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I bruksanvisningen anger denna symbol "Fara". 

  

Försiktighet! 
I bruksanvisningen anger denna symbol "Försiktighet" avseende risken för skada på 
enheten. 

  

 

 
Patientansluten del B: 

  

 

 
Tryck inte i sidled 

  

 
 

 
Högsta tillåtna belastning på glasskivan: 35 kg 

  

 

 
Läs bruksanvisningen 
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Tillverkare 

  

 

 
Tillverkningsdatum 

Max 35kg/ 
77,16lb 
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Denna bruksanvisning utgör en del av systemet. 
Den måste förvaras tillsammans med enheten och hållas åtkomlig för alla som är behöriga att använda denna enhet. 
 
Bruksanvisningen är giltig från juli 2018. 
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1.1 Indikationer/kontraindikationer för Cryo 6 Physio 1  
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Indikationer Cryo 6 Physio är avsedd för följande användningsområden: 

• Reducera smärta och stelhet och stödja behandling av akuta och kroniska 
smärttillstånd i det muskulosketelala systemet. 
- Artrit  
- Bursit  
- Tendinit  
- Tenosynovit  
- Myosit 
- FIbrosit 
- Muskelspänning 
- Cervikalt syndrom 
- Följdsjukdomar efter pisksnärtsskada 
- Lumbalt syndrom 
- Muskel- eller ledskador 

• Smärtreduktion, förbättrad rörlighet och reduktion av ledstelhet vid reumatiska 
tillstånd 
- Reumatoid artrit (progressiv kronisk artrit) 
- Följdtillstånd efter synvektomi 

• Reduktion av spasticitet vid neurologiska sjukdomar 
- Multipel skleros 
- Hemiplegi efter apoplexi 

andra möjliga användningar: 

• att stödja rörelseterapi genom förhandskylning  
 

• tillsammans med kompresser vid akuta skador 

• att förebygga ödem och hematom 

• vid idrott som förebyggande behandling i tidigt skede före smärtutveckling 
omedelbart efter stor ansträngning, t.ex. efter en idrottstävling 

• att behandla muskeltriggerpunkter i samband med stretching 
 
Andra indikationer är möjliga efter samråd med patientens läkare eller genom 
inhämtning av relevant facklitteratur. 

  
Absoluta 
kontraindikationer 

• Kryoglobulinemi och köldhemolys 

• Köldagglutininsjukdom 

• Köldurtikaria 

• Kroppsdelar med nedsatt cirkulation 

• Raynauds sjukdom 

• Kroppsdelar med nedsatt känslighet 

• Trofiska sjukdomar 

• Köldöverkänslighet 
  
Relativa 
kontraindikationer 

• Vid behandling av barn ska kroppsdelar som inte är under behandling täckas 
och hållas varma.  

• Vid behandling av ansiktet ska ögonen täckas. 

• Undvik att behandla ansikte eller bål om patienten har allvarlig arteriell hypertoni 
och allvarlig hjärtsvikt 

• Patienten får inte bli alltför nedkyld under behandling. 
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Indikationer Cryo 6 Physio är avsedd för följande användningsområden: 

Reduktion av smärta och inflammation genom kylning med kalluft och efter 
dermatologiska och kosmetiska behandlingar 

• Laserbehandling 

• Injektioner 

• Fotodynamisk terapi 
  

Fördelar Smärtlindring med kalluft gör behandlingen behagligare för patienten. 
 
Reduktion av de biverkningar som ofta är relaterade till laserbehandling 

• mindre erytemi 

• färre svullnader och sårskorpor 

• reduktion av smärta och värmeskador på huden 
  

Absoluta 
kontraindikationer 

• Kryoglobulinemi 

• Köldagglutininsjukdom och köldhemolys 

• Köldurtikaria 

• Kroppsdelar med nedsatt cirkulation 

• Raynauds sjukdom 

• Kroppsdelar med nedsatt känslighet 

• Trofiska sjukdomar 

• Köldöverkänslighet 
  
Relativa 
kontraindikationer 

• Vid behandling av barn ska kroppsdelar som inte är under behandling täckas 
och hållas varma.  

• Vid behandling av ansiktet ska ögonen täckas. 

• Undvik att behandla ansikte eller bål om patienten har allvarlig arteriell hypertoni 
och allvarlig hjärtsvikt 

• Patienten får inte bli alltför nedkyld under behandling. 
  
OBS! Se till att de sår som uppstår vid användning av Cryo 6 med ablativ laser 

desinficeras på lämpligt sätt efter behandling.  
 
 
 
 



Biverkningar 

2 

Sidan 3 

Biverkningar Köldrelaterade hudskador, t.ex. hudrodnad och till och med lindrig köldskada och  
frosterytemknöl kan uppstå, särskilt hos känsliga patienter.  
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 Innan enheten används på en patient bör användaren bekanta sig med 
bruksanvisningen och de enskilda behandlingsmetoder som ska användas liksom 
indikationer/kontraindikationer, varningar och information om applikationen. 
Kompletterande informationskällor om behandlingen bör följas. 

  
 Bruksanvisningen ska förvaras tillsammans med enheten och hela tiden hållas 

åtkomlig för alla som är behöriga att använda denna enhet. 
  

Försiktighet! 
Placera enheten upprätt efter att den varit i sidoposition under en övergångsperiod 
och håll den i upprätt läge i minst 30 minuter innan du slår på den. Annars kan 
kompressorn skadas. 

  

Försiktighet! 
Säkerställ att enheten drivs via ett jordat eluttag före användning (elektrisk 
installation enligt DIN VDE 0100 Del 710). Enheten får endast användas med 
åtföljande elkabel. Elkabeln måste skyddas mot mekaniska påfrestningar. 

  

Försiktighet! 
Magnetiska och elektriska fält kan påverka enhetens funktion. Använd därför inte 
Cryo 6 i närheten av enheter som ger upphov till starka elektromagnetiska fält 
(röntgen- eller diatermiutrustning, MR-apparater). Håll ett säkerhetsavstånd på flera 
meter. 

  

Försiktighet! 
Cryo 6 är inte lämplig att använda i områden med explosiv, brandfarlig eller 
lättantändlig atmosfär. 

  

Försiktighet! 
Placera inte enheten intill värmekällor (värmeanläggning, varma lerprodukter. bastu, 
osv.) och lämna ett avstånd på minst 50 cm mellan enheten och en vägg (för att 
möjliggöra tillförsel av behandlingsprodukter och kalluft).  
När enheten används tillsammans med en laserenhet får laserns ventilationssystem 
inte hindra kylningen med Cryo 6. 

  

Försiktighet! 
Under användning ska enheten vara placerad i ett läge som ger direktåtkomst till det 
centrala elnätet så att den kan kopplas från elnätet när som helst.  

