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În instrucțiunile de utilizare, acest simbol indică “Pericol”. 

  

Atenție! 
În instrucțiunile de utilizare, acest simbol indică “Atenție” cu privire la posibila avariere 
a dispozitivului. 

  

 

 
Partea aplicată tip B 

  

 

 
Nu împingeți din lateral 

  

 
 

 
Sarcina maximă permisă pe placa de sticlă este de 35 kg 

  

 

 
Respectați instrucțiunile de utilizare. 

  

 

 
Instrucțiuni de utilizare 

  

 

 
Serie și număr 

  

 

 
Număr articol 

  

 

 
Producător 

  

 

 
Data fabricației 

  

 

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice, precum și a bateriilor și a 
acumulatorilor. Produsele marcate cu simbolul alăturat nu pot fi aruncate împreună cu 
deșeurile menajere. 

Max 35kg/ 
77,16lb 



 Cuprins 
 
    

 

  

 Imagini  
Vedere din față a dispozitivului 
Vedere din spate a dispizitivului 
Ecrane/afișaje 

 

   
 Explicarea simbolurilor  
  Pagina 

1.  Indicații / Contraindicații 
1.1 Indicații / Contraindicații pentru Cryo 6 Physio 
1.2 Indicații / Contraindicații pentru Cryo 6 Derma 

 
1 
2 

    

2.  Efecte secundare 3 

    

3.  
Informații privind aplicarea 
3.1 Generalități 
3.2 Crioterapie 

 
4 
5 

    

4.  Avertismente 6 

    

5.  Cryo 6 – rezumat 7 

    

6.  Utilizări 8 

    

7.  Instalare dispozitiv 
7.1 Montare 
7.2 Montarea brațului de susținere 

 
9 

11 

    

8. 
 

Setări inițiale 
8.1 Meniu de configurare 
8.2 Tipul și configurarea dispozitivului 
8.3 Setări inițiale și service 
8.4 Dezghețare 
8.5 Programe proprii și preferate 
8.6 Informații și programe de întreținere 

 
15 
16 
17 
18 
19 
21 

  
  

9.  
Instrucțiuni de utilizare 
9.1 Descrierea dispozitivului 
9.2 Crioterapia 
9.3 Ecranele de pornire 
9.4 Parametri prestabiliți / modificare 

 
22 
23 
25 
26 



 Cuprins 
 
    

 

  

   

10.  Informații tehnice 27 

    

11.  Curățare / dezinfectare 28 

    

12.  Marcaj CE / producător 30 

    

13.  Echipamente livrate și accesorii 31 

 14.  Combinații 33 

    
 15.  Siguranță și întreținere 

15.1 Siguranță 
15.2 Întreținere 

 
34 
35 

  16.  Test de funcționare 36 

    

17.  Verificare de siguranță / verificare metrologică 37 

 18.  Mesaje de eroare / depanare / scoatere din uz 38 

    

19.   Declarație EMC 40 

     
Acest manual face parte integrantă din dispozitiv. Păstrați în același loc cu dispozitivul pentru ca persoanele desemnate 
pentru a îl utilizeza să aibă acces permanent la acesta.  
 
Manualul de instrucțiuni este valabil din iulie 2018. 



 Indicații / Contraindicații 
 
1.1 Indicații / Contraindicații ale Cryo 6 Physio 1  

 

 
 Pagina 1  

 

 
  
Indicații Cryo 6 Physio este destinat pentru următoarele utilizări: 

• Atenuarea durerii și redorii și ca tratament de suport pentru  afecțiunile acute și 
cronice ale sistemului musculo-scheleticArtrită 

- Bursită 
- Tendinită 
- Tenosinovită 
- Miozită 
- Fibrozită 
- Tensiune musculară 
- Sindrom cervical 
- Afecțiuni post-traumatisme ”lovitură de bici” 
- Sindrom lombar 
- Traumatisme ale mușchilor și articulațiilorSchmerzreduktion, 

• Atenuarea durerii, mobilitate îmbunătățită și reducerea redorii în afecțiunile 
reumatice 

- Artrită reumatoidă (artrită cronică progresivă) 
- Complicații post-sinovectomie 

• Reducerea spasmului în afecțiunile neurologice 
- Scleroză multiplă 
- Hemiplegie post-apoplectică 

Alte posibile utilizări: 
• Suport în terapia mișcării prin răcire prealabilă 
• În combinație cu comprese în traumatisme acute 
• Prevenirea edemelor și hematoamelor 
• în sport, ca tratament prevenit timpuriu  înainte de apariția durerii, imediat după 

o perioadă de efort susținut, cum ar fi o competiție 
• tratarea punctelor de tensiune muscular, în combinație cu stretching 
 
Alte utilizări se vor discuta cu medical pacientului sau derivă din literatura de 
specialitate. 

  
Contraindicații 
absolute 

• Cryoglobulinemie 
• Valori crescute de aglutinare la rece și anemii hemolitice la rece 
• Urticarie la rece 
• Părți ale corpului cu circulație defectuoasă 
• Boala Raynaud 
• Părți ale corpului cu sensibilitate defectuoasă 
• Boli trofice 
• Hipersensibilitate la rece 

  
Contraindicații relative • La tratamenul aplicat copiilor, părțile corpului care nu sunt supuse tratamentului 

vor fi acoperite și ținute calde. 
• Când se tratează fața, se vor acoperi ochii. 
• Nu tratați fața sau corpul dacă pacientul suferă de tensiune arterial severă sau 

insuficiență cardiacă severă. 
• Temperatura corpului pacientului nu va scădea excesiv în timpul tratamentului. 
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Indicații Cryo 6 Derma este destinat pentru următoarele utilizări: 

Atenuarea durerii și reducerea inflamației prin răcire cu aer în timpul și după 
tratamentele dermatologice și cosmetice 
• Terapie cu laser 
• Injecții 
• Terapie fotodinamică 

  
Avantaje Atenuarea durerii asociată cu aer rece face tratamentul mult mai plăcut pentru 

pacient. 
 
Reducerea efectelor secundare ce sunt de obicei associate cu tratamentul cu laser:  
• Eritem scăzut 
• Reducerea inflamației și a crustelor 
• Reducerea durerii și a afectării termice a pielii 

  
Contraindicații 
absolute 

• Cryoglobulinemie 
• Valori crescute de aglutinare la rece și anemii hemolitice la rece 
• Urticarie la rece 
• Părți ale corpului cu circulație defectuoasă 
• Boala Raynaud 
• Părți ale corpului cu sensibilitate defectuoasă 
• Boli trofice 
• Hipersensibilitate la rece 

  
Contraindicații relative • La tratamenul aplicat copiilor, părțile corpului care nu sunt supuse tratamentului 

vor fi acoperite și ținute calde. 
• Când se tratează fața, se vor acoperi ochii. 
• Nu tratați fața sau corpul dacă pacientul suferă de tensiune arterial severă sau 

insuficiență cardiacă severă. 
• Temperatura corpului pacientului nu va scădea excesiv în timpul tratamentului. 

  
Notă: La utilizarea Cryo 6 cu laser ablativ, asigurați-vă că ați curățat cu antiseptic leziunea 

produsă după tratament. 
 
 
 
 



 Efecte secundare  
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Efecte secundare Este posibilă apariția leziunilor termice ale pielii, cum ar fi roșeața și chiar 
degerăturile, în special la pacienții hipersensibili. 
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 Înainte de utilizarea dispozitivului pe pacient, operatorul se va familiariza cu 
instrucțiunile de utilizare și metodele de tratament individual, indicațiile / 
contraindicațiile, avertismentele și informațiile aplicației. Trebuie de asemenea 
consultate surse suplimentare de informații despre terapie. 

  
 Instrucțiunile de utilizare vor fi întotdeauna păstrate împreună cu dispozitivul, pentru 

a fi accesibile în permanență operatorului autorizat să utilizeze dispozitivul. 
  

