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Tento symbol v návode na používanie indikuje „nebezpečenstvo“. 

  

Upozornenie! 
Tento symbol v návode na používanie indikuje „upozornenie“ týkajúce sa možného 
poškodenia zariadenia. 

  

 

 
Aplikovaná časť typu B 

  

 

 
Netlačte do strán. 

  

 
 

 
Max. prípustné zaťaženie sklenenej dosky je 35 kg. 

  

 

 
Dodržiavajte návod na používanie. 

  

 

 
Návod na používanie 

  

 

 
Sériové číslo 

  

 

 
Číslo položky 

  

 

 
Výrobca 

  

 

 
Dátum výroby 

  

   

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení, ako aj použitých batérií a 
akumulátorov. Výrobky, ktoré sú označené symbolom zobrazeným vedľa, sa nesmú 
likvidovať spolu s domovým odpadom. 
 

Max. 35 kg/ 
77,16 lb 
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Tento návod na používanie je neoddeliteľnou súčasťou zariadenia. 
Musí sa uchovávať so zariadením tak, aby bol vždy dostupný pre každú osobu, ktorá je oprávnená ho prevádzkovať. 
 
Tento návod na používanie je platný k júl 2018. 
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1.1 Indikácie a kontraindikácie zariadenia Cryo 6 Physio 1  
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Indikácie Zariadenie Cryo 6 Physio je určené na nasledujúce účely: 

• Zmiernenie bolesti a stuhnutosti a podpora liečby akútnych a chronických 
bolestivých stavov svalovo-kostrového systému 
- artritída,  
- burzitída, 
- tendinitída, 
- tenosynovitída,  
- myozitída, 
- fibrozitída, 
- svalové napätie, 
- krčný syndróm, 
- poruchy po hyperflexii, 
- bedrový syndróm, 
- poranenia svalov alebo kĺbov. 

• Zmiernenie bolesti, zlepšenie mobility a zníženie stuhnutosti kĺbov pri 
reumatických stavoch 
- reumatoidná artritída (progresívna chronická artritída), 
- stav po synovektómii. 

• Zmiernenie kŕčovitosti pri neurologických poruchách 
- skleróza multiplex, 
- hemiplégia po apoplexii. 

Ďalšie možné účely použitia: 
• na podporu pohybovej terapie pomocou predchádzajúceho ochladzovania, 
• v kombinácii s kompresnými obväzmi pri akútnych zraneniach, 
• na prevenciu edému a hematómu, 
• pri športoch ako preventívna terapia v skorej fáze pred vznikom bolesti ihneď po 

veľkej námahe, napríklad po súťaži, 
• na terapiu svalových aktivačných bodov v kombinácii so strečingom. 
 
Ďalšie indikácie sa musia konzultovať s lekárom pacienta alebo zistiť z príslušnej 
odbornej literatúry. 

  
Absolútne 
kontraindikácie 

• kryoglobulinémia, 
• choroba s chladovými aglutinínmi a chladová hemolýza, 
• chladová urtikária, 
• časti tela so zhoršeným krvným obehom, 
• raynaudova choroba, 
• časti tela so zhoršenou citlivosťou, 
• trofické poruchy, 
• precitlivenosť na chlad. 

  
Relatívne 
kontraindikácie 

• Pri ošetrovaní detí sa musia neošetrované časti tela zakryť a uchovávať v teple.  
• Pri ošetrovaní tváre sa musia zakryť oči. 
• Neošetrujte tvár ani trup, ak má pacient závažnú arteriálnu hypertenziu 

a závažnú srdcovú insuficienciu. 
• Pacientovi nesmie byť počas terapie príliš zima. 

 



 Indikácie a kontraindikácie 
 
1.2 Indikácie a kontraindikácie zariadenia 
Cryo 6 Derma 
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Indikácie Zariadenie Cryo 6 Derma je určené na nasledujúce účely: 

• zmiernenie bolesti a zápalu prostredníctvom ochladzovania studeným vzduchom 
počas dermatologických a kozmetických terapií a po nich, 

• laserová terapia, 
• injekcie, 
• fotodynamická terapia. 

  
Výhody Analgézia súvisiaca so studeným vzduchom robí terapiu pre pacienta oveľa 

príjemnejším. 
 
Zmiernenie vedľajších účinkov, ktoré často súvisia s laserovou terapiou: 
• menší výskyt erytému, 
• menej opuchov a inkrustácií, 
• zmiernenie bolesti a tepelného poškodenia kože. 

  
Absolútne 
kontraindikácie 

• kryoglobulinémia, 
• choroba s chladovými aglutinínmi a chladová hemolýza, 
• chladová urtikária, 
• časti tela so zhoršeným krvným obehom, 
• raynaudova choroba, 
• časti tela so zhoršenou citlivosťou, 
• trofické poruchy, 
• precitlivenosť na chlad. 

  
Relatívne 
kontraindikácie 

• Pri ošetrovaní detí sa musia neošetrované časti tela zakryť a uchovávať v teple.  
• Pri ošetrovaní tváre sa musia zakryť oči. 
• Neošetrujte tvár ani trup, ak má pacient závažnú arteriálnu hypertenziu 

a závažnú srdcovú insuficienciu. 
• Pacientovi nesmie byť počas terapie príliš zima. 

  
Poznámka: Pri používaní zariadenia Cryo 6 s ablačnými lasermi zabezpečte, aby bola vzniknutá 

rana po skončení terapie príslušne antisepticky ošetrená.  
 
 
 
 



 Vedľajšie účinky 
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Vedľajšie účinky Môže dôjsť k poškodeniu kože súvisiacemu s chladom, napríklad k sčervenaniu 
kože či dokonca aj miernym omrzlinám, najmä u citlivých pacientov. 
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3.1 Všeobecné informácie 3  
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 Pred použitím tohto zariadenia na pacientovi sa musí používateľ oboznámiť 
s návodom na používanie a jednotlivými používanými terapeutickými metódami, ako 
aj s indikáciami/kontraindikáciami, varovaniami a informáciami týkajúcimi sa 
aplikácie. Treba sa riadiť aj ďalšími zdrojmi informácií o tejto terapii. 

  
 Tento návod na používanie sa musí vždy uchovávať so zariadením tak, aby bol vždy 

dostupný pre každú osobu, ktorá je oprávnená ho prevádzkovať. 
  

Upozornenie! Po preprave zariadenia na jeho boku ho položte do zvislej polohy a pred zapnutím 
ho nechajte po dobu najmenej 30 minút v zvislej polohe. Inak sa poškodí kompresor. 

  

Upozornenie! 
Pred použitím zabezpečte, aby sa zariadenie napájalo prostredníctvom riadne 
uzemnenej sieťovej zásuvky (elektrická inštalácia podľa normy DIN VDE 0100, 
časť 710). Zariadenie sa smie prevádzkovať výhradne s dodávaným napájacím 
káblom. Napájací kábel sa musí chrániť pred mechanickým namáhaním. 

  

Upozornenie! 
Magnetické a elektrické polia môžu ovplyvňovať fungovanie zariadenia. Z tohto 
dôvodu neprevádzkujte zariadenie Cryo 6 v blízkosti zariadení, ktoré generujú silné 
elektromagnetické polia (röntgenové alebo diatermické zariadenia, prístroje na 
vyšetrovanie magnetickou rezonanciou). Udržiavajte bezpečný odstup niekoľkých 
metrov. 

  

Upozornenie! 
Zariadenie Cryo 6 nie je vhodné na používanie v oblastiach s výbušnou, zápalnou 
alebo horľavou atmosférou. 

  

Upozornenie! 
Neumiestňujte toto zariadenie vedľa zdrojov tepla (kúrenie, produkty s horúcim 
bahnom, sauna a podobne) a zachovávajte odstup minimálne 50 cm medzi týmto 
zariadením a stenou (aby sa umožnil prívod terapeutických produktov a studeného 
vzduchu).  
Pri používaní v kombinácii s laserovým zariadením nesmie vetrací systém lasera 
brániť v ochladzovaní zariadenia Cryo 6. 

  

Upozornenie! 
Počas používania musí byť toto zariadenie umiestnené v polohe umožňujúcej 
priamy prístup k jeho centrálnemu prívodu sieťového napájania tak, aby ho bolo 
možné kedykoľvek odpojiť od elektrickej siete.  