  

Försiktighet! 
För att undvika risken för elektriska stötar måste kontakten dras ut ur eluttaget innan 
rengöring eller underhåll utförs. 

  

Försiktighet! 
Kontrollera enheten före användning. Får ej användas vid tecken på skador. 

  

Försiktighet! 
Endast tillbehör från Zimmer MedizinSysteme GmbH får användas. 
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 Patienten ska informeras om syfte och effekter med kalluftsterapi med Cryo 6. 
 
Be patienten meddela terapeuten om han eller hon upplever något obehag, t.ex. en 
stark köldförnimmelse, under behandlingen.  
Under behandlingen ska terapeuten fråga patienten om han eller hon mår bra. 
Behandlingsparametrarna (luftflödesnivå och avstånd från behandlingsområdet) ska 
justeras vid behov. 

  
 Använd det munstycke som lämpar sig bäst för var och en av de olika 

applikationerna som kan utgöra allt från behandlingar som appliceras på stora 
kroppsregioner till behandling av triggerpunkter. Skruva bara loss ett munstycke och 
skruva i ett annat när du vill byta.  

  

 För snabb kylning är det bäst med korta avstånd mellan hud och munstycke. 

• Avstånd på 1 cm för behandlingstider på upp till 10 sekunder,  

• Avstånd på 5 cm för behandlingstider på upp till 30 sekunder, 
 
Medelstora avstånd mellan hud och munstycke är bäst för dynamisk kylning av 
större hudområden och statisk kylning av mindre områden: 

• Avstånd på 10-15 cm för behandlingstider på 15 -30 minuter, 
 
Långa avstånd mellan hud och munstycke är bäst för dynamisk kylning av större 
hudområden. 

• Avstånd på 15-20 cm för behandlingstider på över 30 minuter, 
  

 För leder och muskler behövs längre behandlingstider. Annars kyls endast ytan och 
de övre lagren av huden ned. Hos patienter med ledinflammation orsakar snabb 
kylning reaktiv hyperemi. 

  
 Hos patienter med sjukdomar i de muskuloskeletala och stödjande systemen uppnås 

de bästa resultaten med ett avstånd på 5-20 cm mellan munstyckets öppning och 
hudytan. 
 
Vid användning tillsammans med laserenheter rekommenderas ett avstånd på 5 cm 
för ett behandlingsområde på 10 cm². Avståndet bör ökas vid behandling av större 
områden. För att uppnå tillräcklig kylning krävs en längre behandlingsperiod. 

  
 Observera att luftflödets temperatur kan öka under långvarig behandling. 
  
 Om omgivningsbetingelserna är ofördelaktiga (rumstemperatur över 30°C och hög 

luftfuktighet) kan kalluftsutflödet minska.  
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Patienten får inte lämnas utan övervakning under terapin. 

  

 
Alla anvisningar om behandlingen när det gäller behandlingsområde, varaktighet och 
intensitet kräver medicinska kunskaper och de bör ges av behöriga läkare, 
terapeuter och hälsoterapeuter. Dessa anvisningar måste följas. 

  

 
Får ej användas i våtutrymmen och kan om det inte efterlevs leda till avsevärda 
skador och utsätta både patient och användare för fara. 

  

 
Kassera förpackningsmaterialet på lämpligt sätt. Se till att det är utom räckhåll för 
barn.  

  

 
Det kalla luftflödet får inte appliceras på öppna sår. 

  

 
Vid användning av Cryo 6 på kall hud ska laserenhetens utflöde inte överstiga den 
av tillverkaren rekommenderade nivån. 

  

 
Vid applicering av kalluft på ansiktet är det viktigt att skydda ögonen. 

  

 
Luftflödet bör riktas jämnt fördelat över behandlingsområdet. Undvik statisk eller 
alltför intensiv kylning eftersom det kan leda till köldskador och hypotermi.  

  

 
Om enheten används utanför de inställningar eller applikationer som specificeras i 
bruksanvisningen kan det orsaka risker på grund av de okontrollerade 
köldeffekterna. 

  

 
Barn kan bli alltför nedkylda. Kroppsdelar som inte är under behandling ska täckas 
och hållas varma. Detsamma rekommenderas för vuxna som genomgår långvarig 
nedkylning. 

  

 
Köldskador kan uppstå om hudtemperaturen faller ned till 0°C eller under. Det kan 
ske om munstycket befinner sig mindre än 10 cm från hudytan. Om det inte går att 
hålla detta avstånd av terapeutiska skäl är det rekommenderat att rikta munstycket 
dynamiskt över behandlingsområdet. 

  

 
Tryck inte på de sidor av enheten som är märkta med varningssymbolen.  

  

 
Luta dig inte mot enheten. 

 
 



 Cryo 6 - i korthet  
 
 5  

 

 
 Sidan 7  

 

 
Vad är Cryo 6? En kompakt kalluftsenhet som används för behandling av sjukdomar i de 

muskuloskeletala och stödjande systemen. 
Cryo 6 kan också användas för nedkylning av huden på patienter som genomgår 
dermatologisk laserbehandling för lindring av smärta och termiska hudskador. 

  
Vad gör Cryo 6? Den blåser kalluft vid olika hastighetsinställningar på de kroppsdelar som ska 

behandlas. 
  
Vilka fördelar har Cryo 
6? 

Den är mycket lätt att använda tack vare de förinställda programparametrarna och 
också mycket kraftfull vid långvarig användning då dess prestanda är likvärdig med 
mycket större enheter. 
 

  
Vilka andra fördelar har  
Cryo 6? 

Dess tydliga LCD-display och ergonomiska tangentbord följer den senaste tekniken.  
Terapin kan anpassas med hjälp av sex användarvänliga förinställda program 
liksom tre program med valfria inställningar och ett enskilt startprogram. 
 

  
Hur uppnås en 
tillräcklig 
köldkoncentration? 

Luftvolymen kan ställas in på en av nio nivåer beroende på storleken hos det 
område som ska behandlas och hur åtkomligt det är. 
Tre munstyckesstorlekar medföljer som standard för enskild terapi (diametrarna 5, 
10 och 15 mm).  
 
Det finns också ett särskilt munstycke för att kyla patienter som genomgår 
dermatologisk laserbehandling. 
 

  
OBS! Enheten får endast användas av medicinskt yrkesverksamma 

(såsom läkare, terapeuter, assisterande medicinsk personal) 
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 Kalluftsenheten Cryo 6 används för nedkylning av hud  
 
- vid behandling av skador eller sjukdomar som påverkar det muskuloskeletala 

systemet  
- för att minska lokal smärta 
- hos patienter som genomgår dermatologisk laserbehandling för att förhindra 

termiska hudskador  
  
Typer av enheter 1. Cryo 6 Physio är avsedd för att behandla stödjande och muskuloskeletala system. 

2. Cryo 6 Derma kan också användas för nedkylning av huden på patienter som 
genomgår dermatologisk laserbehandling för att lindra smärta och termiska 
hudskador. 