Atenție! După ce dispozitivul a fost așezat temporar pe laterală, plasați-l în poziție verticală și 
mențineți-l în această poziție timp de cel puțin 30 minute înainte de a-l porni. În caz 
contrar, compresorul va fi deteriorat. 

  

Atenție! 
Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este alimentat de la o sursă de 
alimentare cu împământare corespunzătoare cu contacte de siguranță (instalație 
electrică conform DIN VDE 0100 partea 710). Aparatul va fi utilizat numai cu cablul 
de alimentare furnizat. Cablul de alimentare va fi protejat împotriva stresului 
mecanic. 

  

Atenție! 
Câmpurile electrice și magnetice pot afecta funcționarea dispozitivului. Din acest 
motiv, nu utilizați Cryo 6 în vecinătatea altor dispozitive care generează câmpuri 
electromagnetice puternice (echipament de radiografie sau diatermie, aparate 
RMN). Mențineți o distanță sigură de câțiva metri. 

  

Atenție! 
Cryo 6 nu este adecvat pentru utilizare în medii cu substanțe explozive, inflamabile 
sau combustibile. 

  

Atenție! 
Nu poziționați dispozitivul lângă surse de căldură (instalații de încălzire, produse de 
împachetări cu nămol fierbinte, sauna etc.) și lăsați un spațiu de cel puțin 50 cm între 
dispozitiv și perete (pentru a permite alimentarea cu produse de tratament și aer 
rece). 
Când se utilizează în combinație cu laser, sistemul de ventilație al laserului nu va 
obstrucționa răcirea Cryo 6. 

  

Atenție! 
În timpul utilizării, dispozitivul va fi poziționat în așa fel încât să permită accesul 
direct la sursa centrală de alimentare, astfel încât acesta să poată fi deconectat de la 
rețea în orice moment. 

  

Atenție! 
Pentru a evita riscul de electrocutare, înainte de efectuarea oricăror activități de 
întreținere sau de curățare, dispozitivul va fi deconectat prin scoaterea ștecherului 
din priză. 

  

Atenție! 
Inspectați aparatul înainte de utilizare. Dacă se constată o deteriorare, nu trebuie 
utilizat. 

  

Atenție! 
 
Se vor utiliza numai accesorii de la Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
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 Pacienților li se vor explica înainte de tratament obiectivele și efectele terapiei cu aer 
rece cu Cryo 6. 
 
Spuneți pacienților ca în cazul în care apare o senzație de disconfort, cum ar fi 
senzația de frig extremă în timpul tratamentului, să informeze imediat terapeutul. 
În timpul tratamentului, terapeutul va întreba pacientul dacă se simte bine. 
Parametrii tratamentului (nivelul fluxului de aer și distanța față de zona tratată) ar vor  
fi ajustate dacă este necesar. 

  
 Folosiți cel mai potrivit aplicator pentru diferitele aplicații, de la tratamente 

administrate în zone mari ale corpului până la tratarea punctului de declanșare. 
Deșurubați un aplicator și înșurubați unul diferit atunci când doriți să comutați. 

  
 Distanțele mici între piele și aplicator sunt potrivite pentru răcirea rapidă: 

• Distanța de 1 cm pentru intervaluri de tratament de până la 10 secunde, 
• Distanța de 5 cm pentru intervaluri de tratament de până la 30 de secunde. 

 
Distanțele medii între piele și aplicator sunt potrivite pentru răcirea dinamică a 
suprafețelor mai mari ale pielii și răcirea statică a zonelor mai mici: 

• Distanța de 10-15 cm pentru intervaluri de tratament de aproximativ 15-30 
minute. 

 
Distanțele mari dintre piele și aplicator sunt potrivite pentru răcirea dinamică a 
suprafețelor mari ale pielii: 

• Distanța de 15-20 cm pentru perioadele de tratament de peste 30 de 
minute. 

  
 Sunt necesare perioade mai lungi de tratament pentru articulații și mușchi, pentru că 

altfel se răcește numai suprafața și straturile superioare ale pielii. La pacienții cu 
inflamație articulară, răcirea rapidă determină hiperemie reactivă. 
 

 La pacienții cu boli ale sistemului musculo-scheletic și de susținere, cele mai bune 
rezultate sunt obținute cu o distanță de 5-20 cm între aplicator și suprafața pielii. 

  
 Atunci când este utilizat împreună cu dispozitivele laser, se recomandă o distanță de 

5 cm pentru o zonă de tratare de 10 cm². Distanța va crește atunci când se tratează 
suprafețe mai mari. Este necesară o perioadă mai lungă de tratament pentru a 
obține o răcire adecvată. 

  
 Rețineți că temperatura fluxului de aer poate crește în timpul tratamentului prelungit. 

 
Performanța aerului rece generat poate fi redusă dacă condițiile de mediu sunt 
nefavorabile (temperatura camerei peste 30 ° C și umiditatea ridicată a aerului). 
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Pacientul nu va fi lăsat nesupravegheat în timpul tratamentului. 

  

 
Instrucțiunile de tratament privind localizarea regiunii tratate și durata și intensitatea 
tratamentului necesită cunoștințe medicale și pot fi oferite numai de medici, terapeuți 
și practicieni ai profesiilor paramedicale. Aceste instrucțiuni vor fi respectate cu 
strictețe. 

  

 
Utilizarea în zone umede este strict interzisă. Nerespectarea acestei interdicții poate 
duce la avarierea dispozitivului și pune în pericol atât viața operatorului, cât și pe cea 
a pacientului. 

  

 
Eliminați ambalajul în condiții corespunzătoare. Asigurați-vă că nu este la îndemâna 
copiilor. 

  

 
Fluxul de aer rece nu se poate aplica pe leziuni deschise. 

  

 
La utilizarea Cryo 6 pentru răcierea pielii, nu creșteți puterea dispozitivului cu laser 
peste nivelul recomandat de producător. 

  

 
Când aplicați jetul de aer rece pe față este esențial să protejați ochii. 

  

 
Fluxul de aer va fi orientat uniform pe zona ce trebuie tratată. Evitați răcirea statică 
sau excesivă, deoarece aceasta poate duce la arsuri la rece și hipotermie. 

  

 
Utilizarea dispozitivului fără setările sau aplicațiile specificate în instrucțiunile de 
utilizare poate duce la pericol cauzat de efectele necontrolate ale răcirii. 

  

 
O atenție deosebită se va acorda copiilor. Părțile corpului care nu sunt supuse 
tratamentului vor fi acoperite și ținute calde. Aceasta se recomandă și adulților care 
sunt supuși tratamentului prelungit. 

  

 
Pot apărea degerăturile dacă temperatura pielii scade sub 0°C. Aceasta se întâmplă 
dacă aplicatorul este plasat la o distanță mai mică de 10 cm de piele. Dacă nu este 
posibilă respectarea acestei distanțe din motive terapeutice, se recomandă ca 
aplicatorul să fie direcționat dinamic pe zona tratată. 

  

 
Nu împingeți lateralele dispozitivului marcate cu simbolul de avertizare. 

  

 
Nu vă sprijiniți pe dispozitiv. 
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Ce este Cryo 6? Dispozitiv compact de generare aer rece utilizat pentru tratarea bolilor sistemului de 

suport și sistemelor musculo-scheletice. 
Cryo 6 poate fi, de asemenea, utilizat pentru a răci pielea pacienților supuși unui 
tratament dermatologic cu laser în scopul atenuării durerii și leziunilor termice ale 
pielii. 

  
Care sunt efectele Cryo 
6? 

Dispozitivul suflă aer foarte rece pe părțile corpului de tratat la diferite niveluri de 
viteză. 

  
Care sunt beneficiile 
Cryo 6? 

Este foarte ușor de utilizat datorită parametrilor prestabiliți ai programului și, de 
asemenea, foarte fiabil în utilizare prelungită atingând performanțele  dispozitivelor 
mult mai mari. 
 