  

Upozornenie! 
Pred vykonávaním akýchkoľvek aktivít čistenia alebo údržby je nutné odpojiť 
zástrčku od napájacieho zdroja, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom. 

  

Upozornenie! 
Zariadenie pred použitím skontrolujte. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, nesmie sa 
použiť. 

  

Upozornenie! 
Smie sa používať výhradne príslušenstvo dodané spoločnosťou Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 
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 Pacientom sa musia pred terapiou vysvetliť ciele a účinky terapie studeným 
vzduchom pomocou zariadenia Cryo 6. 
 
Povedzte pacientom, že ak budú počas terapie pociťovať akékoľvek nepohodlie, 
napríklad extrémny chlad, musia to ihneď oznámiť terapeutovi.  
Počas terapie sa musí terapeut pýtať pacientov, či sa cítia v pohode. 
V prípade potreby treba upraviť parametre terapie (rýchlosť prúdenia vzduchu 
a vzdialenosť od ošetrovanej oblasti). 

  
 Použite najvhodnejšiu dýzu pre rôzne aplikácie, od terapie veľkých oblastí tela až po 

terapiu aktivačných bodov. Ak chcete vymeniť dýzu, jednoducho ju odskrutkujte 
a naskrutkujte inú.  

  
 Na krátke ochladzovanie sú vhodné krátke vzdialenosti medzi kožou a dýzou: 

• vzdialenosť 1 cm na terapie trvajúce do 10 sekúnd,  
• vzdialenosť 5 cm na terapie trvajúce do 30 sekúnd. 

 
Stredné vzdialenosti medzi kožou a dýzou sú vhodné na dynamické ochladzovanie 
väčších oblastí kože a statické ochladzovanie menších oblastí: 

• vzdialenosť 10 až 15 cm na terapie trvajúce približne 15 až 30 minút. 
 
Dlhé vzdialenosti medzi kožou a dýzou sú vhodné na dynamické ochladzovanie 
veľkých oblastí kože: 

• vzdialenosť 15 až 20 cm na terapie trvajúce viac ako 30 minút. 
  
 Dlhšie doby terapie sú potrebné pre kĺby a svaly, pretože inak sa dosiahne 

ochladenie iba povrchu a horných vrstiev kože. U pacientov so zápalom kĺbov 
spôsobuje krátke ochladzovanie reaktívnu hyperémiu. 

  
 U pacientov s ochoreniami svalovo-kostrového systému a podporných systémov sa 

dosahujú najlepšie výsledky pri vzdialenosti 5 až 20 cm medzi výstupnou dýzou 
a povrchom kože. 
 
Pri používaní s laserovými zariadeniami sa odporúča vzdialenosť 5 cm pre 
ošetrovanú plochu 10 cm². Pri ošetrovaní väčších oblastí treba zväčšiť vzdialenosť. 
Na dosiahnutie dostatočného ochladenia je potrebná dlhšia doba terapie. 

  
 Poznamenávame, že teplota prúdu vzduchu sa môže pri dlhšej terapii zvyšovať. 
  
 Ak sú podmienky prostredia nepriaznivé (okolitá teplota nad 30 °C a vysoká vlhkosť 

vzduchu), môže sa znížiť výstup studeného vzduchu.  
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Pacient sa nesmie nechávať počas terapie bez dozoru. 

  

 
Akékoľvek pokyny na ošetrovanie týkajúce sa miesta, trvania a intenzity terapie 
vyžadujú medicínske znalosti a musia ich poskytovať autorizovaní lekári, terapeuti 
a zdravotnícki poloprofesionáli. Tieto pokyny sa musia dodržiavať. 

  

 
Používanie vo vlhkých oblastiach je neprípustné a pri nedodržaní tejto zásady môže 
dôjsť k značným škodám a ohrozeniu pacienta aj používateľa. 

  

 
Obalový materiál riadne zlikvidujte. Dbajte na to, aby k zaradeniu nemali prístup deti.  

  

 
Studený prúd vzduchu sa nesmie aplikovať na otvorené rany. 

  

 
Pri používaní zariadenia Cryo 6 na ochladzovanie kože nezvyšujte výstup 
laserového zariadenia nad úroveň odporúčanú výrobcom. 

  

 
Pri aplikovaní chladu na tvár je bezpodmienečne nutné chrániť oči. 

  

 
Prúd vzduchu treba smerovať rovnomerne na ošetrovanú oblasť. Vyvarujte sa 
statickému alebo nadmerne intenzívnemu ochladzovaniu, pretože to môže viesť 
k omrzlinám a hypotermii.  

  

 
Použitie zariadenia, ktoré nie je v súlade s nastaveniami a spôsobmi aplikácie 
uvedenými v návode na používanie, môže viesť k ohrozeniu v dôsledku 
nekontrolovateľných účinkov chladu. 

  

 
U detí môže dôjsť k nadmernému ochladeniu. Neošetrované časti tela sa musia 
zakryť a uchovávať v teple. Toto sa odporúča aj pre dospelých podstupujúcich 
predĺžené ochladzovanie. 

  

 
Ak teplota kože klesne na 0 °C alebo menej, môže dôjsť k omrzlinám. K tomu môže 
dôjsť, ak bude dýza menej než 10 cm od kože. Ak z terapeutických dôvodov nie je 
možné dodržať túto vzdialenosť, odporúča sa smerovať dýzu dynamicky nad 
ošetrovanou oblasťou. 

  

 
Nestláčajte boky zariadenia, ktoré sú označené varovným symbolom.  

  

 
Neopierajte sa o zariadenie. 
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Čo je Cryo 6? Kompaktné studenovzdušné zariadenie používané na liečbu ochorení podporných 

a svalovo-kostrových systémov. 
Zariadenie Cryo 6 sa môže používať aj na ochladzovanie kože pacientov 
podstupujúcich dermatologickú laserovú terapiu na úľavu od bolesti a tepelného 
poškodenia kože. 

  
Na čo slúži zariadenie 
Cryo 6? 

Fúka na ošetrované časti tela veľmi studený vzduch s rôznymi nastavenými 
rýchlosťami. 

  
Aké sú výhody 
zariadenia Cryo 6? 

Veľmi jednoducho sa používa vďaka predvoleným parametrom programu a je tiež 
veľmi výkonný pri dlhodobom používaní, pričom jeho výkon sa vyrovná oveľa 
väčším zariadeniam. 
 

  
Aké sú ďalšie výhody  
zariadenia Cryo 6? 

Jeho prehľadný LCD displej a ergonomická klávesnica sú odrazom 
najmodernejších technológií.  
Terapia sa dá prispôsobiť prostredníctvom šiestich používateľských predvoleným 
programov, ako aj troch programov s voľnou voľbou nastavení a individuálnym 
úvodným programom. 
 

  
Ako sa dosahuje 
potrebná úroveň 
chladu? 

Objem vzduchu možno nastaviť na jednu z deviatich úrovní v závislosti od veľkosti 
a dostupnosti ošetrovanej oblasti. 
V rámci štandardnej výbavy na individuálnu terapiu sa dodávajú tri veľkosti dýz 
(s priemermi 5, 10 a 15 mm).  
 
K dispozícii je tiež špeciálna dýza na ochladzovanie kože pacientov podstupujúcich 
dermatologickú laserovú terapiu. 
 

  
Poznámka: Toto zariadenie smú používať výhradne zdravotnícki odborníci 

(napríklad lekári, terapeuti, zdravotnícki poloprofesionáli). 
 
 
 
 
 



 Účel použitia 
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 Studenovzdušné zariadenie Cryo 6 sa používa na ochladzovanie kože  
 
- pri terapii zranení alebo ochorení postihujúcich svalovo-kostrový systém,  
- na zmiernenie lokálnej bolesti, 
- u pacientov podstupujúcich dermatologickú laserovú terapiu na zabránenie 

tepelnému poškodeniu kože.  
  
Typy zariadení 1. Zariadenie Cryo 6 Physio sa používa na liečbu ochorení podporných a svalovo-

kostrových systémov. 
2. Zariadenie Cryo 6 Derma sa používa na ochladzovanie kože pacientov 

podstupujúcich dermatologickú laserovú terapiu na úľavu od bolesti a tepelného 
poškodenia kože. 