 
De olika enhetstyperna förkonfigureras på fabriken och skiljer sig åt med avseende 
på de förinställda fläktinställningarna, behandlingsperioderna och startprogrammet. 
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Försiktighet! 
Cryo 6 måste placeras upprätt och hållas i upprätt läge i minst 30 minuter innan den 
slås på om enheten har transporterats i sidläge eller om den har genomgått 
monteringsarbete. 
Annars kan kompressorn skadas. 

  

Ansluta elkabel Anslut elkabeln till den därför avsedda porten (11) på enheten och koppla sedan 
kabeln till elnätet. 

  
OBS! Enheten får bara anslutas till eluttag med en skyddskontakt 
  
Slå på enheten Enheten slås på med vippströmbrytaren (10) 
  
Stänga av enheten Enheten stängs av med vippströmbrytaren (10)  

För att koppla från enheten helt (alla poler) från elnätet måste elkabeln kopplas loss. 
  

Försiktighet! 
Kablarna måste skyddas så att de inte kläms eller utsätts för mekaniska skador. 

  
Montera 
behandlingsslangen 

Sätt i behandlingsslangen i anslutningen (5) på enhetens framsida och lås fast den.  
 

 
 

Behandlingsslangen kan förvaras i det krökta spåret ovanför kontrollpanelen (3) när 
den inte används 

  
Montera hjulskydden Anslut hjulskydden (2) till hjulhållarna. 
  
Montera glasskivan Fyra färdigmonterade distansskruvar sitter redan överst på enheten för fastsättning 

av glasskivan.  
 
Placera en mellanliggande skiva av silikon på var och en av de fyra distansbultarna.  
 
Placera sedan glasskivan på distansbultarna. 
 
Sätt nu fast glasskivan genom att skruva i ett av de medföljande spännlagren i varje 
distansskruv. 
 
Du behöver inte använda något verktyg till det så att du skyddar glasplattan 
 
Dra åt spännlagren manuellt. 
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 För att demontera glasskivan utför du ovanstående steg i omvänd ordning. 
  

 

Grip aldrig tag i glasskivan när du lyfter enheten. 

  
  
OBS! Behandlingsmunstycket och munstyckets anslutningar kan förvaras i 

förvaringslådan. 
 

Glasskiva 
Spännlager 

Silikonskiva 

Distansskruv 
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Stödarm Cryo 6 kan monteras med en stödarm som tillval.  
Denna arm gör det möjligt att kyla en särskild kroppsdel utan att  
terapeuten behöver hålla i slangen. 
 
Tillbehörskitet till stödarmen består av: 
1 monteringskonsol till stödarmen 
2 M6x16-skruvar och en insexnyckel för montering 
1 anti-vridelement 
1 stativ till stödarmen 
1 roterande stödarm 
1 slangklämma 
1 slanghållare 
 
Dessutom krävs: 
Glasskiva 
Styrhylsa  

  
Bild av stödarmen efter 
montering 

 
 

stödarm 

Ledare genom 
glasskiva och anti-
vridelement 

Stativ till 
stödarmen 

Fästelement till stödarm 
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Monteringsanvisningar Glasskivan måste fästas till enheten på ett sådant sätt att det går att montera 
stödarmen (se 7.1 Montering). Glasskivan har en öppning genom vilken stödarmen 
förs. 

  
OBS! Glasskivan kan monteras så att den är symmetrisk med enheten. Om en stödarm 

också monteras läggs glasskivan på distansskruvarna på ett sådant sätt att hålet för 
positionering av stödarmen befinner sig på rätt sida av enheten. 

  
 Steg 1 - montering av styrhylsan 

Montera styrhylsan (medföljer glasskivan) i därför avsett hål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Steg 2 - montering av stödarmens fästelement 

Använd insexnyckeln och M6x16-skruvarna för att skruva fast monteringskonsolen 
på enhetens undersida 
Det finns färdiga gängade hål på undersidan för detta ändamål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försiktighet! 
Vyn sedd underifrån visas endast för förtydligande. Vänd INTE enheten upp 
och ned för montering! 

  

Gängade 
hål 

Styrhylsa  
Del 1: 

Styrhylsa  
Del 2: 
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 Steg 3 - fästa anti-vridelementet och stativet 
Placera anti-vridelementet på glasskivans distansskruv enligt bilden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För sedan stödarmens stativ genom styrhylsan och anti-vridelementet uppifrån och 
lås fast det i stödarmens fästelement. 
 

 
 

Anti-vridelement 
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 Steg 4 - fästa stödarmen 
Skruva fast stödarmen (a) på det monterade stativet. Fördjupningarna måste vara 
inpassade på ett sådant sätt att stödarmen kan röra sig fritt upp och ned. De måste 
ligga längs en axel och medge böjning av stativet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Steg 5 - fästa slangklämman/-hållaren 

Skruva fast slangklämman (b) på den roterande stödarmen och häng slanghållaren 
(c) på stödarmens fästskruv. 
 
Behandlingsslangen kan nu föras genom slangens fästelement och handstycket kan 
kopplas till slangklämman. 

- Fördjupningar under 
- Samma kurvriktning 
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 Cryo 6 utför ett självtest direkt efter att den har slagits på. 

Du kan växla till konfigurationsmenyn under självtestet och efterföljande 
förhandskylning av enheten.  

  
 

 
  
Välja meny Tryck på knappen “Menu” (meny) för att välja meny. 
  
 

 
 

  
 Du kan använda menyn för att hämta teknisk information, ändra fabriksinställningar, 

välja ett favoritprogram eller definiera egna program. 
  
 Du kan välja bland elva menyposter: 

- Service  
- Back to treatment (åter till behandling)  
- Defrost (avfrosta) 
- Own programs (egna program) 
- Favourite (favorit) 
- Info 
- Automatic maintenance program S01 (automatiskt underhållsprogram S01) 
- Automatic maintenance program S02 (automatiskt underhållsprogram S02) 
- Cryo device type (typ av kryoenhet 
- Device configuration (konfiguration av enheten) 
- Basic settings (grundinställningar) 
 
Använd pilarna (14 och 15) för att navigera bland de enskilda menyposterna. 

  
Välja menyposter Tryck på knappen "Select” (välj) (17) för att välja meny. 
  
Avsluta meny Välj menyposten "Back to treatment” (åter till behandling) för att avsluta menyn och 

återvända till behandlingsskärmen. 
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Typ av enhet Cryo 6 kan användas som "Cryo 6 Physio” eller "Cryo 6 Derma”.  
 