  
Ce alte beneficii are 
Cryo 6? 

Ecranul LCD clar și tastatura ergonomică sunt de ultimă generație. 
Terapia poate fi personalizată prin intermediul a șase programe prestabilite pentru 
ușurarea misiunii utilizatorului, precum și trei programe cu alegere liberă a setărilor 
și un program individual de pornire. 
 

  
Cum se obține răcirea 
necesară? 

Volumul aerului poate fi setat la unul din cele nouă niveluri, în funcție de 
dimensiunea zonei care trebuie tratată și cât este de accesibilă. 
Trei dimensiuni de aplicatoare sunt furnizate ca standard pentru terapia individuală 
(diametre de 5, 10 și 15 mm). 
 
Un aplicator special este de asemenea disponibil pentru racirea pielii pacienților 
supuși tratamentului dermatologic cu laser. 
 

  
Notă: Dispozitivul va fi utilizat numai de persoane cu pregătire medicală (ex., medici, 

terapeuți, persoane cu profesii paramedicale). 
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 Dispozitivul cu aer rece Cryo 6 este utilizat pentru răcirea pielii 
 

- La tratarea leziunilor sau bolilor ce afectează sistemul musculo-scheletic 
- Pentru reducerea durerii locale 
- La pacienții care urmează tratament dermatologic cu laser pentru prevenirea 

leziunilor dermatologice termice 
  
Tipuri de dispozitive 1. Cryo 6 Physio pentru tratarea bolilor sistemului de suport și musculo-scheletic. 

2. Cryo 6 Derma pentru răcirea pielii pacienților care urmează tratament 
dermatologic cu cu laser, în scopul atenuării durerii și leziunilor termice. 

 
Tipurile de dispozitive sunt preconfigurate în fabrică și diferă în funcție de setările 
ventilatorului și intervalurile de tratament, precum și de progrmaul de pornire. 
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Atenție! 
Cryo 6 va fi plasat în poziție verticală și menținut în această poziție timp de cel puțin 
30 minute înainte de pornire, dacă dispozitivul a fost transportat fiind așezat pe 
lateral sau s-au lucrări de montare. 
În caz contrar, cmpresorul ar putea fi deteriorat. 

  
Conectarea cablului de 
alimentare 

Conectați cablul de alimentare la portul prevăzut (11) în dispozitiv și conectați cablul 
la sursa de alimentare. 

  
Notă: Dispozitivul poate fi conectat numai la prize cu protecție 
  
Pornirea dispozitivului Dispozitivul este pornit utilizând întrerupătorul cumpănă (10). 
  
Oprirea dispozitivului Dispozitivul este oprit utilizând întrerupătorul cumpănă (10). 

Pentru a deconecta complet dispozitivul (toți polii) de la sursă, cablul de alimentare 
va fi deconectat. 

  

Atenție! 
 
Toate cablurile vor fi potejate îmșpotriva încălcirii și stresului mecanic. 

  
Montarea tubului de 
tratament 

Inserați tubul de tratament în conectorul (5) din fața dispozitivului și blocați-l în 
poziție. 
 

 
 

Tubul de tratament poate fi păstrat în spațiul curbat de deasupra panoului de control 
(3) atunci când nu este utilizat. 

  
Fixarea protecțiilor 
roților 

Atașați protecțiile roților (2) la suporturi. 

  
Fixarea plăcii de sticlă Patru buloane de distanțare sunt déjà fixate în partea de sus a dispozitivului pentru a 

permite atașarea plăcii de sticlă. 
 
Plasați un disc intermediar de silicon pe fiecare dintre cele patru buloane. 
 
Atașați placa de sticlă pe cele patru buloane. 
 
Securizați placa prin strângerea clemelor furnizate pentru cele patru buloane. 
 
Nu utilizați în ascet scop un instrument, pentru a nu avaria placa de sticlă. 
 
Utilizați degetele pentru a strânge clemele. 
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 Parcurgeți pașii descriși mai sus în ordine inversă pentru a demonta placa de sticlă. 
  

 

Niciodată nu ridicați dispozitivul ținând de placa de sticlă. 

  
  
Notă: Aplicatorul pentru tratament și elementele atașate pot fi păstrate în cutia aferentă. 

 

Placă de 
sticlă 
 

Lagărul 
clemei 
 

Disc siliconic 
 

Bulon distanțier 
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Brațul de susținere Dispozitivul Cryo 6 poate fi montat cu braț de susținere ca opțiune suplimentară. 
Acest braț permite răcirea unei anumite regiuni a corpului fără să fie nevoie ca 
terapeutul să țină tubul. 
 
Kitul de accesorii ale brațului de susținere conține următoarele: 
1 suport de montare braț de susținere 
2 șuruburi M6x16 și cheie allen pentru montare 
1 element antirotire 
1 bară braț de susținere 
1 braț de susținere rotativ 
1 clemă tub 
1 suport tub 
 
De asemenea necesare: 
Placă de sticlă 
Bucșă de ghidare 

  
Imagine a brațului de 
susținere după 
montare 

 
 supporting arm 

Guide through 
glass plate and 
anti-rotation 
element 

Supporting arm securing element 

Supporting arm 
pole 



 Instalare dispozitiv  
 
7.2 Montarea brațului de susținere 7     

 

 
 Pagina 12  

 

Instrucțiuni de montare Placa de sticlă se va atașa la dispozitiv în așa fel încât brațul de susținere să poată fi 
montat (vezi 7.1 Montare). Placa de sticlă conține o deschidere prin care trece brațul 
de susținere. 

  
Notă: Placa de sticlă poate f montată pentru a fi simetrică cu dispozitivul. Dacă se 

montează și brațul de susținere, placa de sticlă este așezată pe buloanele de 
distanțare în așa fel încât orificiul pentru poziționarea brațului de susținere să fie pe 
partea corectă a dispozitivului. 

  
 Pasul 1 – fixarea bucșei de ghidare  

Montarea bucșei de ghidare (furnizată împreună cu placa de sticlă) în orificiul special 
practicat în acest scop. 

 
  
 Pasul 2 – montarea elementului de siguranță al brațului de susținere 

Utilizați cheia Allen și șuruburile M6x16 pentru a strânge suportul la baza 
dispozitivului. 
În baza dispozitivului există deja orificii special create în acest scop. 
 

 
 

Atenție! 
Vederea din partea de jos a dispozitivului este furnizată în scop de clarificare, 
vă rugăm NU întoarceți dispozitivul în sus pentru a monta suportul! 

  

Threaded   
holes 

Guide sleeve  
Part 1 

Guide sleeve  
Part 2 
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 Pasul 3 – atașarea elementului antirotație și a barei  
Plasați elementul antirotație pe distanțierul plăcii de sticlă așa cum se arată în figură. 

 
 
Treceți bara brațului de susținere prin bucșa de ghidare și elementul antirotație de 
mai sus și blocați-le în poziție în elementul de siguranță ale brațului de susținere. 
 

 
 

Anti-rotation 
element 
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 Pasul 4 – atașarea brațului de susținere  
Strângeți brațul de susținere (a) în bara montată. Canalele șuruburilor vor fi aliniate 
pentru a asigura mișcarea liberă în sus și în jos a brețului de susținere. Ele vor fi în 
lungul axei și permite astfel îndoirea barei. 

 
  
 Pasul 5 – atașarea clemei/suportului tubului 

Strângeți clema tubului (b) în brațul de susținere rotativ și agățați suportul tubului (c) 
de șurubul de fixare al brațului de susținere. 
 
Tubul de tratament poate fi trecut acum prin elementul de siguranță al tubului și 
piesa manuală poate fi trecută prin clema tubului. 

- Recesses below 
- Same bend orientation 
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 Dispozitivul Cryo 6 efectuează un autotest în momentul pornirii. 

Puteți comuta în meniul de configurare în timpul autotestului și trece ulterior la 
prerăcirea dispozitivului. 

