnym. Usuwanie 
może odbywać tylko za pośrednictwem fabryki w Neu-Ulm. 
 
W krajach (europejskich) poza Niemcami należy przestrzegać krajowych przepisów 
dotyczących usuwania. Ewentualnie należy zwrócić się do sprzedawcy. 
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Medyczne urządzenia elektryczne, takie jak np. Cryo 6 podlegają w zakresie EMC (zgodności 
elektromagnetycznej) specjalnym środkom ostrożności i konieczna jest ich instalacja lub uruchamianie zgodnie z 
informacjami EMC, podanymi w instrukcji obsługi lub dokumentacji towarzyszącej. 
 
Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne wielkiej częstotliwości (np. telefony przenośne, telefony 
komórkowe) mogą oddziaływać na medyczne urządzenia elektryczne. 
 
Urządzenie Cryo 6 wolno stosować tylko z oryginalnym przewodem sieciowym, który jest podane na liście 
zakresu dostawy. 
Eksploatacja urządzenia z innym przewodem sieciowym może prowadzić do większych emisji lub mniejszej 
odporności urządzenia na zakłócenia! 
 
Wytyczne i oświadczenie producenta – emisje zakłóceń elektromagnetycznych 

Urządzenie Cryo 6 jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca 
lub użytkownik urządzenia Cryo 6 powinien dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie otoczeniu. 

Pomiary emisji zakłóceń Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – 
wytyczne 

Emisje w.cz. według CISPR 11 Grupa 1 Energia w.cz. jest wykorzystywana w 
urządzeniu Cryo 6 wyłącznie w ramach funkcji 
wewnętrznych. Z tego powodu jego emisja 
w.cz. jest bardzo mała i nie jest możliwe 
zakłócenie działania sąsiednich urządzeń 
elektronicznych. 

Emisje w.cz. według CISPR 11 Klasa B Urządzenie Cryo 6 jest przeznaczone do 
użytku we wszystkich budynkach, w tym w 
budynkach mieszkalnych oraz budynkach 
podłączonych bezpośrednio do publicznej 
sieci elektrycznej, zaopatrującej również 
budynki użytkowane w celach mieszkalnych. 

Emisje drgań harmonicznych wyższych 
według IEC 61000-3-2 

Klasa A 

Emisje wahań napięcia/migotań według 
IEC 61000-3-3 

nie dotyczy 

 
Urządzenia nie wolno użytkować bezpośrednio obok lub ułożonego w stos z innymi urządzeniami. Jeśli 
konieczna jest praca urządzenia w pobliżu lub w ułożeniu w stos z innymi urządzeniami, należy obserwować 
urządzenie, aby sprawdzić prawidłową pracę w takiej używanej konfiguracji. 
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Wytyczne i oświadczenie producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie Cryo 6 jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub 
użytkownik urządzenia Cryo 6 powinien dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie otoczeniu. 

Testy odporności 
na zakłócenia 

Poziom 
kontrolny IEC 
60601 

Poziom 
zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne 

Wyładowanie 
elektryczności 
statycznej (ESD) 
według IEC 
61000-4-2 

± 6 kV 
wyładowanie 
dotykowe 
 
± 8 kV 
wyładowanie 
powietrzne 

± 6 kV 
wyładowanie 
dotykowe 
 
± 8 kV 
wyładowanie 
powietrzne 

Podłogi powinny być wykonane z drewna, betonu lub płytek 
ceramicznych. Jeśli podłoga została pokryta materiałem 
syntetycznym, względna wilgotność powietrza powinna 
wynieść co najmniej  
30%. 

Szybkie 
nieustalone 
elektryczne 
przebiegi 
zakłóceń/impulsów 
według 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV dla 
przewodów 
sieciowych 
 
± 1 kV dla 
przewodów 
wejściowych i 
wyjściowych 

± 2 kV dla 
przewodów 
sieciowych 
 
± 1 kV dla 
przewodów 
wejściowych i 
wyjściowych 

Jakość napięcia zasilającego powinna odpowiadać warunkom 
typowym dla środowiska przemysłowego lub szpitalnego. 

Napięcia udarowe 
według IEC 6100-
4-5 

± 1 kV napięcie 
przeciwzwrotne 
 
± 2 kV napięcie 
równoległe 

± 1 kV napięcie 
przeciwzwrotne 
 
± 2 kV napięcie 
równoległe 

Jakość napięcia zasilającego powinna odpowiadać warunkom 
typowym dla środowiska przemysłowego lub szpitalnego. 

Przepięcia 
łączeniowe, 
krótkotrwałe 
przerwy i wahania 
napięcia 
zasilającego 
według IEC 
61000-4-11 

<5% UT 
(>95% zapad w 
UT przez ½ 
cyklu) 
 
40% UT 
(60% zapad w UT 
przez 5 cykli) 
 
70% UT 
(30% zapad w UT 
przez 25 cykli) 
 
<5% UT 
(95% zapad w UT 
przez 5 sekund) 

<5% UT 
(>95% zapad w 
UT przez ½ 
cyklu) 
 
40% UT 
(60% zapad w UT 
przez 5 cykli) 
 
70% UT 
(30% zapad w UT 
przez 25 cykli) 
 
<5% UT 
(95% zapad w UT 
przez 5 sekund) 

Jakość napięcia powinna odpowiadać warunkom typowym dla 
środowiska przemysłowego lub szpitalnego. Jeśli użytkownik 
urządzenia Cryo 6 wymaga ciągłej pracy urządzenia, także w 
przypadku wystąpienia przerw w zasilaniu w energię, zalecane 
jest zasilanie urządzenia Cryo 6 z bezprzerwowego źródła 
zasilania lub baterii. 