Använd pilarna (14 och 15) för att navigera till den förinställda konfiguration du vill 
använda. Tryck på knappen "Save” (spara) för att välja den 
 
Se kapitel 9.3 för mer information om typer av enheter och specifika parametrar 

  
Konfiguration av 
enheten 

Denna menypost erbjuder olika inställningar, t.ex. språk eller aspekter av 
startprocessen. 
Använd pilarna (14 och 15) för att navigera genom undermenyn. 
Tryck på knappen "Select” (välj) (17) för att välja en post. 

  
 Språk 

Följande språk finns: 
Tyska, engelska, franska, italienska och polska. 

  
OBS! Undermenyerna "External control input”, (ingångsdata från extern kontroll) "External 

control output” (utgångsdata från extern kontroll) och "External start input” 
(ingångsdata från extern start) är inaktiva. 

  
 Startprocess 

Här erbjuder Cryo 6 olika alternativ: 
1. Direktstart 
2. Program 

Tryck på knappen “Select” (välj) för att välja meny. 
Tryck på knappen "Change” (ändra) för att växla mellan start och program. 
Tryck på knappen "Save” (spara) för att spara den startprocess du vill köra och 
knappen "Yes” (ja) för att bekräfta och tillämpa ditt val. 



 Inställningar 
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Standardinställningar Du kan återställa fabriksinställningar under denna menypost 
 
Tryck på knappen "YES” (JA) för att återställa alla parametrar som har ändrats 
tillbaka till fabriksinställningarna. 
 
Du förlorar inte egna program och favoritprogram som du har sparat. 
 
Tryck på knappen "NO” (NEJ) för att behålla ändrade parametrar. 

  

Service Det här området är lösenordsskyddat och är endast åtkomligt för personer som har 
utbildats av Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Tryck på knappen "OK" för att lämna menyn. 



 Inställningar 
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Avfrosta menyn "Defrost” (avfrosta) startar avfrostning av värmeväxlarna. 

  

OBS! Avfrostning ska utföras när den utgående luftströmmen är svagare än vanligt. Detta 
orsakas ofta av att Cryo 6 placerats i en fuktig miljö, t.ex. badhus eller spa. Vi 
rekommenderar också att Cryo 6 avfrostas och att dess avfrostnigsbehållare töms 
om enheten inte har använts under längre tid, till exempel under semestrar. 

  

Utföra avfrostning Tryck på knappen "Select” (välj) för att börja avfrostningen direkt. Avfrostningen 
utförs i standbyläge 

  
 

 
  
 Behandlingsfläkten startar och kör tills kylenhetens avfrostningstemperatur har 

uppnåtts. Därefter stängs fläkten av.  
 
Meddelandet "Defrost complete” (avfrostning klar) visas på displayen när 
avfrostningen har avslutats.  
 
Tryck på knappen "Back” (tillbaka) om du vill avbryta avfrostningen innan den har 
avslutats. 
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OBS!: "Internal programs”, (interna program) "Programming of 1 and 2-phase programs” 

(programmering av 1- och 2-fasprogram) och "Favourite program” (favortiprogram) 
kan endast aktiveras när startproccessen (se punkt 8.2). 

  
Egna program Cryo 6 ger möjlighet att spara tre egna program förutom de sex fabriksinställda 

programmen som inte kan ändras permanent. 
Fläktnivå och tid kan skickas separat till en lagringsplats 
Programmen kan programmeras för antingen en fas eller för två på varandra 
följande faser 

  
 

 
  
Programmering av ett 
1-fasprogram 

Använd pilarna (14 och 15) för att navigera bland de tre lagringsplatserna. 
Tryck på knappen "Select” (välj) (17) för att välja det sparade program du vill 
använda. 
 
Du kan använda pilarna (15 och 16) för att välja önskad fläktnivå. Fläktsymbolen 
(20) blinkar.  
Tryck på knappen "Save” (spara) för att spara fläktnivån. 
Fläktsymbolen förblir nu tänd och tidssymbolen (22) blinkar. 
 
Använd pilarna (14 och 15) för att välja önskad tid. 
Tryck på knappen "Save” (spara) för att spara tiden. 
 
Aktivera knappen "Back” (tillbaka) för att avsluta programmeringen av 1-
fasprogrammet. Tryck på knappen "Back" (tillbaka) för att lämna menyn. 

  
 

 
  
Programmering av ett 
2-fasprogram 

Här kan du skapa två program ned olika fläktnivåer och tider som kan köras efter 
varandra i en enda behandlingsomgång. 
Starta på samma sätt som vid programmering av ett 1-fasprogram. Istället för att 
trycka på knappen "Back” (tillbaka) trycker du nu på knappen "Save” (spara) igen. 
Parametrarna för fas 1 visas nu med liten teckenstorlek längst upp på displayen. 

  

Favorit Här kan du välja ett personligt favoritprogram som automatiskt läses in närhelst 
enheten startas. Du kan välja ett av sex fabriksinställda program P1-P6 eller ett av 
de egna specialprogrammen S1-S3. Använd pilarna (14 och 15) för att navigera 
bland programmens lagringsplatser. Välj det program du vill ange som favorit och 
tryck på knappen "Select" (välj) för att bekräfta valet. 
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Info Teknisk information om olika enhetskomponenter visas under denna menypost. 

  
Obs!: Inga inställningar kan verkställas. 
  
Underhållsprogram Underhållsprogrammen S01 och S02 simulerar långtidsdrift och för loggbok om 

enheten fungerar korrekt. 
Alla felaktigheter diagnostiseras och registreras. 

  

SO1 Programmet simulerar två behandlingsomgångar på 15-minuter vardera och en 
avfrostning. Programmet registrerar viktiga parametrar såsom remperatur och 
behandlingstid. 
 
Kompressorns och avdunstarens aktuella temperaturer kan kontrolleras under testet. 

  
SO2 Enheten kyls ned till - 40°C/- 38°C och startar en 15-minuters behandlingsomgång 

på fläktnivå 9. 
 
Detta program upprepas tills start-/stoppknappen trycks ned. 

 
 



 Bruksanvisning 
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Förhandskylning Direkt efter att Cryo 6 slagits på startar enheten förhandskylning till den 

minimitemperatur som ska uppnås. Kompressorn och kondensorfläkten samverkar 
under denna fas. Samtidigt utför enheten ett självtest. Det går inte att mata in några 
data på displayen under självtest och förhandskylning. Den enda aktiva knappen är 
“Menu” (meny) (1) som användarna kan trycka på för att komma till 
konfigurationsmenyn. När förhandskylningen har pågått tillräckligt länge växlar 
displayen automatiskt över till startskärmen. Cryo 6 är nu klar att användas. 

  
 

 
 

 

  
Drift: Under behandlingen blåser fläkten kalluft genom behandlingsslangen. På samma 

gång startar kompressorn/kondensorn automatiskt under behandlingen för att 
säkerställa att kylningen är konstant. 