  
 

 
  
Selectarea meniului Apăsați tasta “Meniu” pentru a selecta meniul. 
  
 

 
  
 Puteți selecta meniul pentru a vizualiza informații tehnice, modifica setările inițiale 

din fabrică, selecta un program preferat sau define propriile programe. 
  
 Puteți alege din unsprezece elemente de meniu: 

- Service 
- Înapoi la tratament 
- Dezghețare 
- Propriile programe 
- Preferate 
- Info 
- Program de întreținere automat S01 
- Program de întreținere automat S02 
- Tip de dispozitiv Cryo  
- Configurație dispozitiv 
- Setări de bază 
 
Utilizați butoanele cu săgeți (14 și 15) pentru a naviga între diferitele elemente 
individuale ale meniului. 

  
Selectarea elementelor 
meniului 

Apăsați tasta “Selectare” (17) pentru a selecta un element al meniului. 

  
Meniu de final Selectați “Înapoi la tratament” pentru a încheia meniul și a vă întoarce la ecranul de 

tratament. 
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Tip de dispozitiv Cryo 6 poate fi utilizat ca “Cryo 6 Physio” sau “Cryo 6 Derma”. 
 
Utilizați butoanele cu săgeți (14 și 15) pentru a naviga spre configurația presetată pe 
care doriți să o utilizați. Apoi apăsați tasta “Salvare” pentru a o selecta. 
 
Vezi capitolul 9.3 pentru mai multe informații despre tipurile de dispozitive și 
parametrii specifici. 

  
Configurare dispozitiv Acest meniu oferă diferite setări, cum ar fi limba sau apsecte ale procesului de 

pornire. 
Utilizați butoanele cu săgeți (14 și 15) pentru a naviga în submeniu. 
Apăsați tasta “Selectare” (17) pentru a selecta un element. 

  
 Limbi disponibile 

Următoarele limbi sunt disponibile: 
Germană, engleză, franceză, italiană, poloneză. 

  
Notă: Submeniurile “Parametru de intrare extern”, “Parametru de ieșire extern” și 

“Parametru de pornire extern” sunt inactive. 
  

 Procesul de punere în funcțiune 
Cryo 6 oferă două opțiuni diferite: 
1. Pornire directă 
2. Programe 
Apăsați tasta “Selectare” pentru a selecta meniul. 
Apăsați tasta “Modificare” (Change) pentru a comuta între pornire direct și programe. 
Apăsați tasta “Salvare” (Save) pentru a salva procesul de pornire pe care doriți să-l 
rulați și tasta “Da” (Yes) pentru a confirma și aplica opțiunea 
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Setări inițiale Puteți reveni la setările inițiale în acest element de meniu. 
 
Apăsați tasta “DA” pentru a resta toți parametrii care au fost modificați și reveni la 
setările din fabrică. 
 
Propriile programe și programele preferate pe care le-ați salvat nu se vor pierde. 
 
Apăsați tasta “NU” pentru a reține parametrii modificați. 

  
Service Această zonă este protejată prin parolă și poate fi accesată numai de peesoanele 

care au fost instruite de Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Apăsați tasta “OK” pentru a ieși din meniu. 
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Dezghețare Meniul “Dezghețare” (Defrost) declanșează dezghețarea schimbătorului de căldură. 
  

Notă: Efectuați dezghețarea când jetul de aer generat este mai puternic decât de obicei. 
De multe ori, acest fenomen este cauzat de plasarea Cryo 6 într-un mediu cu nivel 
de umezeală ridicat, cum ar fi băi sau saune. Recomandăm, de asemenea, 
dezghețarea Cryo 6 și golirea recipientului cu apoă decongelată dacă acesta nu a 
fost urtilizat o perioadă mai lungă de timp, de exemplu în timpul sărbătorilor. 

  

Efectuarea dezghețării Apăsați tasta “Selectare” pentru a începe imediat procesul de dezghețare. Procesul 
de dezghețare este realizat în modul ”stand-by”. 

  
 

 
  
 Ventilatorul de tratament pornește și funcționează până la atingerea temperaturii de 

dezghețare a unității de răcire. Suflanta se oprește ulterior. 
 
După ce procesul de dezghețare a fost finalizat, pe ecran apare mesajul 
"Dezghețare completă". 
 
Apăsați tasta "Înapoi" dacă doriți să întrerupeți procesul de dezghețare înainte de a 
se finaliza. 
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Notă: Meniurile “Programe interne”, “Programarea fazelor 1 și 2” și “Programe preferate” 

pot fi activate numai dacă meniul “Programe” este axctivat ca proces de pornire (vezi 
punctul 8.2). 

  
Programe proprii Cryo 6 oferă opțiunea salvării a trei programe pe lângă cele șase programe 

presetate din fabrică, care nu pot fi modificate permanent. 
Nivelul ventilatorului și timpul pot fi alocate individual unei locații de salvare. 
Programele pot fi programate fie într-o fază, fie în două faze consecutive. 

  
 

 
  
Programarea unui 
program într-o singură  
fază 

Utilizați butoanele cu săgeți (14 și 15) pentru a naviga între cele tri locații de salvare. 
Apăsați tasta “Selectare” (17) pentru a selecta programul salvat pe care doriți să-l 
utilizați. 
 
Puteți utiliza apoi săgețile (15 și 16) pentru a selecta nivelul dorit la ventilatorului. 
Simbolul ventilatorului (20) luminează intermitent. 
Apăsați tasta “Salvare” pentru a salva nivelul ventilatorului. 
Simbolul ventilatorului rămâne acum aprins, iar simbolul timpului (22) luminează 
intermitent. 
 
Utilizați butoanele cu săgeți (14 și 15) pentru a selecta timpul dorit. 
Apăsați tasta “Salvare” pentru a salva timpul. 
 
Activați tasta “Înapoi” (Back) pentru a opri programarea unui program într-o fază. 
Activați tasta “Înapoi” (Back) pentru a ieși din meniu. 

  
 

 
  
Programarea unui 
program în două faze 

Aici puteți aranja două programe cu niveluri diferite de ventilatoare și timpi pentru a 
rula consecutiv într-o singură sesiune de tratament. 
Începeți în același mod ca atunci când programați un program cu o fază. Acum, în 
loc să apăsați tasta "Înapoi" pentru a părăsi programul, apăsați din nou tasta 
"Salvare". Parametrii pentru faza 1 apar acum în font mic în partea de sus a 
ecranului. 
 

  
 

Preferate Aici puteți selecta un program personal preferat, care este încărcat automat ori de 
câte ori aparatul este pornit. Puteți alege unul dintre cele șase programe presetate 
din fabrică P1-P6 sau unul dintre propriile programe speciale S1-S3. Utilizați săgețile 
(14 și 15) pentru a naviga printre locațiile programului. Alegeți programul pe care 



 Setări inițiale  
 
8.5 Programe proprii și preferate 8  

 

 
 Pagina 20  

 

doriți să îl definiți drept preferat și apăsați tasta "Selectare" pentru a confirma. 
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Info Informațiile tehnice despre diferitele componente ale dispozitivului sunt afișate în 

acest element al meniului. 
  
Notă: Nu se pot aplica setări. 
  
Programe de 
întreținere 

Programele de întreținere S01 și S02 simulează funcționarea pe termen lung și 
înregistrează starea corectă a dispozitivului. 
Orice defecțiuni sunt diagnosticate și consemnate. 

  
SO1 Acest program simulează două sesiuni de tratament de 15 minute și un proces de 

dezghețare. Programul înregistrează parametrii cheie, cum ar fi temperatura și 
durata. 
 
Temperaturile actuale ale compresorului și ale vaporizatorului pot fi verificate în 
timpul testului. 

  
SO2 Aparatul se răcește până la -40 ° C / -38 ° C și începe o sesiune de tratament de 15 

minute la nivelul 9 al ventilatorului. 
 