 
Typy zariadení sú vopred nakonfigurované z výroby a líšia sa predvolenými 
nastaveniami ventilátora a dobami terapií, ako aj úvodným programom. 



 Nastavenie zariadenia 
 
7.1 Montáž 7   
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Upozornenie! 
Zariadenie Cryo 6 sa musí umiestniť do zvislej polohy a uchovávať v nej po dobu 
najmenej 30 minút pred zapnutím, pokiaľ sa prepravovalo na boku alebo sa na ňom 
vykonávali nejaké montážne práce. Inak sa môže poškodiť kompresor. 

  
Pripojenie napájacieho 
kábla 

Pripojte napájací kábel k príslušnému portu (11) na zariadení a k elektrickej sieti. 

  
Poznámka: Zariadenie sa smie pripájať len do elektrických zásuviek s ochranným kontaktom. 
  
Zapnutie zariadenia Zariadenie sa zapína pomocou prepínača (10). 
  
Vypnutie zariadenia Zariadenie sa vypína pomocou prepínača (10).  

Na úplné odpojenie zariadenia (všetkými pólmi) od elektrickej siete je nutné odpojiť 
napájací kábel. 

  

Upozornenie! 
Všetky káble sa musia chrániť pred prepichnutím alebo iným mechanickým 
poškodením. 

  
Montáž terapeutickej 
hadičky 

Zasuňte terapeutickú hadičku do konektora (5) na prednej strane zariadenia 
a zaistite ju na mieste.  
 
 

 
 

Keď sa terapeutická hadička nepoužíva, možno ju uložiť do zakrivenej drážky nad 
ovládacím panelom (3). 

  
Montáž krytov koliesok Nasaďte kryty koliesok (2) do držiakov na kolieskach. 
  
Montáž sklenenej 
dosky 

V hornej časti zariadenia sú už namontované štyri montážne skrutky umožňujúce 
pripojenie sklenenej dosky.  
 
Na každú zo štyroch montážnych skrutiek umiestnite silikónovú podložku.  
 
Potom položte sklenenú dosku na montážne skrutky. 
 
Teraz pripevnite sklenenú dosku zaskrutkovaním dodaných svorníkov do každej zo 
štyroch montážnych skrutiek. 
 
Na tento účel netreba použiť žiadny nástroj, aby sa zabránilo poškodeniu sklenenej 
dosky. 
 
Svorníky dotiahnite prstami. 
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 Sklenenú dosku môžete rozobrať vykonaním krokov uvedených vyššie v opačnom 

poradí. 
  

 

Nikdy nezdvíhajte zariadenie za sklenenú dosku. 

  
  
Poznámka: Terapeutickú dýzu a dýzové nástavce môžete uchovávať v odkladacej skrinke. 

 

sklenená 
doska svorník 

silikónová 
podložka 

montážna 
skrutka 



 Nastavenie systému 
 
7.2 Montáž kĺbového ramena 7     

 

 
 Strana 11  

 

Kĺbové rameno Zariadenie Cryo 6 možno vybaviť kĺbovým ramenom, ktoré sa dodáva ako 
doplnkové príslušenstvo.  
Toto rameno umožňuje ochladzovať konkrétnu časť tela bez toho, aby  
terapeut musel držať hadičku. 
 
Súprava doplnkového kĺbového ramena obsahuje nasledujúce súčasti: 
1 montážnu konzolu pre kĺbové rameno, 
2 skrutky veľkosti M6 x 16 a šesťhranný montážny kľúč, 
1 prvok zabraňujúci otáčaniu, 
1 tyč kĺbového ramena, 
1 otočné kĺbové rameno, 
1 spona hadičky, 
1 držiak hadičky. 
 
Ďalej sa vyžaduje: 
sklenená doska, 
vodiace puzdro.  

  
Obrázok kĺbového 
ramena po montáži 

 
 

otočné kĺbové rameno 

vodiace puzdro pre 
sklenenú dosku 
a prvok zabraňujúci 
otáčaniu 

tyč kĺbového 
ramena 

prvok zaisťujúci kĺbové rameno 



 Nastavenie systému 
 
7.2 Montáž kĺbového ramena 7     

 

 
 Strana 12  

 

Pokyny na montáž Sklenená doska sa musí pripojiť k zariadeniu tak, aby sa dalo namontovať kĺbové 
rameno (pozrite si časť 7.1 Montáž). Sklenená doska obsahuje otvor, cez ktorý 
prechádza kĺbové rameno. 

  
Poznámka: Sklenená doska sa dá namontovať tak, aby bola symetrická so zariadením. Ak sa 

montuje aj kĺbové rameno, sklenená doska sa pokladá na montážne skrutky takým 
spôsobom, aby otvor na nastavovanie polohy kĺbového ramena bol na správnej 
strane zariadenia. 

  
 1. krok – montáž vodiaceho puzdra 

Vložte vodiace puzdro (dodané so sklenenou doskou) do otvoru pripraveného na 
tento účel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 2. krok – montáž prvku zaisťujúceho kĺbové rameno 

Pomocou šesťhranného kľúča a skrutiek M6 x 16 priskrutkujte montážnu konzolu 
k základni zariadenia. 
Na tento účel sú už pripravené na základni zariadenia závitové otvory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornenie! 
Pohľad zdola je uvedený iba na objasnenie, zariadenie pri montáži 
NEPREKLÁPAJTE! 

  

závitové 
otvory 

1. časť  
vodiaceho puzdra  
 

2. časť 
vodiaceho puzdra  
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 3. krok – pripevnenie prvku zabraňujúceho otáčaniu a tyče 
Umiestnite prvok zabraňujúci otáčaniu na rozperu sklenenej dosky podľa obrázka.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potom presuňte tyč kĺbového ramena cez vodiace puzdro a prvok zabraňujúci 
otáčaniu smerom z hora a zaistite ju v prvku zaisťujúcom kĺbové rameno. 
 

 
 

prvok zabraňujúci 
otáčaniu 
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 4. krok – pripojenie kĺbového ramena 
Naskrutkujte kĺbové rameno (a) na namontovanú tyč. Vyhĺbenia musia byť 
zarovnané, aby sa zaručil voľný pohyb kĺbového ramena smerom nahor a nadol. 
Musia ležať pozdĺž osi a umožňovať ohýbanie tyče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 5. krok – pripojenie spony hadičky/držiaka hadičky 

Naskrutkujte sponu hadičky (b) na otočné kĺbové rameno a zaveste držiak hadičky 
(c) na upevňovaciu skrutku kĺbového ramena. 
 
Terapeutická hadička sa teraz dá presunúť cez prvok zaisťujúci hadičku a ručná 
jednotka sa dá zaistiť v spone hadičky. 

- vyhĺbenia dole 
- orientácia s rovnakým smerom 
ohybu 
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 Zariadenie Cryo 6 vykoná po zapnutí autodiagnostický test. 

Počas autodiagnostického testu a následného predbežného ochladzovania 
zariadenia môžete prepnúť na konfiguračnú ponuku.  

  
 

 
  
Výber ponuky Stlačením tlačidla „Menu“ (Ponuka) vyberte ponuku. 
  
 

 
 

  
 Pomocou ponuky môžete zobraziť technické informácie, zmeniť nastavenia od 

výrobcu, vybrať obľúbený program alebo definovať svoje vlastné programy. 
  
 Môžete si vybrať z jedenástich položiek ponuky: 

- Service (Servis)  
- Back to treatment (Späť na terapiu)  
- Defrost (Odmrazovanie) 
- Own programs (Vlastné programy) 
- Favourite (Obľúbené) 
- Info (Informácie) 
- Automatic maintenance program S01 (Automatický údržbový program S01) 
- Automatic maintenance program S02 (Automatický údržbový program S02) 
- Cryo device type (Typ zariadenia Cryo) 
- Device configuration (Konfigurácia zariadenia) 
- Basic settings (Základné nastavenia) 
 
Pomocou šípok (14 a 15) môžete prechádzať medzi jednotlivými položkami ponuky. 

  
Výber položiek ponuky Stlačením tlačidla „Select“ (Vybrať) (17) vyberte požadovanú položku ponuky. 
  
Ukončenie ponuky Výberom položky „Back to treatment“ (Späť na terapiu) môžete ukončiť ponuku 

a vrátiť sa na obrazovku terapie. 
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Typ zariadenia Zariadenie Cryo 6 môžete používať ako typ „Cryo 6 Physio“ alebo „Cryo 6 Derma“.  
 