  
Standby-läge Cryo 6 är i standby-läge när det inte utförs någon behandling. Kompressorn startar 

automatiskt när en viss temperatur överskrids för att säkerställa att det hela tiden finns 
tillgång på tillräckligt kall luft. Det går att starta behandling direkt från standby-läge 

  
Rekommendation för 
optimal 
behandling 

Vi rekommenderar ett uppehåll på 10 minuter mellan avslutad förhandskylning och 
behandlingsstart. Detta säkerställer att enheten har uppnått högsta möjliga utflöde av 
kalluft  
 
Vi rekommenderar också att Cryo 6 endast stängs av under längre 
behandlingsuppehåll eller vid dagens slut. 

 
 

1 
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Slå på enheten Slå på enheten via huvudströmbrytaren (10), varpå displayen tänds. 
  

Initialisering Aktuell status (självtest, förhandskylning) kan läsas av på displayen under 
initialisering.  

 

 
  

Obs!: Fabrikinställningarna medför att startskärmen och startprocessen skiljer sig åt 
beroende på om du använder enheten med de förinställda parametrarna för Cryo 6 
Physio eller Cryo 6 Derma. 
Se nästa sida för bilder av båda startskärmarna. 

  

Välja  
Program och 
behandlingstid 
 

Enheten är klar för användning när behandlingsskärmen (i det här fallet "Physio") 
visas. 
 

OK Start/ Stop

10:00P2 7
   P    P

 
 

Använd programväljarknapparna (14 och 15) för att ställa in önskat 
behandlingsprogram och tidsinställningsknapparna (16 and 17) för att ställa in 
önskad behandlingstid.  

  

Obs!: Fläktnivån går inte att ändra före behandlingsstart. 
  

Starta behandlingen. Tryck på start-/stoppknappen (18) för att starta körningen av programmet. 
Det är möjligt att ändra fläktnivå (14 och 15) och behandlingstid (16 och 17) genom 
att trycka på motsvarande knappar under behandling. 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
 

  

Obs!: vid ändring av parametrar under behandling återställs fabriksinställningarna efter att 
behandlingen slutat (eller favoritprogramsinställningarna om ett favoritprogram har 
sparats). 

  
Avsluta behandlingen När behandlingen är slut hörs en ljudsignal och fläkten stängs av automatiskt. Detta 

gäller också för ett förtida avbrott av behandlingen via start-/stoppknappen (18). 
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Startskärmar Fabrikinställningarna medför att startskärmarna och startprocessen för Physio- och 

Derma-versionerna skiljer sig åt . 
  
 Derma startskärm/direktstart 
  
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
  
 Direktstart  Fläktnivå och tid kan väljas direkt. 
  
 Physio startskärm/program 
  
 

OK Start/ Stop

10:00P2 7
   P    P

 
  
 Program: möjlighet att välja direkt bland olika  

förinställda program och användning av intervallprogram 
  
Obs!: Det går att välja fritt bland de olika posterna i enhetens konfigurationsmeny för att 

skapa önskad startprocess. Se kapitel 8 för anvisningar 
 
 
 
 



 Bruksanvisning 
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Cryo 6 Physio - 
förinställda parametrar 

     
 Fas 1 Fas 2 

Program Fläktnivå Tid Fläktnivå Tid 

1 9 3 min/m - - 

2 6 5 min/m - - 

3 4 5 min/m - - 

4 3 10 min/m - - 

5 9 30 sek 6  2:30 min 

6 7 1 min/m 5  4 min/m 
 

  

Cryo 6 Derma - 
förinställda parametrar 

Program Fläktnivå Tid  

1 7 45 min/m 

2 5 45 min/m 

3 3 45 min/m 

4 8 15 min/m 

5 6 15 min/m 

6 4 15 min/m 
 

  
Obs!: Cryo 6 Derma är fabriksinställd för användning av direktstart. Använd menyn 

"Device configuration” (konfiguration av enheten) för att växla till användning av 
program. 

  
  
Ändra förinställda 
värden 

Cryo 6 ger möjlighet att justera fläktnivå och behandlingstid efter enskilda behov och 
att spara dessa förändringar (se kapitel 8.5).  
 

 Behandlingsfläkten kan ställas in på nio nivåer med knapparna (14 och 15). 
  
 Behandlingstiden kan ställas in på vilken tidpunkt som helst mellan 00:00 och 99:59 

minuter.  
 
Om du har valt en alldeles för lång behandlingstid av misstag trycker du på start-
/stoppknappen (18) två gånger för att återställa den fabriksinställda tiden 
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Elnät 100-120 V/50 Hz/60 Hz (9-12 A) 

220-240 V/50 Hz (7 A) 

240 V/60 Hz (7 A) 

  

Huvudsäkring Effektbrytare på 16 A i huvudbrytare 

  

Skyddsklass I 

  

Patientansluten del Typ B 

  

Mått H 645 mm x B 390 mm x D 680 mm 

  

Vikt 60 kg 

  

Drift: +10 °C till +35 °C, 20 % till 80 % relativ luftfuktighet utan kondensering 

vid 700 hPa till 1060 hPa 

  

Transport -10 °C till +50 °C, 10 % till 90 % relativ luftfuktighet utan kondensering 

vid 600 hPa till 1060 hPa 

  

Förvaring 0 °C till +40 °C, 10 % till 90 % relativ luftfuktighet utan kondensering 

vid 600 hPa till 1060 hPa 

  

Obs!: Får endast förvaras och lagras i originalförpackning.  

  

Genererad 
avdunstartemperatur 

 115 V-enhet 230 V-enhet 

lägsta möjliga (standby) - 38 °C  - 40 °C 

högsta möjliga (standby) - 25 °C - 25 °C 

   
 

  

Luftutflödets temperatur 
(rumstemperatur upp till 
25 °C) 

medelvärde:   - 25 °C 
vid behandlingsstart: - 31 °C 
högsta möjliga:  - 18 °C (efter 15 minuters behandling) 

 Siffernoggrannhet på +/- 10 % 

  

Högsta möjliga 
behandlingstid som kan 
ställas in 

99:59 min 

  

Högsta möjliga belastning 
på glasskivan 

Högsta möjliga vikt och storlek hos enheter (såsom laserenheter) som kan placeras 
på glasskivan är 35 kg respektive 50 x 50 x 35 cm (B x D x H). 

  

 Med reservation för tekniska ändringar 

 



 Rengöring 
Desinfektion 
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- Innan nägra underhålls- eller rengöringsåtgärder påbörjas måste enheten alltid 
stängas av med huvudströmbrytaren och nätkabeln kopplas loss. 

- Se till att inte märkningen av enheten (t.ex. varningar, etiketter på styrenheter, 
identifieringsbrickor) skadas 

- Se till att det inte tränger in några vätskor i enheten under rengöring och 
desinfektion. Använd inte sprejprodukter 

- I händelse av att rengörings- eller desinfektionsvätskan tränger in i enheten bör 
enheten tas ur drift och hindras från att användas igen. Kontakta din 
servicerepresentant. 