Acest program se repetă până când se acționează tasta Start / Stop. 
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Prerăcire De îndată ce este pornit, dispozitivul Cryo 6 începe să se răcească până la 

temperatura minimă care trebuie atinsă. Compresorul și condensatorul funcționează 
împreună în această fază. În același timp, dispozitivul efectuează un autotest. Nu pot 
fi introduse date în ecran în timpul autotestării sau prerăcirii. Singura cheie activă este 
tasta "Meniu" (1), pe care utilizatorii o pot acționa pentru a ajunge la meniul de 
configurare. Când a fost efectuată o pre-răcire suficientă, afișajul se comută automat 
în ecranul de pornire. Cryo 6 este acum gata de utilizare. 

  
 

 
 

 

  
Funcționare În timpul tratamentului, ventilatorul suflă aer rece prin tubul de tratament. În același 

timp, compresorul / condensatorul pornesc automat în timpul tratamentului, pentru a 
asigura răcirea constantă. 

  
Modul ”Standby” Cryo 6 este în modul de așteptare (standby) atunci când nu se efectuează nici un 

tratament. Compresorul pornește automat de îndată ce se depășește o anumită 
temperatură, pentru a se asigura că aerul rece este disponibil în orice moment. 
Tratamentul poate fi pornit imediat din modul de așteptare. 

  
Recomandări pentru un 
tratament optim 

Recomandăm un interval de cel puțin 10 minute între terminarea prerăcirii și 
începerea tratamentului. Aceasta asigură ajungerea la temperatura minimă de răcire a 
aerului generat. 
 
Recomandărm, de asemenea, ca Cryo 6 să fie doar oprit din buton atunci când se fac 
pauze prelungite în tratament, la sfârșitul zilei. 

 
 

1 
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Pornirea dispozitivului La pornirea dispozitivului din întrerupătorul de rețea (10), ecranul se luminează. 
  
Inițializare Starea actuală (auto-test, prerăcire) poate fi citită pe ecran în timpul inițializării. 
  
 

 
  

Notă: Setările din fabrică înseamnă că ecranul de pornire și procesul de pornire sunt 
diferite după cum utilizați dispozitivul cu parametrii presetați ai Cryo 6 Physio ori 
Cryo 6 Derma. 
Vedeți pagina următoare pentru imagini ale ambelor ecrane de pornire. 

  

Selectarea programului 
și timpului de 
tratament 
 

Dispozitivul este pregătit pentru utilizare de îndată ce ecranul de tratament (în acest 
caz “Physio”) este afișat. 
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
 

Utilizați tastele de selectare a programului (14 și 15) pentru a selecta programul dorit 
și tastele de timp (16 și 17) pentru a fixa timpul dorit de tratament. 

  
Notă: Nivelul ventilatorului nu poate fi modificat înainte de începerea tratamentului. 
  
Începerea 
tratamentului 

Apăsați tasta start/stop (18) pentru a începe rularea programului. 
Nivelul ventilatorului (14 și 15) și timpul de tratament (16 și 17) pot fi modificate prin 
apăsarea tastelor corespunzătoare în timpul tratamentului. 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
 

  
Notă: Dacă parametrii sunt modificați în timpul tratamentului, se revine la setările din 

fabrică după sfârșitul tratamentului (sau la setările programului preferat, dacă un 
asemenea program s-a salvat). 

  
Încheierea 
tratamentului 

Un semnal acustic indică sfârșitul tratamentului, iar ventialtorul se oprește automat. 
Aceasta se întâmplă și în cazul întreruperii înainte de expirarea timpului a 
tratamentului prin acționarea tastei start/stop (18). 
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Ecranele de pornire Setările din fabric înseamnă că ecranele de pornire și procesul de pornire al 

versiunilor Physio și Derma sunt diferite. 
  
 Ecranul de pornire / pornire directă Derma 
  
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
  
 Pornire directă: nivelul ventilatorului și timpul pot fi selectate direct. 
  
 Ecranul de pornire / pornire directă Physio 
  
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
  
 Programe: selectarea directă între diferite programe prestate  

 și utilizarea programelor de intervaluri. 
  
Notă: Meniul de configurare al dispozitivului oferă posibilitatea alegerii unui process de 

pornire. Vedeți capitolul 8 pentru instrucțiuni. 
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Cryo 6 Physio – 
parametri presetați 

     
 Faza 1 Faza 2 

Program Nivel 
ventilator 

Timp Nivel  
ventilator 

Timp 

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 - 
parametri presetați 

Program Nivel 
ventilator 

Timp 

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

 

  
Notă: Cryo 6 Derma este presetată din fabrică pentru pornirea directă. Utilizați meniul 

“Configurare dispozitiv” (Device configuration) pentru a comuta în modul de pornire 
Programe. 

  
  
Modificarea valorilor 
presetate 

Cryo 6 oferă opțiunea de a ajusta nivelul ventilatorului și timpul de tratament conform 
cerințelor individuale și salvarea acestor modificări (vezi capitolul 8.5).  
 

 Ventilatorul de tratament poate fi selectat la nouă niveluri diferite cu ajutorul tastelor 
(14 și 15). 

  
 Timpul de tratament poate fi selectat la orice durată cuprinsă între 00:00 și 99:59 

minute. 
 
Dacă a fost selectat un timp de tratament excesiv de mare dijn eroare, apăsați tasta 
start/stop (18) de două ori pentru a vă întoarce la timpul presetat din fabrică. 
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Tensiunea sursei 100 - 120 V / 50 Hz / 60 Hz (9 – 12 A) 

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

  
Siguranță sursă Întrerupător 16 A în butonul de rețea 
  
Protection class I 
  
Partea aplicată Tip B 
  
Dimensiuni H 645 mm x W 390 mm x D 680 mm 
  
Greutate 60 kg 
  
Funcționare +10°C - +35°C, umiditate relativă 20% - 80%, fără condens 

la 700 hPa - 1060 hPa 
  
Transport -10°C - +50°C, umiditate relativă 10% - 90% fără condens 

 
  
Depozitare -10°C - +50°C, umiditate relativă 10% - 90% fără condens 

at 600 hPa to 1060 hPa 
  
Notă: Depozitarea și transportul vor fi efectuate numai în ambalajul original. 
  
Temperatura generată de 
evaporator 

 Dispozitiv 115 V Dispozitiv 230 V 
minimum (standby) - 38 °C  - 40 °C 
maximum (standby) - 25 °C - 25 °C 
   

 

  
Temperature aerului la 
ieșire (temperature 
mediului ambiant de până 
la 25°C) 

medie:                 - 25°C 
la începutul tratamentului:  - 31 °C 
maximă:                  - 18 °C (după 15 minute de tratament) 

 Abatere de +/- 10% 
  
Timpul maxim de 
tratament ce poate fi setat 

99:59 min 

  
maximale Belastung der 
Glasplatte 

Greutatea maximă și dimensiunea dispozitivelor (cum ar fi dispozitivele cu laser) 
care pot fi plasate pe placa de sticlă sunt de 35 kg și 50 x 50 x 35cm (l x a x H). 

  
 Pot interveni modificări tehnice. 
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- Înainte de începerea oricăror operațiuni de întreținere și curățare, dispozitivul va fi 
întotdeauna oprit de la întrerupătorul principal și deconectat. 
 
- Asigurați-vă că atunci când curățați și dezinfectați dispozitivul, etichetele acestuia 
(cum ar fi avertismentele, etichetele dispozitivelor de comandă, plăcuța de 
identificare) nu sunt deteriorate. 
 
- Asigurați-vă că în timpul curățării și dezinfecției nu pătrund lichide în dispozitiv. Nu 
utilizați spray-uri. 
 
- Dacă în timpul curățării sau dezinfectării lichidul pătrunde în dispozitiv, vă rugăm să 
scoateți aparatul din funcțiune, să vă îngrijiți a nu fi utilizat de altcineva și să 
contactați reprezentantul de service. 
 