Pomocou šípok (14 a 15) prejdite na predvolenú konfiguráciu, ktorú chcete použiť. 
Potom ju stlačením tlačidla „Save“ (Uložiť) vyberte. 
 
Ďalšie informácie o typoch zariadení a konkrétnych parametroch nájdete 
v kapitole 9.3. 

  
Konfigurácia 
zariadenia 

Táto položka ponuky obsahuje rôzne nastavenia, ako napríklad jazyky alebo aspekty 
úvodného procesu. 
Pomocou šípok (14 a 15) môžete prechádzať cez vedľajšiu ponuku. 
Stlačením tlačidla „Select“ (Vybrať) (17) vyberte požadovanú položku. 

  
 Jazyky 

K dispozícii sú nasledujúce jazyky: 
nemčina, angličtina, francúzština, taliančina a poľština. 

  
Poznámka: Vedľajšie ponuky „External control input“ (Externý ovládací vstup), „External control 

output“ (Externý ovládací výstup) a „External start input“ (Externý spúšťací vstup) sú 
neaktívne. 

  
 Úvodný proces 

Cryo 6 tu ponúka dve rôzne možnosti: 
1. Direct start (Priame spustenie), 
2. Programs (Programy). 

Stlačením tlačidla „Select“ (Vybrať) vyberte ponuku. 
Stlačením tlačidla „Change“ (Zmeniť) môžete prepínať medzi priamym spustením 
a programami. 
Stlačením tlačidla „Save“ (Uložiť) uložíte úvodný proces, ktorý chcete spustiť, 
a stlačením tlačidla „Yes“ (Áno) potvrdíte a použijete príslušnú voľbu. 
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Predvolené nastavenia Pomocou tejto položky ponuky môžete obnoviť predvolené nastavenia od výrobcu. 
 
Stlačením tlačidla „YES“ (ÁNO) môžete obnoviť všetky zmenené parametre späť na 
nastavenia od výrobcu. 
 
Neprídete o svoje vlastné programy ani o obľúbené programy, ktoré máte uložené. 
 
Stlačením tlačidla „NO“ (NIE) môžete ponechať zmenené parametre. 

  
Servis Táto oblasť je chránená heslom a je dostupná iba pre ľudí, ktorí boli vyškolení 

spoločnosťou Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Stlačením tlačidla „OK“ ukončíte ponuku. 
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Odmrazovanie Položka ponuky „Defrost“ (Odmrazovanie) spúšťa odmrazovanie výmenníka tepla. 
  

Poznámka: Odmrazovanie vykonajte, keď je výstupný prúd vzduchu menej silný než obvykle. 
K tomu často dochádza pri umiestnení zariadenia Cryo 6 do vlhkého prostredia, 
napríklad do kúpeľne alebo sauny. Tiež odporúčame odmraziť zariadenie 
Cryo 6 a vyprázdniť jeho nádržku na vodu, ak sa dlhú dobu nepoužívalo, napríklad 
počas sviatkov. 

  

Vykonanie odmrazenia Stlačením tlačidla „Select“ (Vybrať) môžete ihneď začať proces odmrazovania. 
Proces odmrazovania sa vykonáva v pohotovostnom režime. 

  
 

 
  
 Spustí sa terapeutický ventilátor a bude pracovať dovtedy, kým sa nedosiahne 

odmrazovacia teplota chladiacej jednotky. Ventilátor sa potom vypne.  
 
Po dokončení procesu odmrazovania sa zobrazí na displeji hlásenie „Defrost 
complete“ (Odmrazovanie je dokončené).  
 
Ak chcete prerušiť proces odmrazovania pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo 
„Back“ (Späť). 
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Poznámka: Možnosti „Internal programs“ (Interné programy), „Programming of 1 and 2-phase 

programs“ (Programovanie 1- a 2-fázových programov) a „Favourite program“ 
(Obľúbený program) možno aktivovať iba v prípade, ak je možnosť „Programs“ 
(Programy) aktivovaná ako úvodný proces (pozrite si časť 8.2). 

  
Vlastné programy Zariadenie Cryo 6 ponúka možnosti ukladania troch vlastných programov navyše 

k šiestim predvoleným programom od výrobcu, ktoré sa nedajú zmeniť natrvalo. 
K jednotlivým pamäťovým pozíciám možno individuálne priradiť otáčky ventilátora 
a dobu terapie. 
Programy možno naprogramovať buď pre jednu fázu, alebo pre dve fázy idúce za 
sebou. 

  
 

 
  
Programovanie 1-
fázového programu 

Pomocou šípok (14 a 15) môžete prechádzať medzi tromi pamäťovými pozíciami. 
Stlačením tlačidla „Select“ (Vybrať) (17) vyberte uložený program, ktorý chcete 
použiť. 
 
Potom môžete pomocou šípok (15 a 16) vybrať požadované otáčky ventilátora. 
Symbol ventilátora (20) bude blikať.  
Stlačením tlačidla „Save“ (Uložiť) môžete uložiť otáčky ventilátora. 
Symbol ventilátora teraz zostane svietiť a symbol času (22) bude blikať. 
 
Pomocou šípok (14 a 15) vyberte požadovanú dobu. 
Stlačením tlačidla „Save“ (Uložiť) môžete uložiť nastavenú dobu. 
 
Stlačením tlačidla „Back“ (Späť) môžete zastaviť programovanie 1-fázového 
programu. Stlačením tlačidla „Back“ (Späť) ukončíte ponuku. 

  
 

 
  
Programovanie 2-
fázového programu 

Tu môžete nastaviť dva programy s rôznymi otáčkami a dobami ventilátora spúšťané 
postupne za sebou v jednej terapeutickej relácii. 
Začnite rovnakým spôsobom ako pri programovaní 1-fázového programu. Teraz 
namiesto ukončenia programu stlačením tlačidla „Back“ (Späť) znova stlačte tlačidlo 
„Save“ (Uložiť). Parametre pre fázu 1 teraz sa zobrazujú malým písmom v hornej 
časti displeja. 

  
Obľúbené Tu môžete vybrať osobný obľúbený program, ktorý sa automaticky načíta pri 

každom spustení zariadenia. Môžete zvoliť jeden zo šiestich programov P1 až 
P6 predvolených od výrobcu alebo jeden z vlastných špeciálnych programov S1 až 
S3. Pomocou šípok (14 a 15) môžete prechádzať medzi tromi pozíciami programov. 
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Vyberte program, ktorý chcete definovať ako obľúbený, a stlačením tlačidla „Select“ 
(Vybrať) vykonajte potvrdenie. 
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Informácie Pomocou tejto položky ponuky môžete zobraziť technické informácie o rôznych 

komponentoch zariadenia. 
  
Poznámka: Nemôžete vykonať žiadne nastavenia. 
  
Údržbové programy Údržbové programy S01 a S02 simulujú dlhodobú prevádzku a zaznamenávajú 

správny stav zariadenia. 
Akékoľvek poruchy sa diagnostikujú a zaznamenajú. 

  
SO1 Tento program simuluje dve 15-minútové terapeutické relácie a jeden proces 

odmrazovania. Tento program zaznamenáva kľúčové parametre, napríklad teplotu 
a trvanie. 
 
Počas testu môžete kontrolovať aktuálne teploty kompresora a výparníka. 

  
SO2 Zariadenie sa ochladí na -40 °C/-38 °C a spustí 15-minútovú terapeutickú reláciu pri 

otáčkach ventilátora nastavených na hodnotu 9. 
 
Tento program sa opakuje dovtedy, kým nestlačíte tlačidlo štart/stop. 
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Predbežné chladenie Zariadenie Cryo 6 sa po zapnutí začne ihneď predbežne ochladzovať na minimálnu 

teplotu, ktorú treba dosiahnuť. Kompresor a ventilátor kondenzátora počas tejto fázy 
pracujú spoločne. Zariadenie zároveň vykoná autodiagnostický test. Počas 
autodiagnostického testu alebo predbežného ochladzovania nemožno zadať žiadne 
údaje prostredníctvom displeja. Jediným aktívnym tlačidlom je „Menu“ (Ponuka) (1), 
ktorého stlačením môžu používatelia zobraziť konfiguračnú ponuku. Po vykonaní 
dostatočného predbežného ochladenia sa displej automaticky prepne na úvodnú 
obrazovku. Zariadenie Cryo 6 je teraz pripravené na používanie. 