- Enheten och dess patientanslutna del anses inte ha någon avgörande inverkan 
avseende hygien eftersom den används på oskadad frisk hud. 

  
Hölje/tillbehör Rengöring: om hölje, kablar och tillbehör är synbart nedsmutsade kan de rengöras 

med kommersiellt tillgängliga alkoholfria plastrengöringsmedel. Torka av ytan så att 
all smuts försvinner med hjälp av en mjuk trasa indränkt med rengöringsmedel enligt 
epecifikationer från tillverkaren av rengöringsmedlet, men den får inte vara drypande 
våt. 
 
Desinfektion: Vi rekommenderat att desinfektionen utförs minst en gång i veckan 
eller om det finns någon synbar smuts. Rådfråga arbetsmiljöansvarig i detta fall. 
Rengör alltid före desinfektion. 
Hölje, kablar och tillbehör kan desinficeras med desinficerande våtservetter, Använd 
ett kommersiellt tillgängligt alkoholfritt desinfektionsmedel för metall och plast med 
bakteriedödande, virusdödande och svampdödande egenskaper. Följ tillverkarens 
anvisningar för applicering. Torka av ytan med hjälp av en mjuk trasa indränkt med 
rengöringsmedel enligt specifikationer från tillverkaren av rengöringsmedlet, men 
inte drypande våt, eller med dukar förimpregnerade med desinfektionsmedel 
(våtservetter). 
Följ även kraven för torkning eller efterrengöring i tillämpliga fall. 
 

Behållare för 
avfrostningsvatten  

Rengöring: Behållaren för avfrostningsvatten (7) bör alltid rengöras när den har 
tömts. Följ den procedur som beskrivits under  "Housing / Accessories" 
(hölje/tillbehör). 
 
Desinfektion: Följ den procedur som beskrivits under  "Housing / 
Accessories" (hölje/tillbehör). 

  
Försiktighet:  

Enheten kan endast användas när behållaren för avfrostningsvatten finns på plats. 
  
Luftfilter  Luftfiltret (9) ska rengöras regelbundet och under alla omständigheter efter högst 

200 drifttimmar (ett underhållsmeddelande visas på displayen).  
Detta görs genom att luftfiltret dammsugs från utsidan med en kommersiellt 
tillgänglig hushållsdammsugare.  

  
Obs!: Enheten får endast användas i hygienisk miljö 
  



 CE-märkning/tillverkare 
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 Enheten är CE-märkt 

 

 
 
enligt EG-direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG  

 
 

Tillverkare Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Omfattning av leverans Version Cryo 6 Physio 
Artikelnr  
95850912 1 behandlingsslang Physio 
65370216 1 adapter för munstycken 
65370225 1 munstycke  5 mm 
65370224 1 munstycke  10 mm 
65370223 1 munstycke  15 mm 
66850122 1 glasskiva med handtag  
94851511 1 skruvset för glasskivan 
80400756 4 plasthjul  75 mm 
65851610 1 behållare för avfrostningsvatten 
67300124* 1 nätkabel 230 V 
65853112 1 extra förvaringsbricka 
10101665 1 bruksanvisning 
  
  
Omfattning av leverans  Version Cryo 6 Derma 
Artikelnr  
95853411 1 behandlingsslang Light Neo 
66850122 1 glasskiva med handtag 
94851511 1 skruvset för glasskivan 
80400756 4 plasthjul  75 mm 
65851610 1 behållare för avfrostningsvatten 
67300124* 1 nätkabel 230 V 
65853112 1 extra förvaringsbricka 
10101665 1 bruksanvisning 
  
  
 Valfria hjul till enheten 
80400756 Plasthjul  75 mm 
80401004 Plasthjul  100 mm 
  
 Med reservation för tekniska ändringar 
  
 * enskilda nätkablar finns Kontakta din leverantör 

 
 
  



 Omfattning av leverans/tillbehör 
 
 13  

 

 
 Sidan 29  

 

Tillbehör För båda versionerna av enheten 
  
Artikelnr  
65851610 1 behållare för avfrostningsvatten 
87413230 Stansplugg 
65853112 Extra förvaringsbricka 
80400756 Plasthjul  75 mm 
80401004 Plasthjul  100 mm 
  
 Version Cryo 6 Physio 
  
Artikelnr  
95850912 Behandlingsslang Physio 
65370216 Adapter för munstycken 
65370225 Munstycke  5 mm 
65370224 Munstycke  10 mm 
65370223 Munstycke  15 mm 
66850122 Glasskiva med handtag  
93852620 Stödarm för Physio-slang 
  
  
 Version Cryo 6 Derma 
  
Artikelnr  
95853411 Behandlingsslang Light Neo 
65373510 Munsstycke för Derma-slang 
66850112 Glasskiva utan handtag 
94851511 Skruvset för glasskivan 
93852630 Stödarm för Derma-slang 
95855610 Konsol för laserslang 
  
 Använd av säkerhetsskäl endast originaltillbehör. Det är annars inte möjligt att 

garantera korrekt funktion. 
  
 Med reservation för tekniska ändringar 
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 Cryo 6 kan användas med många olika laserenheter. Följ noga lasertillverkarens 
bruksanvisning i detta fall. 
 
Den part som kombinerar enheterna och därmed driver ett medicintekniskt system är 
ensamt ansvarig för att kombinera enheterna på korrekt sätt. 
 
Följ säkerhetsföreskrifterna i DIN EN 60601-1 vid användning av kombinerade 
enheter. 
 

  



 Säkerhet och underhåll 
 
15.1. Säkerhet 15  
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 Cryo 6 är tillverkad enligt säkerhetsföreskrifterna i DIN EN 60601-1.  

 
Zimmer MedizinSysteme GmbH kan i egenskap av tillverkare endast ses sig som 
ansvarig för enhetens säkerhet och tillförlitlighet om 
 

• enheten används med ett lämpligt eluttag med jordkontakt och elinstallationen 
uppfyller kraven i DIN VDE 0100 del 710, 

• enheten används enligt bruksanvisningen, 

• utökningar, omjusteringar eller modifieringar utförs av personer som godkänts av 
Zimmer MedizinSysteme, 

• användaren har bekräftat att enheten fungerar säkert och att driftförhållandena 
är lämpliga före användning enligt hans eller hennes bedömning, 

• enheten endast används av korrekt utbildad personal, 

• enheten inte används i områden som omfattas av explosionsrisk och/eller 
förbränningsatmosfär, 

• enheten omedelbart kopplas loss från elnätet om den genomträngs av vätska. 

Enheten innehåller inte några delar som behöver repareras av användaren. 