- Dispozitivul și partea aplicată a acestuia sunt considerate "necritice" în ceea ce 
privește aplicarea regulilor de igienă atunci când sunt utilizate pe piele sănătoasă și 
fără afecțiuni. 

  
Carcasă/accesorii Curățarea: În caz de contaminare vizibilă, carcasa, aplicatorul și toate cablurile pot 

fi curățate cu agenți de curățare a plasticului fără alcool și neabrazivi. Ștergeți 
suprafața până când murdăria este îndepărtată, folosind o cârpă moale înmuiată 
conform specificațiilor producătorului în agent de curățare în cantitate mică, pentru 
ca lichidul să nu se scurgă din cârpă. 
 
Desinfektion: Recomandăm ca dezinfecția să fie efectuată cel puțin o dată pe 
săptămână, precum și în cazul evidențierii posibilei contaminări. Consultați-vă cu 
specialistul dumneavoastră în igienă atunci când faceți acest lucru. Întotdeauna 
efectuați curățarea înainte de dezinfectare. 
Carcasa, cablurile și accesoriile pot fi dezinfectate utilizând șervețele dezinfectante. 
Utilizați un dezinfectant fără alcool disponibil în comerț pentru metal și plastic, cu 
proprietăți bactericide, virucide și fungicide. Respectați instrucțiunile producătorului 
priving utilizarea. Ștergeți toate suprafețele folosind o cârpă înmuiată conform 
specificațiilor fabricantului cu cantitate suficientă de dezinfectant, dar fără să picure 
sau folosiți șervețele dezinfectante pre-impregnate (așa-numitele șervete). 
Dacă este cazul, respectați și cerințele privind uscarea sau post-curățarea. 
 

Recipientul cu apă 
decongelată 

Curățare: Recipientul cu apă decongelată (7) va fi curățat de câte ori este golit. 
Urmați procedura descrisă la "Carcasă/accesorii". 
 
Dezinfectare: Urmați procedura descrisă la "Carcasă/accesorii ". 

  

Atenție! 
 
Dispozitivul poate fi utilizat numai dacă recipientul pentru apă deazghețată se află în 
poziție. 

  
Filtrul de aer Filtrul de aer (9) va fi curățat regulat și în orice caz după cu mai mult de 200 

ore de funcționare (notificarea de întreținere va fi afișată pe ecran). 
Curățarea se va realiza prin aspirarea filtrului de aer din exterior utilizând un 
aspirator de uz domestic disponibil pe piață. 

  
Notă: Utilizați dispozitivul numai într-un mediu ce respectă normele de igienă. 
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 Dispozitivul poartă marcajul CE 

 

 
 
Conform Directivei CE 93/42/EEC privind dispozitivele medicale. 
 
 

Producător Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany  
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Echipamente livrate Versiunea Cryo 6 Physio 
Articol nr.  
95850912 1 tub de tratament Physio 
65370216 1 adaptor pentru aplicatoare 
65370225 1 aplicator ∅ 5mm 
65370224 1 aplicator ∅ 10mm 
65370223 1 aplicator ∅ 15mm 
66850122 1 placă de sticlă cu mânere 
94851511 1 set de șuruburi pentru raftul de sticlă 
80400756 4 roți din plastic ∅ 75 mm 
65851610 1 recipient pentru apă decongelată 
67300124 1 cablu de alimentare 230 V 
65853112 1 tavă pentru depozitare accesorii 
10101214 1 instrucțiuni de utilizare 
  
  
Echipamente livrate Versiunea Cryo 6 Derma 
Articol nr.  
95853411 1 tub de tratament Light Neo 
66850122 1 placă de sticlă cu mânere 
94851511 1 set de șuruburi pentru raftul de sticlă 
80400756 4 roți din plastic ∅ 75 mm 
65851610 1 recipient pentru apă decongelată 
67300124 1 cablu de alimentare 230 V 
65853112 1 tavă pentru depozitare accesorii 
10101214 1 instrucțiuni de utilizare 
  
  
 Roți opționale dispozitiv 
80400756 Roți plastic ∅ 75 mm 
80401004 Roți plastic ∅ 100 mm 
  
 Pot interveni schimbări tehnice. 
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Accesorii Pentru ambele versiuni ale dispozitivului 
  
Articol nr.  
65851610 1 recipient pentru apă decongelată 
87413230 Dop pentru recipientul de apă decongelată 
65853112 Tavă depozitare accesorii 
80400756 Roți de plastic ∅ 75 mm 
80401004 Roți de plastic ∅ 100 mm 
  
 Versiunea Cryo 6 Physio 
  
Articol nr.  
95850912 Tub de tratament Physio 
65370216 Adaptor pentru aplicatoare 
65370225 Aplicator ∅ 5mm 
65370224 Aplicator ∅ 10mm 
65370223 Aplicator ∅ 15mm 
66850122 Placă de sticlă cu mânere 
93852620 Braț de susținere pentru tubul Physio  
  
  
 Versiunea Cryo 6 Derma 
  
Articol nr.  
95853411 Tub de tratament Light Neo 
65373510 Applicator pentru tubul Derma  
66850112 Placă de sticlă fără mânere 
94851511 Set de șuruburi pentru raftul din sticlă 
93852630 Braț de susținere pentru tubul Derma  
95855610 Suport pentru tubul laserului 
  
 Din motive de siguranță, utlizați numai accesorii originale, altfel funcționarea 

corespunzătoare nu poate fi garantată. 
  
 Pot interveni schimbări tehnice. 
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 Cryo 6 poate fi utilizat în combinație cu diverse dispozitive cu laser. Vă rugăm să 
respectați instrucțiunile producătorului la utilizarea acestora.. 
 
Persoana care combină dispozitivele și utilizează sistemul medical este responsabilă 
în mod independent pentru utilizarea corectă a acestora în combinație. 
 
Când dispozitivele se utilizează în combinație, vă rugăm să respectați normele de 
securitate conform DIN EN 60601-1. 
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 Cryo 6 este fabricat conform normelor de securitate prevăzute de standardul DIN EN 

60601-1. 
 
În calitate de producător, Zimmer MedizinSysteme GmbH poate fi considerat 
răspunzător pentru siguranță și fiabilitate numai dacă: 
 

• aparatul este conectat la o priză de curent adecvată cu împământare, iar 
instalația electrică respectă normele DIN VDE 0100 partea 710 sau altele 
similare, 

• dispozitivul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, 
• extensiile, reajustările sau modificările sunt efectuate numai de către 

persoanele autorizate de Zimmer MedizinSysteme, 
• operatorul a verificat siguranța funcțională, starea corespunzătoare și 

integritatea mecanică a dispozitivului și aplicatorului înainte de utilizarea 
dispozitivului, 

• aparatul este utilizat numai de personal calificat, 
• aparatul nu este utilizat în zone periculoase și / sau într-o atmosferă 

combustibilă, 
• dispozitivul este imediat deconectat de la rețea în cazul penetrării lichidelor. 

 
Dispozitivul nu conține părți care pot fi întreținute sau reparate de către operator. 



 Siguranță și întreținere 
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Curățarea filtrului de 
aer 

În partea din spate a dispozitivului (9) există un element filtrant pentru a se asigura 
că aerul de tratament și aerul rece necesar pentru mașina de răcire nu prezintă 
particule de praf grosier. În mod normal, este suficient să curățați filtrul în mod 
regulat prin aspirarea întregului exterior cu un aspirator de uz casnic disponibil pe 
piață, nu mai târziu de momentul în care software-ul emite un mesaj informând 
parcurgerea a 200 de ore de funcționare. Vă recomandăm să curățați mai frecvent 
elementul de filtrare dacă aparatul este plasat în încăperi cu mochetă sau în zone 
unde este probabil ca formarea prafului să fie mai mare din alte motive. 

  
Notă: Mesajul din software va fi confirmat prin apăsarea tastei “OK” după ce filtru de aer a 

fost curățat. 
  