Pole magnetyczne 
przy częstotliwości 
zasilającej 
(50/60Hz) IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne o tej częstotliwości zasilania powinny 
charakteryzować się parametrami typowymi dla instalacji w 
obszarach komercyjnych lub szpitalnych. 

Uwaga: UT jest napięciem prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego. 
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Istotne cechy wydajności urządzenia Cryo 6 to: bezzakłóceniowa emisja zimnego powietrza, bezzakłóceniowa 
obsługa wszystkich funkcji. 
 
Wytyczne i oświadczenie producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

Urządzenie Cryo 6 jest przeznaczone do pracy w niżej wymienionym środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub 
użytkownik urządzenia Cryo 6 powinien dopilnować, aby urządzenie było użytkowane w takim właśnie otoczeniu. 

Badania 
odporności 
na 
zakłócenia 

IEC 60601-Poziom 
testowy 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne 

Przewodzone 
wielkości 
zakłócające 
w.cz. według 
IEC 61000-4-
6 
 
Emitowane 
wielkości 
zakłócające 
w.cz. według 
IEC 61000-4-
3 

3 Vwartość rzeczywista 
150 KHz do 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

3 Vwartość rzeczywista 
150 KHz do 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

Odległość między przenośnymi i ruchomymi urządzeniami 
radiowymi nadawczo-odbiorczymi wraz z przewodami a 
urządzeniem Cryo 6 nie powinna być mniejsza od 
zalecanej odległości bezpiecznej, którą można obliczyć za 
pomocą wzoru odpowiedniego dla danej częstotliwości 
nadawczej. 
 
Zalecana bezpieczna odległość: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P dla 80 MHz do 800 MHz 
 
d= 2,33 √P dla 800 MHz do 2,5 GHz 
 
gdzie P jest mocą znamionową nadajnika w watach (W) 
zgodnie z danymi producenta nadajnika i d jest 
zalecanym odstępem bezpieczeństwa w metrach (m). 
 
Natężenie pola stacjonarnych nadajników radiofonicznych 
powinno być zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na 
miejscua przy wszystkich częstotliwościach mniejsze niż 
poziom zgodnościb. 
 
W pobliżu urządzeń oznaczonych poniższym symbolem 
mogą wystąpić zakłócenia. 
 

 

UWAGA 1: Przy 80 Hz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozprzestrzenianie się 
wielkości elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie oraz odbicia budynków, przedmiotów i ludzi. 
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a Nie można dokładnie teoretycznie określić natężenia pola nadajników stacjonarnych, takich jak np. stacji bazowych 
radiotelefonów i przenośnych lądowych radiostacji, amatorskich stacji nadawczych, nadajników radiowych i telewizyjnych. 
Aby oszacować środowisko elektromagnetyczne z uwzględnieniem stałych nadajników fal radiowych, należy rozważyć 
wykonanie pomiaru na miejscu. Jeśli natężenie pola zmierzone w miejscu użytkowania urządzenia Cryo 6 przekracza 
powyższe poziomy zgodności, urządzenie Cryo 6 należy poddać obserwacji pod kątem prawidłowego działania. W 
przypadku zaobserwowania nieprawidłowości może być konieczne podjęcie dalszych kroków, np. zmiana kierunku 
ustawienia lub zmiana lokalizacji urządzenia Cryo 6. 
 
b Dla częstotliwości spoza zakresu 150 kHz do 80 MHz natężenie pola nie powinno przekraczać 3 V/m. 

 
Zalecane odległości ochronne pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi wysokiej 
częstotliwości a  
urządzeniem Cryo 6 

Urządzenie Cryo 6 jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym z kontrolowanymi wielkościami 
zakłócającymi w.cz. Klient lub użytkownik urządzenia Cryo 6 może przyczynić się do zapobiegania zakłóceniom 
elektromagnetycznym poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu minimalnego między przenośnymi i ruchomymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi w.cz. (nadajnikami) a urządzeniem Cryo 6 zgodnie z poniższymi wartościami – w 
zależności od mocy wyjściowej urządzenia telekomunikacyjnego. 

Moc znamionowa nadajnika 
W 

Odstęp ochronny w zależności od częstotliwości nadajnika 
m 

150 kHz do 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz do 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz do 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 

W przypadku nadajników, których maksymalna moc znamionowa nie została ujęta w tabeli, zalecaną odległość ochronną d 
w metrach (m) można wyliczyć na podstawie równania należącego do danej kolumny, przy czym P oznacza maksymalną 
moc znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta. 
UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. 
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Na rozprzestrzenianie się 
wielkości elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie oraz odbicia budynków, przedmiotów i ludzi. 
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