 Säkerhet och underhåll 
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Rengöring av luftfiltret  Det finns ett filterelement på enhetens baksida (9) för att säkerställa att den 
behandlingsluft och den kalluft som behövs för kylapparaten är fria från grova 
dammpartiklar. Vanligtvis räcker det att rengöra detta regelbundet genom att 
dammsuga hela utsidan med en kommersiellt tillgänglig dammsugare, senast när 
programmet utfärdar en påminnelse efter 200 drifttimmar. Vi rekommenderar att 
filtret rengörs oftare i mattbeklädda rum eller i områden där det är sannolikt att det 
bildas mera damm av andra skäl. 

  
Obs!: Bekräfta programmeddelandet genom att trycka på "OK”-knappen efter att filtret 

rengjorts. 
  
Tömma behållaren med 
avfrostningsvatten  

När Cryo 6 stängs av efter användning eller när avfrostningsprogrammet startas 
värms kylningssystemet upp och genererar därmed avfrostningsvatten.  
Det går att avlägsna behållaren, som rymmer ungefär 1 liter, genom att dra ut den 
från enheten och sedan tömma den, .  
Den ska sedan sättas tillbaka i enheten. 
Följ även anvisningarna om rengöring och desinfektion (kapitel 11) 
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Funktionstest När Cryo 6 har slagits på utför det automatiskt ett självtest och kontrollerar de 
tekniska komponenternas funktion. 
 
Vid behov kan användaren kontrollera hur kyltekniken fungerar enligt nedanstående 
beskrivning. 
 

1. Slå på enheten. 
2. Vänta tills enheten är klar för användning. 

Det framgår när enheten visar menyn för programval/direktstart. 
3. Tryck på start-/stoppknappen (18) för att starta Cryo 6. 
4. Välj de olika luftflödesnivåerna efter varandra och kontrollera luftströmmens 

styrka och utflödet av kalluft. 
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 I Tyskland krävs inga säkerhetskontroller enligt avsnitt 6 i MPBetreibV (användarföreskrift för 

medicinska produkter) Cryo 6. Enheten är inte upptagen i bilaga 1 i föreskriften. 
  

 Det behövs inte heller någon metrologisk kontroll (MTK) enligt avsnitt 11 i MPBetreibV 
(användarföreskrift för medicinska produkter) för Cryo 6. Enheten är inte upptagen i bilaga 2 i 
föreskriften. 

  
Obs!: Dessa krav gäller för användning av enheten i Tyskland. Iaktta skiljande nationella 

föreskrifter i ditt eget land. 



 Felmeddelanden 
Felsökning 
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Huvudsäkring 
är aktiverad 
 

Cryo 6 har monterats med ett tvåpoligt överbelastningsskydd inbyggt i 
huvudbrytaren (10) för att skydda enheten vid strömförsörjningsproblem Om 
säkringen går stängs enheten automatiskt av via vippströmbrytaren (10). För att 
kunna använda enheten igen måste den slås på via vippströmbrytaren (10 ) 
 
Meddela kundservice om detta fel förekommer ofta. 

  
Reducerat 
kalluftsutflöde/reducer
at kalluftsutflöde 

Smuts som förekommer i och kring avfrostningsöppningen (8) kan vara orsaken till 
att kalluftsutflödet minskar avsevärt och en svag luftström Dammpartiklar anlagras i 
värmeväxlaren av behandlingsluften Detta kan så småningom leda till att 
avfrostningsöppningen blockeras och att avfrostningsvatten ansamlas. 
 
Avfrostningsöppningen befinner sig ovan behållaren för avfrostningsnvatten. 
Enheten måste avfrostas innan avfrostningsöppningen rengörs (se sidan 18 "Utföra 
avfrostning"). Efter avfrostning stänger du av enheten och lossar kontakten från 
uttaget.  
 
Ta bort behållaren för avfrostningsvatten och placera en plan behållare under 
enheten för att samla in avfrostningsvatten. Dra långsamt ut avfrostningsöppningen i 
en vridande rörelse. 
Rengör avfrostningsöppningen under rinnande vatten och skruva tillbaka den på 
plats. 

  
Felmeddelanden 
 

Enhetskomponenter som är viktiga för att köra program testas när enheten slås på 
och ibland under användning. Om ett fel upptäcks under dessa tester avslutas 
behandlingen. Ett felmeddelande visas längst upp på displayen varefter en ljudsignal 
hörs.  
 
Enkla oformaterade textmeddelanden visas längst upp på displayen. Behandlingen 
kan då inte fortsätta utan enheten kan endast stängas av.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När det gäller fel som inte påverkar det fortsatta arbetet med enheten kan du 
åtgärda dem genom att stänga av enheten, vänta fem sekunder och sedan slå på 
den igen.  
 
Om felmeddelandet gäller alltför höga temperaturer eller tryck ska du vänta 30 
minuter innan du slår på enheten igen eftersom den kanske behöver tid för 
nedkylning. Dessa felmeddelanden kan orsakas av höga externa temperaturer och 
rumstemperaturer som minskar utflödet av kalluft.  
 
 
 

OK Start/stopp 

Kylkrets vid övertryck 
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Meddela kundservice om detta fel förekommer ofta. Du kan kontakta dem via din 
försäljningsrepresentant eller via huvudkontoret i Neu-Ulm. 
 
Kontakta din försäljningsrepresentant om du har andra funktionsproblem.  

  
Huvudkontor Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Avfallshantering 
 
 

Enheten kan endast returneras till fabriken i sin originalförpackning. Den måste 
bortskaffas av fabriken i Neu-Ulm. 
 
När det gäller andra (europeiska) länder, se nationella föreskrifter för 
avfallshantering. Kontakta din leverantör vid behov. 
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Elektriska enheter för medicintekniskt bruk, såsom Cryo 6, omfattas av särskilda försiktighetsåtgärder avseende 
EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och ska installeras och idriftsättas enligt bruksanvisningens EMC-
information eller medföljande dokumentation. 
 
Bärbar och mobil RF-kommunikatonsutrustning (t.ex. mobiltelefoner) kan påverka elektriska enheter för 
medicintekniskt bruk. 
 
Cryo 6 får endast användas med den ursprungliga elkabel som anges i listan över omfattningen av leverans och 
tillbehör. 
Om enheten används med en annan elkabel kan det leda till ökade emissioner eller minskad störningsimmunitet 
hos enheten. 

 

Riktlinjer och tillverkarens försäkran – Elektromagnetiska emissioner 

Cryo 6 är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller användaren av Cryo 6 ska 
försäkra sig om att den används i en sådan miljö. 

Mätningar av störningsemission Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö - Riktlinjer 

RF-strålning enligt CISPR 11 Grupp 1 Cryo 6-enheten använder endast RF-energi 
för sin interna funktion. Därför är dess RF-
emissioner mycket låga och det är osannolikt 
att de orsakar störning på elektronisk 
utrustning i närheten. 

RF-strålning enligt CISPR 11 Klass B Cryo 6 lämpar sig för användning i bostäder 
och byggnader som är direktanslutna till det 
allmänna lågspänningsnät som försörjer 
byggnader som används för bostadsändamål. 