Golirea recipientului cu 
apă decongelată 

Atunci când Cryo 6 este oprit după utilizare sau când programul de decongelare este 
pornit, sistemul de răcire se încălzește și produce apă decongelată. 
Rezervorul, care are o capacitate de aproximativ 1 litru, poate fi îndepărtat prin 
tragerea acestuia din dispozitiv și apoi se poate goli. 
Apoi se reintroduce în aparat. 
Respectați instrucțiunile pentru curățare și dezinfectare (capitolul 11). 
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Teste de funcționare După pornire, Cryo 6 efectuează automat un autotest și verifică funcționarea 
componentelor tehnice. 

 
Dacă este necesar, utilizatorul poate verifica funcția tehnologiei de răcire conform 
celor de mai jos: 
 

1. Porniți dispozitivul. 
2. Așteptați până când dispozitivul este pregătit pentru utilizare. 

Acesta este momentul când dispozitivul afișează meniul de selectare a 
programului / meniul de pornire directă. 

3. Apăsați tasta Start / Stop (18) pentru a porni Cryo 6. 
4. Selectați diferitele niveluri de flux de aer unul după altul și verificați puterea 

fluxului de aer și aerul rece generat. 
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 În Germania nu sunt necesare verificări de siguranță conform secțiunii 6 a  MPBetreibV 

(Ordonanței privind utilizarea dispozitivelor medicale) pentru aparatul Cryo 6. Acest dispozitiv 
nu este inclus în lista din anexa 1 a Ordonanței. 

  
 De asemenea, nu este necesar controlul metrologic (MTK) conform secțiunii 11 a 

MPBetreibV (Ordonanței privind utilizarea dispozitivelor medicale) pentru aparatul Cryo 6. 
Acest dispozitiv nu este inclus în lista din anexa 2 a Ordonanței. 

  
Notă: Aceste cerințe se aplică la utilizarea dispozitivelor în Germania. Vă rugăm să 

respectați orice acte normative aplicabile din țara dvs., chiar dacă sunt în 
contradicție cu cele de mai sus. 



 Mesaje de eroare  
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Întrerupătorul de rețea 
e activat 
 

Cryo 6 este echipat cu un element bipolar de protecție împotriva supraîncărcării, 
integrat în comutatorul principal (10), pentru a proteja dispozitivul în caz de probleme 
de alimentare. Dacă siguranța se declanșează, dispozitivul se oprește automat prin 
întrerupătorul cumpănă (10). Aparatul este pregătit pentru utilizare numai prin 
pornirea de la întrerupătorul cumpănă (10). 
 
Vă rugăm să anunțați serviciul de relații cu clienții dacă această defecțiune apare în 
mod frecvent. 

  
Debit scăzut de aer 
rece generat / 
reducerea debitului de 
aer rece generat 

Acumularea de particule de praf în interiorul și în jurul otificiului de dezghețare (8) 
poate fi cauza unei reduceri semnificative a debitului de aer rece și a unui curent de 
aer redus. Particulele de praf sunt purtate în schimbătorul de căldură de aerul de 
tratament. Acest lucru poate duce la blocarea deschiderii de dezghețare și la 
formarea apei de decongelare. 
 
Orificiul de dezghețare este situat deasupra recipientului de apă de decongelare. 
Aparatul va fi dezghețat înainte de curățarea otificiului de dezghețare (vezi pagina 
18, "Efectuarea dezghețării"). După decongelare, opriți aparatul și scoateți ștecherul 
din priză. 
 
Scoateți recipientul de apă de decongelare și plasați un recipient plat sub dispozitiv 
pentru a capta apa de decongelare. Scoateți ușor gura orificiului de dezghețare, 
folosind o mișcare de răsucire. 
Curățați gura orificiului de dezghețare sub jet de apă curgătoare și înșurubați-o în 
loc. 

  
Mesaje de eroare 
 

Elementele componente ale dispozitivului care sunt importante pentru funcționarea 
programelor sunt testate atunci când aparatul este pornit și, uneori, și atunci când 
este utilizat. Dacă se detectează o eroare în timpul acestor teste, tratamentul este 
anulat și un mesaj de eroare este afișat în partea de sus a afișajului, emițându-se și 
un semnal acustic. 
 
Mesajele de eroare sunt afișate în text simplu în partea de sus a ecranului. 
Tratamentul nu poate fi continuat, existând numai posibilitatea opririi aparatului. 
 

 
 
Erorile care nu afectează continuarea utilizării dispozitivul pot fi rezolvate astfel: se 
oprește aparatul, se așteaptă timp de cinci secunde și apoi se repornește. 
 
Dacă mesajul de eroare se referă la temperatură sau presiune excesiv de ridicate, 
așteptați 30 de minute înainte de a porni aparatul, deoarece dispozitivul are nevoie 
de timp să se răcească. Aceste mesaje de eroare pot fi cauzate de temperaturile 
exterioare ridicate și de temperaturile din încăpere care afectează generarea de aer 
rece. 
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Vă rugăm să anunțați serviciul de relații cu clienții dacă această defecțiune apare în 
mod frecvent. Puteți contacta departamentul de relații cu clienții prin intermediul 
reprezentantului de vânzări sau la sediul principal din Neu-Ulm. 
 
Pentru alte probleme de funcționare, contactați reprezentantul de service. 

  
Zentrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany  
Tel. +49 731. 9761- 0 
Fax +49 731. 9761- 118 
www.zimmer.de 

  
Scoatere din uz 
 
 

Aparatul va fi returnat la fabrică în ambalajul original. Acesta va fi eliminate numai de 
către Zimmer MedizinSysteme. 
 
În alte țări (europene), vă rugăm să respectați normele naționale de eliminare. 
Contactați distribuitorul dacă este necesar. 



 Declarație EMC  
 19     

 

 
 Pagina 38  

 

 
Dispozitivele electrice medicale, cum este Cryo 6, fac obiectul unor preavertizări specifice referitoare la EMC 
(compatibilitate electromagnetică) și vor fi instalate și configurate în conformitate cu informațiile EMC conținute în 
instrucțiunile de utilizare sau în documentele însoțitoare. 
 
Echipamentele de comunicații de înaltă frecvență mobile și portabile (de exemplu, telefoane mobile, telefoane 
celulare) pot afecta aparatele medicale electrice. 
 
Cryo 6 poate fi utilizat numai cu cablul de alimentare original indicat în lista livrată împreună cu aparatul. 
 
Utilizarea dispozitivului cu un alt cablu de alimentare poate duce la creșterea emisiilor sau la scăderea rezistenței 
la interferențe a dispozitivului! 
 
Instrucțiuni și declarația producătorului – Emisii electromagnetice 

Dispozitivul Cryo 6 este adecvat pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat. Cumpărătorul sau 
utilizatorul dispozitivului Cryo 6 se vor asigura că acesta este utilizat într-un mediu electromagnetic așa cum 
este descris mai jos: 

Măsurători interferențe Conformitate Mediu electromagnetic - îndrumări 

Emisii de înaltă frecvență conform CISPR 11 Grupa 1 Dispozitivul Cryo 6 utilizează energie HF 
numai pentru funcționarea sa internă. Aceasta 
înseamnă că emisiile sale HF sunt foarte 
reduse și este foarte puțin probabil să 
cauzeze interferențe la dispozitivele 
electronice din proximitate. 

Emisii de înaltă frecvență conform CISPR 11 Clasa B Dispozitivul Cryo 6 este adecvat pentru 
utilizare în toate unitățile, inclusiv în cele aflate 
în zone rezidențiale și în cele conectate direct 
la rețeaua publică ce alimentează și clădiri 
utilizate în scop rezidențial. 