  
 

 
 

 

  
Prevádzka Počas terapie fúka terapeutický ventilátor studený vzduch cez terapeutickú hadičku. 

Zároveň sa počas terapie automaticky spustí kompresor/kondenzátor, aby sa zaručilo 
konštantné ochladzovanie. 

  
Pohotovostný režim Keď sa nevykonáva žiadna terapia, zariadenie Cryo 6 je v pohotovostnom režime. 

Kompresor sa spustí automaticky hneď, ako sa prekročí určitá teplota, aby sa neustále 
zaručovalo dostatočné množstvo studeného vzduchu. Z pohotovostného režimu 
možno okamžite spustiť terapiu. 

  
Odporúčanie 
optimálnej 
terapie 

Medzi koncom predbežného ochladzovania a začiatkom terapie odporúčame počkať 
približne 10 minút. Tým sa zaručí, aby zariadenie dosiahlo maximálny výstup 
studeného vzduchu.  
 
Tiež odporúčame vypínať zariadenie Cryo 6 iba pri dlhodobých prestávkach terapie 
alebo na konci dňa. 

 
 

1 



 Návod na používanie 
 
9.2 Vykonanie kryoterapie 9  

 

 
 Strana 23  

 

 
Zapnutie zariadenia Zariadenie sa zapína sieťovým vypínačom (10), pričom sa rozsvieti displej. 
  
Inicializácia Počas inicializácie sa na displeji zobrazuje aktuálny stav (autodiagnostický test, 

predbežné ochladzovanie).  
  
 

 
  

Poznámka: Nastavenia od výrobcu znamenajú, že úvodná obrazovka a úvodný proces sa líšia 
v závislosti od toho, či používate zariadenie s predvolenými parametrami pre typ 
Cryo 6 Physio alebo Cryo 6 Derma.  
Vyobrazenia oboch úvodných obrazoviek nájdete na nasledujúcej strane. 

  

Výber  
programu a doby 
terapie 
 

Zariadenie je pripravené na používanie hneď po zobrazení obrazovky terapie 
(v tomto prípade „Physio“). 
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
 

Pomocou tlačidiel na výber programu (14 a 15) môžete nastaviť požadovaný 
terapeutický program a pomocou tlačidiel časovača (16 a 17) môžete nastaviť 
požadovanú dobu terapie.  

  
Poznámka: Otáčky ventilátora sa pred začatím terapie nedajú zmeniť. 
  
Začiatok terapie Stlačením tlačidla štart/stop (18) spustite program. 

Stlačením príslušného tlačidla počas terapie môžete zmeniť otáčky ventilátora 
(14 a 15) a dobu terapie (16 a 17). 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
 

  
Poznámka: Ak počas terapie dôjde k zmene parametrov, po skončení terapie sa obnovia 

nastavenia od výrobcu (alebo nastavenia obľúbeného programu, ak bol uložený 
obľúbený program). 

  
Koniec terapie Akustický signál oznámi koniec terapie a ventilátor sa automaticky vypne. To platí aj 
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pri predčasnom prerušení terapie tlačidlom štart/stop (18). 
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Úvodné obrazovky Nastavenia od výrobcu znamenajú, že úvodné obrazovky a úvodný proces sú 

v prípade verzií Physio a Derma odlišné. 
  
 Úvodná obrazovka/priame spustenie v prípade verzie Derma 
  
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
  
 Priame spustenie:          
  
 Úvodná obrazovka/programy v prípade verzie Physio 
  
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
  
 Programy: možnosť priamej voľby spomedzi rôznych  

 predvolených programov a použitie 
 intervalových programov. 

  
Poznámka: Položka ponuky Device configuration (Konfigurácia zariadenia) ponúka voľný výber 

požadovaného úvodného procesu. Pokyny nájdete v kapitole 8. 
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Cryo 6 Physio – 
predvolené parametre 

     
 Fáza 1 Fáza 2 
Program Otáčky 

ventilátora 
Doba Otáčky 

ventilátora 
Doba 

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

 

  
Cryo 6 Derma – 
predvolené parametre 

Program Otáčky 
ventilátora 

Doba  

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

 

  
Poznámka: Zariadenie Cryo 6 Derma je nastavené od výrobcu na priame spustenie. Pomocou 

ponuky „Device configuration“ (Konfigurácia zariadenia) môžete prepnúť na 
programovú prevádzku. 

  
  
Zmena predvolených 
hodnôt 

Zariadenie Cryo 6 ponúka možnosti na úpravu otáčok ventilátora a doby terapie 
podľa individuálnych požiadaviek a uloženie týchto zmien (pozrite si kapitolu 8.5).  
 

 Terapeutický ventilátor možno nastaviť pomocou tlačidiel (14 a 15) na deväť úrovní 
otáčok. 

  
 Dobu terapie môžete nastaviť na akékoľvek trvanie od 00:00 do 99:59 minút.  

 
Ak omylom zvolíte nadmerne dlhú dobu terapie, dvomi stlačeniami tlačidla štart/stop 
(18) môžete obnoviť predvolenú dobu nastavenú výrobcom. 
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Napájanie z elektrickej 
siete 

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

  
Sieťová poistka 16 A istič v sieťovom vypínači 
  
Trieda ochrany I 
  
Trieda používania typ B 
  
Rozmery V 645 mm x Š 390 mm x H 680 mm 
  
Hmotnosť 60 kg 
  
Prevádzka +10 °C až +35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 20 % až 80 %, bez kondenzácie 

pri 700 hPa až 1 060 hPa 
  
Preprava -10 °C až +50 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 10 % až 90 %, bez kondenzácie 

pri 600 hPa až 1 060 hPa 
  
Skladovanie 0 °C až +40 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 10 % až 90 %, bez kondenzácie 

pri 600 hPa až 1 060 hPa 
  
Poznámka: Skladujte a prepravujte iba v pôvodnom obale.  
  
Teplota generovaná 
výparníkom 

 Zariadenie na 115 V Zariadenie na 230 V 
minimum (pohotovostný 
režim) 

-38 °C  -40 °C 

maximum (pohotovostný 
režim) 

-25 °C -25 °C 

   
 

  
Teplota vystupujúceho 
vzduchu (okolitá teplota 
do 25 °C) 

priemer:   -25 °C 
pri začatí terapie: -31 °C 
maximum:  -18 °C (po 15 minútach terapie) 

 hodnoty s presnosťou +/- 10 % 
  
Max. nastaviteľná doba 
terapie 

99:59 min 

  
Maximálne zaťaženie 
sklenenej dosky 

Maximálna hmotnosť a veľkosť zariadení (napríklad laserové zariadenia), ktoré 
možno umiestniť na sklenenú dosku, je 35 kg a 50 x 50 x 35 cm (Š x H x V). 

  
 Technické zmeny sú vyhradené. 

 



 Čistenie 
Dezinfekcia 
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- Pred začatím údržby a čistenia sa musí zariadenie vždy vypnúť hlavným 
vypínačom a musí sa odpojiť sieťový napájací kábel. 
- Dbajte na to, aby ste pri čistení a dezinfekcii nepoškodili označenia na zariadení 
(napr. varovania, označenia ovládacích prvkov, identifikačný štítok). 
- Dbajte na to, aby pri čistení a dezinfekcii nevnikli do zariadenia žiadne tekutiny. 
Nepoužívajte spreje. 
- Ak pri čistení alebo dezinfekcii vnikne do zariadenia tekutina, odstavte ho 
z prevádzky, zaistite, aby nebol znova použitý, a kontaktujte autorizovaný servis. 
- Zariadenie a jeho aplikovaná časť sa považujú z hygienického hľadiska za 
nekritické, pretože sa používajú na nezranenej a zdravej pokožke. 

  
Kryt a príslušenstvo Čistenie: Skrinku, káble a príslušenstvo možno pri viditeľnom znečistení čistiť bežne 

predávanými čistiacimi prostriedkami na plasty bez obsahu alkoholu. Povrchy 
zariadenia utierajte mäkkou handričkou navlhčenou (ale nie úplne nasiaknutou) 
v čistiacom prostriedku podľa pokynov výrobcu, až kým sa neodstránia všetky 
nečistoty. 
 