Harmoniska emissioner enligt IEC 61000-
3-2 

Klass A 

Spänningsfluktuationer/flimmeremissioner 
enligt IEC 61000-3-3 

ej tillämpligt 

 
Enheten får inte användas i omedelbar närhet till eller staplad på andra enheter. Om drift i närheten av enheter 
eller staplad på dem är nödvändig ska enheten kontrolleras så att den fungerar korrekt i det system som 
används. 
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Riktlinjer och tillverkarens försäkran – Elektromagnetisk immunitet 

Cryo 6 är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller användaren av Cryo 6 ska försäkra 
sig om att den används i en sådan miljö. 

Immunitetstester IEC 60601- testnivå Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljö - 
Riktlinjer 

Elektrostatisk urladdning 
(ESD) enligt IEC 61000-4-
2 

± 6 kV kontakturladdning 
 
± 8 kV lufturladdning 

± 6 kV kontakturladdning 
 
± 8 kV lufturladdning 

Golven ska vara av trä, betong 
eller keramikplattor. Om golven är 
täckta med syntetmaterial, ska den 
relativa luftfuktigheten vara minst  
30 % 

Snabba elektriska 
transienter/transientskurar 
enligt IEC 61000-4-4 

± 2 kV för 
strömförsörjningsledningar 
 
± 1 kV för ingångs-
/utgångsledningar 

± 2 kV för 
strömförsörjningsledningarl 
 
± 1 kV för ingångs-
/utgångsledningar 

Kvaliteten på elnätet ska motsvara 
det som gäller för en typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Spänningssprång 
enligt IEC 6100-4-5 

± 1 kV differentialläge 
 
± 2 kV allmänläge 

± 1 kV differentialläge 
 
± 2 kV allmäntäge 

Kvaliteten på elnätet ska motsvara 
det som gäller för en typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Spänningsdippar, korta 
avbrott och variationer i 
spänning i 
strömförsörjningsledningar 
enligt IEC 61000-4-11. 

< 5 % UT 
(> 95 % dipp i UT under ½ 
cykel) 
 
40 % UT 
(60 % dipp i UT under 5 
cykler) 
 
70 % UT 
(30 % dipp i UT under 25 
cykler) 
 
< 5 % UT 
(> 95 % dipp i UT under 5 
cykler) 

< 5 % UT 
(> 95 % dipp i UT under ½ 
cykel) 
 
40 % UT 
(60 % dipp i UT under 5 
cykler) 
 
70 % UT 
(30 % dipp i UT under 25 
cykler) 
 
< 5 % UT 
(> 95 % dipp i UT under 5 
cykler) 

Kvaliteten på elnätet ska motsvara 
det som gäller för en typisk 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. Om användaren 
kräver att Cryo 6 fungerar 
kontinuerligt även vid strömavbrott 
är det rekommenderat att driva 
Cryo 6 med avbrottsfri 
strömförsörjning eller ett batteri. 

Magnetfältets 
effektfrekvens (50/60 Hz) 
enligt IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetfältens effektfrekvens ska 
vara på sådana nivåer som 
återfinns i en typisk kommersiell 
miljö eller en sjukhusmiljö. 

Obs!: UTär växelspänningen innan testnivån appliceras. 
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De viktigaste prestandaegenskaperna hos Cryo 6 är jämnt utflöde av kall luft och jämn drift av alla funktioner. 
 

Riktlinjer och tillverkarens försäkran – Elektromagnetisk immunitet 

Cryo 6 är avsedd att användas i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller användaren av Cryo 6 bör försäkra 
sig om att den används i en sådan miljö. 

Immunitetstest IEC 60601- 
testnivå 

Efterlevnadsnivå Elektromagnetisk miljö - Riktlinjer 

Ledningsbunden 
RF enligt IEC 
61000-4/-6 
 
Utstrålad RF 
enligt IEC 
61000-4/-3 

3 VEffektivt värde 
150 KHz till 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz 

3 VEffektivt värde 
150 KHz till 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz 

Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning får 
inte användas närmare någon del av Cryo 6, inklusive 
kablar, än det rekommenderade avstånd som har 
beräknats från ekvationen som kan appliceras på 
sändarens frekvens. 
 
Rekommenderat separationsavstånd 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P for 80 MHz till 800 MHz 
 
d= 2,33 √P for 800 MHz till 2,5 GHz 
 
där P är märkvärdet för den maximala uteffekten för 
sändaren i watt (W) enligt sändarens tillverkare och d 
är det rekommenderade separationsavståndet i meter 
(m). 
 
Fältstyrkan från fasta RF-sändare skall vara lägre än 
överensstämmelsenivån för varje frekvensområdeb 
enligt vad som har fastställts genom en 
elektromagnetisk undersökning på platsa 
 
Interferens kan uppstå i närheten av utrustning som 
märkts med följande symbol: 
 

 

ANM. 1 Vid 80 Hz och 800 MHz, gäller det högre frekvensområdet. 
ANM. 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och 
reflektion från strukturer, föremål och människor. 

 
  



 Tillverkarens EMC-försäkran 
 
 19  

 

 
 Sidan 40  

 

aFältstyrka från fasta sändare, t.ex. basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och mobila radiosändare, 
amatörradio, AM- och FM-radiosändare och TV-sändare kan inte med noggrannhet förutsägas teoretiskt. En 
elektromagnetisk bedömning av uppställningsplatsen bör göras för att den elektromagnetiska miljön avseende fasta RF-
sändare ska kunna bedömas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där Cryo 6 används överskrider den gällande RF-
överensstämmelsenivån ovan bör Cryo 6 observeras för att verifiera normal funktion. Om onormal drift observeras kan 
ytterligare åtgärder krävas, t.ex. omriktning eller omlokalisering av Cryo 6. 
 
b I frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz, bör fältstyrkan vara mindre än 3 V/m. 

 

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och Cryo 6  
 

Cryo 6 är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där RF-störningar är kontrollerade. Användare av detta 
instrument kan bidra till att förhindra elektromagnetisk störning genom att behålla nedan rekommenderade minimiavstånd 
mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och Cryo 6 – beroende på kommunikationsutrustningens 
maximala uteffekt. 

Sändarens nominella märkuteffekt 
W 

Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens 
m 

150 kHz till 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz till 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz till 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 

För sändare vars nominella maximala uteffekt inte finns med i listan ovan kan det rekommenderade separationsavståndet 
d i meter (m) uppskattas med hjälp av den ekvation som gäller för sändarens frekvens, där P är märkvärdet för sändarens 
maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare. 
ANM. 1 Vid 80 MHz och 800 MHz, gäller det högre frekvensområdet. 
ANM. 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och 
reflektion från strukturer, föremål och människor. 
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