Emisii armonice conform IEC 61000-3-2 Clasa A 

Fluctuații de tensiune/pâlpâiri IEC 61000-3-3 Nu este cazul 

 
Dispozitivul nu va fi utilizat în apropierea altor echipamente sau așezat deasupra acestora. Atunci când este 
necesar să se lucreze în condițiile menționate, dispozitivul va fi verificat pentru a asigura funcționarea corectă în 
aceste condiții. 
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Instrucțiuni și declarația producătorului – Imunitate electromagnetică 

Dispozitivul Cryo 6 este adecvat pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat mai jos. Cumpărătorul sau utilizatorul 
dispozitivului Cryo 6 se vor asigura că îl utilizează într-un astfel de mediu. 

Test de 
imunitate 

IEC 60601- nivel test Nivel 
conformitate 

Mediu electromagnetic - îndrumări 

Descărcare 
electrostatică 
(ESD) 
conform IEC 
61000-4-2 

± 6 kV 
Kontaktentladung 
 
± 8 kV Luftentladung 

± 6 kV 
descărcare 
contact 
 
± 8 kV 
descărcare aer 

Podelele trebuie să fie din lemn sau beton sau trebuie să fie 
acoperite cu gresie. Dacă podeaua este acoperită cu material 
sintetic, umiditatea relativă a aerului trebuie să fie de cel puțin 
30%. 

Regim 
tranzitoriu 
rapid de 
semnale 
/impulsuri 
electrice 
conform IEC 
61000-4-4 

± 2 kV für 
Netzleitungen 
 
± 1 kV für Eingangs- 
und 
Ausgangsleitungen 

± 2 kV pentru 
cablurile de 
alimentare 
 
± 1 kV pentru 
cablurile de 
intrare și ieșire 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să corespundă celei unei 
activități comerciale tipice sau unui mediu spitalicesc. 

Supratensiune 
conform IEC 
6100-4-5 

± 1 kV 
Gegentaktspannung 
 
± 2 kV 
Gleichtaktspannung 

± 1 kV mod 
diferențial 
 
± 2 kV mod 
comun 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să corespundă celei unei 
activități comerciale tipice sau unui mediu spitalicesc. 

Goluri de 
tensiune, 
scurte 
întreruperi, 
variații de 
tensiune, 
variații de 
tensiune în 
liniile de 
alimentare 
conform IEC 
61000-4-11. 

<5% UT 
(>95% goluri în UT 
pentru ½ ciclu) 
 
40% UT 
(60% goluri în UT 
pentru 5 cicluri) 
 
70% UT 
(30% goluri în UT 
pentru 25 cicluri) 
 
<5% UT 
(>95% goluri în UT 
pentru 5 secunde) 

<5% UT 
(>95% goluri în 
UT pentru ½ 
ciclu) 
 
40% UT 
(60% goluri în 
UT pentru 5 
cicluri) 
 
70% UT 
(30% goluri în 
UT pentru 25 
cicluri) 
 
<5% UT 
(>95% goluri în 
UT pentru 5 
secunde) 

Calitatea tensiunii de alimentare trebuie să corespundă celei unei 
activități comerciale tipice sau unui mediu spitalicesc. Dacă 
utilizatorul dispozitivului Cryo 6 trebuie să utilizeze dispozitivul 
continuu, chiar dacă survin întreruperi de curent, se recomandă 
alimentarea dispozitivului Cryo 6 de la o sursă de alimentare 
neîntreruptibilă sau o baterie. 

Câmp 
magnetic la 
frecvența 
sursei de 
alimentare 
(50/60 Hz) 
conform IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Câmpurile magnetice ale frecvenței de alimentare trebuie să 
corespundă valorilor tipice care se găsesc într-o activitate 
comercială sau într-un mediu spitalicesc. 
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Notă: UT este tensiunea a.c înainte de aplicare nivelului de test 
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Caracteristicile-cheie ale Cryo 6 sunt următoarele: generare de aer rece, funcționarea fără întreruperi a tuturor 
funcțiilor aparatului. 
 
Instrucțiuni și declarația producătorului – Imunitate electromagnetică 

Dispozitivul Cryo 6 este adecvat pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat mai jos. Cumpărătorul sau utilizatorul 
dispozitivului Cryo 6 se vor asigura că îl utilizează într-un astfel de mediu. 

Test de 
imunitate 

IEC 60601- nivel test  Nivel conformitate Mediu electromagnetic - îndrumări 

Perturbații 
de înaltă 
frecvență 
conduse 
conform 
IEC 
61000-4-6 
 
Perturbații 
de înaltă 
frecvență 
radiate 
conform 
IEC 
61000-4-3 

3 Vvaloarea efectivă 
150 KHz to 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz to 2.5 GHz 

3 Vvaloarea efectivă 
150 KHz to 80 MHz  
 
 
3 V/m 
80 MHz to 2.5 GHz 

Echipamentele radio portabile și mobile nu trebuie utilizate 
la o distanță față de dispozitivul Cryo 6, inclusiv cablurile, 
mai mică decât distanța de siguranță recomandată, care se 
calculează conform ecuației aplicabile frecvenței de 
transmisie. 
 
Distanța de siguranță recomandată: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P pentru 80 MHz-800 MHz 
 
d= 2,33 √P pentru 800 MHz-2,5 GHz 
 
unde P este puterea nominală de ieșire a transmițătorului în 
wați (W) conform informațiilor furnizate de fabricantul 
transmițătorului, iar d este distanța de siguranță 
recomandată în metri (m). 
 
La toate frecvențele, intensitatea câmpului transmițătorului 
radio staționar trebuie să fie sub nivelul de conformitateb 
conform testării în teritoriua 
 
Sunt posibile interferențe într-un mediu în care se află 
dispozitive care poartă următoarele simboluri: 
 

 

NOTA 1: La 80 Hz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai mare. 
NOTA 2: Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de 
absorbția și reflexia din structuri, obiecte și persoane. 
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a Intensitatea câmpului emițătorilor staționari, cum ar fi stațiile de bază pentru radiotelefoanele și radiourile mobile 
terestre, posturile de radio amatori, emisiile radio pe frecvențe AM și FM și emisiile TV, nu pot fi prezise teoretic cu exactitate. 
Pentru a evalua mediul electromagnetic în ceea ce privește emițătorii staționari, se recomandă efectuarea unui sondaj 
privind amplasamentul electromagnetic. Dacă intensitatea câmpului măsurată în locația în care este utilizat dispozitivul Cryo 
6 depășește nivelul de conformitate de mai sus, acesta va fi permanent supravegheat pentru a verifica funcționarea normală. 
Dacă se observă performanțe anormale, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau relocarea 
dispozitivului Cryo 6. 
 
b Peste un interval de frecvență 150 kHz - 80 MHz, intensitatea câmpului ar trebui să fie mai mică de 3 V / m. 

 
Distanțe de siguranță recomandate între dispozitivele de comunicații de înaltă frecvență portabile și mobile și 
aparatul Cryo 6 

Dispozitivul Cryo 6 este destinat să funcționeze într-un mediu electromagnetic în care sunt controlate perturbațiile HF. 
Clientul sau utilizatorul dispozitivului Cryo 6 poate contribui la evitarea interferențelor electromagnetice prin menținerea unei 
distanțe minime între dispozitivele de telecomunicații de înaltă frecvență portabile și mobile (emițătoarele) și dispozitivul Cryo 
6 - în funcție de puterea de ieșire a dispozitivului de comunicație așa cum este indicat mai jos. 

Puterea maximă la ieșire a echipamentului de 
comunicații 

(W) 

Distanța recomandată conform frecvenție transmițătorului 
(m) 

150 kHz - 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz - 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz - 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 

Pentru transmițătoarele cu puterea maximă la ieșire care nu sunt enumerate mai sus, se poate estima distanța de separare 
d recomandată în metri (m) și ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P este puterea maximă la ieșire a 
transmițătorului în wați (W ) în conformitate cu specificațiilor producătorului transmițătorului. 
NOTA 1: La 80 Hz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai mare. 
NOTA 2: Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de 
absorbția și reflexia din structuri, obiecte și persoane. 
 



Cryo 6

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

Instrucțiuni de utilizare
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