Dezinfekcia: Odporúčame vykonávať dezinfekciu minimálne raz týždenne, a tiež 
v prípade podozrenia na možnú kontamináciu. Dezinfekciu konzultujte s odborným 
hygienikom. Pred dezinfekciou vždy vykonajte čistenie. 
Skrinku, káble a príslušenstvo možno dezinfikovať utieraním dezinfekčnými 
obrúskami. Na tento účel používajte bežne predávaný dezinfekčný prostriedok na 
kovy a plasty bez obsahu alkoholu, ktorý má baktericídne, virucídne a fungicídne 
účinky. Dodržujte aplikačné pokyny príslušného výrobcu. Všetky povrchy zariadenia 
poutierajte mäkkou handričkou navlhčenou (ale nie úplne nasiaknutou) 
v dezinfekčnom prostriedku podľa pokynov jeho výrobcu, prípadne vlhčenými 
dezinfekčnými obrúskami. 
Dodržujte pritom aj príslušné požiadavky na sušenie alebo následné čistenie. 
 

Nádoba na 
odmrazovanú vodu  

Čistenie: Nádobu na odmrazovanú vodu (7) treba vyčistiť pri každom jej 
vyprázdnení. Postupujte podľa pokynov v časti „Skrinka a príslušenstvo“. 
 
Dezinfekcia: Postupujte podľa pokynov v časti „Skrinka a príslušenstvo“. 

  

Upozornenie! 
 
Zariadenie sa smie prevádzkovať výhradne s vloženou nádobou na odmrazovanú 
vodu. 

  
Vzduchový filter  Vzduchový filter (9) treba čistiť pravidelne a v každom prípade najneskôr 

po 200 prevádzkových hodinách (oznámenie o potrebe vykonania údržby sa zobrazí 
na displeji).  
To sa vykonáva povysávaním vzduchového filtra zvonka pomocou bežne 
dostupného vysávača pre domácnosti.  

  
Poznámka: Zariadenie používajte len v hygienickom prostredí. 
  



 Značka CE/výrobca 
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 Zariadenie má označenie CE 

 

 
 
v súlade so smernicou ES o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS.  
 
 

Výrobca Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Nemecko 
Tel. +49 731 9761 291 
Fax +49 731 9761 299 
www.zimmer.de 
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Rozsah dodávky Verzia Cryo 6 Physio 
Č. položky  
95850912 1 kompletná terapeutická hadička 
65370216 1 terapeutická ručná jednotka, časť B 
65370225 1 redukčná dýza, časť E s priemerom 5 mm 
65370224 1 redukčná dýza, časť D s priemerom 10 mm 
65370223 1 redukčná dýza, časť C s priemerom 15 mm 
66850122 1 sklenená doska s rukoväťami  
94851511 1 súprava skrutiek pre sklenenú dosku 
80400756 4 dvojité plastové kolieska s ∅ 75 mm 
65851610 1 dlhý odkvapkávací zásobník na vodu 
67300124 1 napájací kábel na 230 V 
65853112 1 zásobník pre sklenenú dosku 
10102226 1 návod na používanie 
  
  
Rozsah dodávky  Verzia Cryo 6 Derma 
Č. položky  
95853411 1 flexibilná (tenká) terapeutická hadička neo 
66850122 1 sklenená doska s rukoväťami 
94851511 1 súprava skrutiek pre sklenenú dosku 
80400756 4 dvojité plastové kolieska s ∅ 75 mm 
65851610 1 dlhý odkvapkávací zásobník na vodu 
67300124 1 napájací kábel na 230 V 
65853112 1 zásobník pre sklenenú dosku 
10102226 1 návod na používanie 
  
  
 Voliteľné kolieska zariadenia 
80400756 Dvojité plastové koliesko s ∅ 75 mm 
80401004 Dvojité plastové koliesko s ∅ 100 mm 
  
 Technické zmeny sú vyhradené. 
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Príslušenstvo Pre obe verzie zariadenia 
  
Č. položky  
65851610 1 dlhý odkvapkávací zásobník na vodu 
87413230 Zátka pre odkvapkávací zásobník na vodu 
65853112 Zásobník 
80400756 Dvojité plastové koliesko s ∅ 75 mm 
80401004 Dvojité plastové koliesko s ∅ 100 mm 
  
 Verzia Cryo 6 Physio 
  
Č. položky  
95850912 Kompletná terapeutická hadička 
65370216 Terapeutická ručná jednotka, časť B 
65370225 Redukčná dýza, časť E s priemerom 5 mm 
65370224 Redukčná dýza, časť D s priemerom 10 mm 
65370223 Redukčná dýza, časť C s priemerom 15 mm 
66850122 Sklenená doska s rukoväťami  
93852620 Rameno pre terapeutickú hadičku 
  
  
 Verzia Cryo 6 Derma 
  
Č. položky  
95853411 Flexibilná (tenká) terapeutická hadička neo 
65373510 Dýz bez spony pre flexibilnú (tenkú) hadičku 
66850112 Sklenená doska bez rukovätí 
94851511 Súprava skrutiek pre sklenenú dosku 
93852630 Rameno pre flexibilnú (tenkú) hadičku 
95855610 Držiak hadičky pre rameno 
  
 Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne príslušenstvo, pretože inak sa 

nedá zaručiť správne fungovanie. 
  
 Technické zmeny sú vyhradené. 
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 Zariadenie Cryo 6 sa môže používať v kombinácii s rôznymi laserovými 
zariadeniami. V takom prípade dodržujte návod na používanie od výrobcu lasera. 
 
Osoba používajúca túto kombináciu zariadení tým vytvára zdravotnícky systém 
a sama zodpovedá za ich správne skombinovanie. 
 
Pri používaní zariadení v kombinácii dodržiavajte bezpečnostné predpisy podľa 
normy DIN EN 60601-1. 
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 Zariadenie Cryo 6 sa vyrába v súlade s bezpečnostnými predpismi podľa normy 

EN 60601-1.  
 
Spoločnosť Zimmer MedizinSysteme GmbH nesie ako výrobca zodpovednosť za 
bezpečnosť a spoľahlivosť zariadenia iba v prípade splnenia nasledujúcich 
podmienok: 
 

• zariadenie sa používa pripojené do vhodnej elektrickej zásuvky s ochranným 
uzemňovacím kontaktom a elektrická inštalácia spĺňa požiadavky normy DIN 
VDE 0100, časť 710, 

• zariadenie sa používa v súlade s návodom na používanie, 

• predĺženia, úpravy alebo modifikácie vykonávajú výhradne osoby, ktoré na to 
boli poverené spoločnosťou Zimmer MedizinSysteme, 

• používateľ sa pred použitím zariadenia uistil o jeho prevádzkovej bezpečnosti 
a o riadnom prevádzkovom stave, 

• zariadenie používa iba riadne vyškolený personál, 

• zariadenie sa nepoužíva v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu ani 
v horľavých prostrediach, 

• pri vniknutí tekutín do zariadenia používateľ okamžite odpojí zariadenie od 
elektrickej siete. 

Zariadenie neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol opravovať samotný 
používateľ. 
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Čistenie vzduchového 
filtra  

Na zadnej strane zariadenia je filtračný prvok (9), ktorý zaručuje, aby terapeutický 
vzduch a studený vzduch potrebný na ochladzovanie zariadenia neobsahoval hrubé 
prachové častice. Zvyčajne ho stačí pravidelne čistiť povysávaním celej vonkajšej 
časti bežne dostupným vysávačom pre domácnosti, najneskôr keď softvér aktivuje 
pripomenutie po 200 prevádzkových hodinách. Filtračný prvok odporúčame čistiť 
častejšie v miestnostiach s kobercami alebo v priestoroch, kde je vyššia 
pravdepodobnosť tvorby prachu z iných dôvodov. 

  
Poznámka: Po vyčistení vzduchového filtra je nutné potvrdiť toto softvérové hlásenie stlačením 

tlačidla „OK“. 
  
Vyprázdnenie nádoby 
na odmrazovanú vodu  

Keď sa zariadenie Cryo 6 po použití vypne alebo keď sa spustí odmrazovací 
program, ochladzovací systém sa zohreje a vytvára tak odmrazovanú vodu.  
Nádržku, ktorá má objem približne 1 liter, môžete vybrať jej vytiahnutím zo 
zariadenia a následne ju môžete vyprázdniť.  
Potom ju treba vrátiť späť do zariadenia. 
Tiež postupujte podľa pokynov na čistenie a dezinfekciu (kapitola 11). 
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Test funkčnosti Zariadenie Cryo 6 po zapnutí automaticky vykoná autodiagnostický test a skontroluje 
funkčnosť technických komponentov. 
 
Používateľ môže v prípade potreby skontrolovať fungovanie technológie 
ochladzovania vykonaním postupu uvedeného nižšie: 
 

1. Zapnite zariadenie. 
2. Počkajte, kým sa zariadenie pripraví na používanie. 

Vtedy sa na displeji zariadenia zobrazí ponuka na výber programu/priame 
spustenie. 

3. Stlačením tlačidla štart/stop (18) spustite zariadenie Cryo 6. 
4. Postupne voľte rôzne rýchlosti prúdenia vzduchu a skontrolujte intenzitu 

prúdu vzduchu a výstup studeného vzduchu. 



 Bezpečnostné kontroly  
Metrologická kontrola 
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 V Nemecku nie sú pre zariadenie Cryo 6 povinné žiadne bezpečnostné kontroly podľa 

článku 6 nariadenia pre prevádzkovateľov zdravotníckych pomôcok (MPBetreibV). Toto 
zariadenie nie je uvedené v prílohe 1 tohto nariadenia. 

  
 Pre zariadenie Cryo 6 nie je povinná ani metrologická kontrola (MTK) podľa 

článku 11 nariadenia pre prevádzkovateľov zdravotníckych pomôcok (MPBetreibV). Toto 
zariadenie nie je uvedené v prílohe 2 tohto nariadenia. 

  
Poznámka: Tieto požiadavky sa vzťahujú na prevádzku zariadenia v Nemecku. Dbajte na 

dodržiavanie príslušných predpisov platných vo vašej krajine. 



 Chybové hlásenia 
Riešenie problémov 
Likvidácia 18  
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Aktivuje sa sieťový 
istič 
 

Zariadenie Cryo 6 je vybavené bipolárnym prvkom na ochranu proti preťaženiu, 
ktorý je integrovaný v hlavnom vypínači (10) a slúži na ochranu zariadenia v prípade 
problémov s napájaním. Ak sa aktivuje istič, zariadenie sa prostredníctvom vypínača 
(10) automaticky vypne. Zariadenie možno znova pripraviť na používanie iba jeho 
opätovným zapnutím pomocou vypínača (10). 
 
Ak sa táto porucha vyskytuje často, oznámte to oddeleniu služieb pre zákazníkov. 

  
Znížený výstup 
studeného 
vzduchu/pokles 
výstupu studeného 
vzduchu 

Nečistoty v odmrazovacom otvore (8) a okolo neho môžu spôsobiť významné 
zníženie výstupu studeného vzduchu a slabý prúd vzduchu. Na výmenníku tepla sa 
usadzujú prachové častice z terapeutického vzduchu. To môže napokon viesť 
k upchatiu odmrazovacieho otvoru a nahromadeniu odmrazovanej vody. 
 
Odmrazovací otvor je umiestnený nad nádobou na odmrazovanú vodu. Zariadenie 
sa musí pred čistením odmrazovacieho otvoru odmraziť (pozrite si stranu 18, 
„Vykonávanie odmrazovania“). Po odmrazení vypnite zariadenie a vytiahnite 
zástrčku zo zásuvky.  
 
Vyberte nádobu na odmrazovanú vodu a položte pod zariadenie plochú nádobu na 
zachytávanie odmrazovanej vody. Krúživým pohybom pomaly vytiahnite 
odmrazovací otvor. 
Vyčistite odmrazovací otvor pod tečúcou vodou a naskrutkujte ho späť na miesto. 

  
Chybové hlásenia 
 

Súčasti zariadenia, ktoré sú dôležité na používanie programov, sa testujú pri zapnutí 
zariadenia a niekedy aj pri jeho používaní. Ak sa počas týchto testov zistí chyba, 
terapia sa ukončí, v hornom riadku displeja sa zobrazí chybové hlásenie a zaznie 
akustický signál.  
 
Chybové hlásenia sa zobrazujú ako obyčajný text v hornom riadku displeja. Terapia 
nemôže pokračovať a zariadenie sa dá iba vypnúť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chyby, ktoré neovplyvňujú ďalšiu prácu so zariadením, možno vyriešiť vypnutím 
zariadenia, počkaním po dobu piatich sekúnd a potom jeho opätovným zapnutím.  
 
Ak chybové hlásenie súvisí s nadmerne vysokou hodnotou teploty alebo tlaku, pred 
opätovným zapnutím zariadenia treba počkať 30 minút, pretože zariadenie potrebuje 
čas na ochladenie. Tieto chybové hlásenia môžu byť spôsobené vysokými 
vonkajšími a okolitými teplotami, ktoré zhoršujú výstup studeného vzduchu.  
 
 
 
 

OK Start/Stop 

Okruh na chladenie pri nadmernom tlaku 



 Chybové hlásenia 
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Ak sa táto porucha vyskytuje často, oznámte to oddeleniu služieb pre zákazníkov. 
Môžete tak urobiť buď prostredníctvom obchodného zástupcu, alebo 
prostredníctvom centrály spoločnosti v Neu-Ulme. 
 
V prípade iných funkčných problémov sa obráťte na autorizovaný servis.  

  
Centrála Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Likvidácia 
 
 

Zariadenie možno vrátiť výrobcovi výhradne v pôvodnom obale. Likvidáciu môže 
vykonávať len závod v Neu-Ulme. 
 
V zahraničí (v Európe) dodržujte platné národné predpisy týkajúce sa likvidácie. 
V prípade potreby sa obráťte na distribútora. 



 Vyhlásenie výrobcu o elektromagnetickej 
kompatibilite 
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Zdravotnícke elektrické zariadenia, ako napríklad Cryo 6, podliehajú osobitným preventívnym opatreniam 
týkajúcim sa elektromagnetickej kompatibility (EMK) a musia sa inštalovať a uvádzať do prevádzky v súlade 
s informáciami týkajúcimi sa EMK uvedenými v návode na používanie alebo v sprievodnej dokumentácii. 
 
Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné (VF) komunikačné zariadenia (napr. mobilné telefóny, prenosné telefóny) 
môžu ovplyvňovať zdravotnícke elektrické zariadenia. 
 
Zariadenie Cryo 6 sa smie používať výhradne s originálnym napájacím káblom uvedeným v zozname rozsahu 
dodávky a príslušenstva. 
Prevádzka zariadenia s iným napájacím káblom môže viesť k vyšším emisiám alebo k zníženiu odolnosti 
zariadenia voči rušeniu! 
 
Pokyny a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie 

Zariadenie Cryo 6 je určené na prevádzku v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie. Zákazník alebo používateľ 
zariadenia Cryo 6 musí zabezpečiť, aby sa zariadenie používalo v takomto prostredí. 

Meranie rušivých emisií Súlad s normami Elektromagnetické prostredie – pokyny 

Vysokofrekvenčné emisie podľa normy CISPR 11 skupina 1 Zariadenie Cryo 6 využíva VF energiu iba na 
svoje interné fungovanie. To znamená, že 
jeho VF emisie sú veľmi nízke a je veľmi 
nepravdepodobné, že by dochádzalo 
k rušeniu susediacich elektronických 
zariadení. 

Vysokofrekvenčné emisie podľa normy CISPR 11 trieda B Zariadenie Cryo 6 je vhodné na používanie vo 
všetkých priestoroch vrátane obytných, ktoré 
sú priamo pripojené k verejnej distribučnej 
sieti napájajúcej aj budovy používané na účely 
bývania. 

Harmonické emisie podľa normy IEC 61000-3-2 trieda A 

Kolísania napätia/blikavé impulzné poruchy 
podľa normy IEC 61000-3-3 

nevzťahuje sa 

 
Zariadenie sa nesmie používať v bezprostrednej blízkosti iných zariadení ani priamo na nich. Ak je nutné 
používať zariadenie v blízkosti iných zariadení alebo na nich, musí sa sledovať, aby sa overila jeho správna 
prevádzka v tomto použitom usporiadaní. 
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Pokyny a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť 

Zariadenie Cryo 6 je určené na prevádzku v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie. Zákazník alebo používateľ 
zariadenia Cryo 6 musí zabezpečiť, aby sa zariadenie prevádzkovalo v takomto prostredí. 

Testy 
odolnosti voči 
rušeniu 

Testovacia 
úroveň podľa 
normy IEC 60601 

Úroveň súladu 
s normami 

Elektromagnetické prostredie – pokyny 

Elektrostatický 
výboj (ESV) 
podľa normy 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV, kontaktný 
výboj 
 
± 8 kV, výboj 
vzduchom 

± 6 kV, kontaktný 
výboj 
 
± 8 kV, výboj 
vzduchom 

Podlahy musia byť drevené alebo betónové, prípadne pokryté 
keramickými dlaždicami. Ak je podlaha pokrytá syntetickým 
materiálom, relatívna vlhkosť vzduchu musí byť aspoň  
30 %. 

Rýchle 
prechodné 
elektrické 
poruchy/impulzy 
podľa normy 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pre 
napájacie káble 
 
± 1 kV pre 
vstupné 
a výstupné káble 

± 2 kV pre 
napájacie káble 
 
± 1 kV pre 
vstupné 
a výstupné káble 

Kvalita napätia elektrickej siete musí zodpovedať typickému 
komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. 

Prepätia 
podľa normy 
IEC 6100-4-5 

± 1 kV 
v diferenciálnom 
režime 
 
± 2 kV 
v súfázovom 
režime 

± 1 kV 
v diferenciálnom 
režime 
 
± 2 kV 
v súfázovom 
režime 

Kvalita napätia elektrickej siete musí zodpovedať typickému 
komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. 

Poklesy 
napätia, 
krátkodobé 
výpadky 
a fluktuácie 
napájacieho 
napätia podľa 
normy 
IEC 61000-4-
11. 

< 5 % UT 
(pokles UT 
o > 95 % po dobu 
½ cyklu) 
 
40 % UT 
(pokles UT o 60 % 
po dobu 5 cyklov) 
 
70 % UT 
(pokles UT o 30 % 
po 
dobu 25 cyklov) 
 
< 5 % UT 
(pokles UT 
o > 95 % po 
dobu 5 sekúnd) 

< 5 % UT 
(pokles UT 
o > 95 % po dobu 
½ cyklu) 
 
40 % UT 
(pokles UT o 60 % 
po dobu 5 cyklov) 
 
70 % UT 
(pokles UT o 30 % 
po 
dobu 25 cyklov) 
 
< 5 % UT 
(pokles UT 
o > 95 % po 
dobu 5 sekúnd) 

Kvalita napájania musí zodpovedať typickému komerčnému 
alebo nemocničnému prostrediu. Ak používateľ zariadenia 
Cryo 6 vyžaduje nepretržitú prevádzku aj v prípade výpadkov 
napájania, odporúčame použiť na napájanie zariadenia 
Cryo 6 záložný zdroj alebo batériu. 

Magnetické 
pole 
s frekvenciou 
elektrickej siete 
(50/60 Hz) 
podľa normy 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetické polia s frekvenciou elektrickej siete musia 
zodpovedať obvyklým hodnotám, ktoré sa vyskytujú 
v komerčnom alebo nemocničnom prostredí. 
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Poznámka: UT je striedavé sieťové napätie pred aplikovaním testovacej úrovne. 
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Kľúčové prevádzkové vlastnosti zariadenia Cryo 6: plynulý výstup studeného vzduchu, plynulá prevádzka 
všetkých funkcií. 
 
Pokyny a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická odolnosť 

Zariadenie Cryo 6 je určené na prevádzku v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie. Zákazník alebo používateľ 
zariadenia Cryo 6 musí zabezpečiť, aby sa zariadenie prevádzkovalo v takomto prostredí. 

Testy 
odolnosti 
voči 
rušeniu 

Testovacia úroveň 
podľa normy 
IEC 60601 

Úroveň súladu 
s normami 

Elektromagnetické prostredie – pokyny 

Vedené VF 
poruchy 
podľa 
normy 
IEC 61000-
4-6 
 
Vyžarované 
VF poruchy 
podľa 
normy 
IEC 61000-
4-3 

3 Vefekt. 
150 kHz až 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

3 Vefekt. 
150 kHz až 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

Prenosné a mobilné rádiové zariadenia a ich káble sa 
nesmú používať v menšej vzdialenosti od zariadenia 
Cryo 6, než je odporúčaná bezpečná vzdialenosť odstupu 
vypočítaná podľa vzorca pre príslušnú frekvenciu 
vysielača. 
 
Odporúčaná bezpečnostná vzdialenosť odstupu: 
 
d = 1,17 √P 
 
d = 1,17 √P pre rozsah 80 MHz až 800 MHz 
 
d = 2,33 √P pre rozsah 800 MHz až 2,5 GHz 
 
kde P je menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch 
(W) podľa údajov výrobcu vysielača a d je odporúčaná 
bezpečnostná vzdialenosť odstupu v metroch (m). 
 
Intenzita poľa stacionárneho rádiového vysielača musí byť 
pri všetkých frekvenciách podľa prieskumu v mieste 
inštaláciea menšia ako úroveň súladu s normamib. 
 
V blízkosti zariadení označených nasledujúcim symbolom 
môže dochádzať k rušeniu: 
 

 

POZNÁMKA 1: pri frekvenciách 80 Hz a 800 MHz sa uplatňuje vyšší frekvenčný rozsah. 
POZNÁMKA 2: tieto pokyny sa nemusia uplatňovať vo všetkých prípadoch. Šírenie elektromagnetických vĺn je ovplyvnené 
absorpciou a odrazom od budov, objektov a ľudí. 
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a Intenzity polí zo stacionárnych vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádiové telefóny a pozemné mobilné 
rádiové vysielače, amatérske rádiostanice, AM a FM rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie, sa nedajú teoreticky 
presne predpovedať. Pri vyhodnocovaní elektromagnetického prostredia pri stacionárnych vysielačoch sa odporúča 
elektromagnetický prieskum danej lokality. Ak nameraná intenzita poľa v mieste, v ktorom sa používa zariadenie Cryo 6, 
prevyšuje príslušnú vyššie uvedenú úroveň súladu, je potrebné sledovaním zariadenia Cryo 6 overiť jeho normálne 
fungovanie. Ak sa zistí chybné fungovanie, môže byť potrebné vykonať ďalšie opatrenia, napríklad zmenu orientácie alebo 
polohy zariadenia Cryo 6. 
 
b Nad frekvenčným rozsahom od 150 kHz do 80 MHz by mala byť intenzita poľa nižšia než 3 V/m. 

 
Odporúčané bezpečnostné vzdialenosti odstupu medzi prenosnými a mobilnými VF telekomunikačnými 
zariadeniami a zariadením Cryo 6  
 

Zariadenie Cryo 6 je určené na prevádzku v elektromagnetickom prostredí s regulovaným vyžarovaním VF porúch. Zákazník 
alebo používateľ zariadenia Cryo 6 môže pomôcť zabrániť elektromagnetickej interferencii zachovávaním minimálnej 
vzdialenosti odstupu medzi prenosnými a mobilnými VF komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a zariadením Cryo 6 – 
v závislosti od výstupného výkonu komunikačného zariadenia, ako je to uvedené nižšie. 

Menovitý výstupný výkon vysielača 
W 

Bezpečnostná vzdialenosť odstupu v závislosti od frekvencie vysielača 
m 

150 kHz až 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz až 800 MHz 
d = 1,17 √P 

800 MHz až 2,5 GHz 
d = 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

Pre vysielače, ktorých maximálny menovitý výstupný výkon nie je uvedený v tabuľke vyššie, môže byť odporúčaná 
bezpečnostná vzdialenosť odstupu d v metroch (m) zistená použitím rovnice vzťahujúcej sa na príslušný stĺpec, kde P je 
maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa údajov výrobcu vysielača. 
POZNÁMKA 1: pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz sa uplatňuje vyšší frekvenčný rozsah. 
POZNÁMKA 2: tieto pokyny sa nemusia uplatňovať vo všetkých prípadoch. Šírenie elektromagnetických vĺn je ovplyvnené 
absorpciou a odrazom od budov, objektov a ľudí. 
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