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Kullanım talimatında bu sembol tehlikeyi ifade eder. 

  

Dikkat! 
Kullanım talimatında bu "Dikkat" sembolü  
olası maddi hasarları ifade eder. 

  

 

 
B tipi uygulama parçası 

  

 

 
Yan taraftan itmeyiniz 
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dönüşüm sembolüyle işaretlenmiş ürünler, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. 
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Bu kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır. 
Bu kılavuz, cihazı kullanmakla görevlendirilen kişilerin her an erişimini sağlamak için cihazla birlikte muhafaza edilmelidir. 
 
Kullanım kılavuzu Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerlidir. 
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Endikasyonlar Cryo 6 Physio aşağıda belirtilen uygulama alanları için tasarlanmıştır: 

• Ağrıların ve tutukluğun azaltılması ve hareket sisteminin ağrılı akut ve kronik 
hastalıklarının tedavisi 
- Artrit  
- Bursit  
- Tendinit  
- Tenosinovit  
- Miyozit 
- Fibrozit 
- Kas gerginliği 
- Servikal sendrom 
- Boyun travmasına bağlı bozukluklar 
- Lomber sendromu 
- Kas veya eklem yaralanmaları 

• Ağrının azaltılması, hareketliliğin iyileştirilmesi ve romatizmal hastalıklarda eklem 
sertliğinin azaltılması 
- Romatoid artrit (progresif kronik artrit) 
- Sinovektomi sonrası durum 

• Nörolojik bozukluklara bağlı spastisitenin azaltılması 
- Multiple Skleroz 
- Postapoplektik hemipleji 

Diğer uygulama olanakları: 
• Önceden soğutma işlemi uygulanarak hareket terapisinin desteklenmesi 
• Akut yaralanmalarda kompreslerle kombinasyon halinde 
• Ödem ve hematomların önlenmesi için 
• Spor alanında ciddi zorlamaların hemen ardından, ağrı oluşumundan önce 

önleyici erken tedavi amacıyla, ör. müsabakalarda 
• Germe ile kombinasyon halinde kas tetik noktalarının tedavisinde 
 
Diğer endikasyonlar için tedaviyi yürüten doktorla görüşülmeli veya konuya ilişkin 
ihtisas literatüründen öğrenilmelidir.  

  
Mutlak 
kontraendikasyonlar 

• Kriyoglobulinemiler 
• Soğuk aglütinin hastalığı ve soğuk hemolizi 
• Soğuk ürtikeri 
• Kan dolaşım bozukluğu olan bölgeler 
• Raynaud hastalığı 
• Hassasiyet bozukluğu olan bölgeler 
• Tropik bozukluklar 
• Soğuğa karşı aşırı duyarlılık 

  
Göreceli 
kontraendikasyonlar 

• Çocuklara uygulanan tedavilerde, vücudun tedavi uygulanmayan bölgeleri 
örtülmeli ve sıcak tutulmalıdır.  

• Yüze uygulanan tedavilerde gözler örtülmelidir. 
• Ciddi arteriyel hipertansiyon ve ciddi kalp yetmezliği mevcutsa yüz ve gövdeye 

tedavi uygulamayınız. 
• Tedavi esnasında hasta üşümemelidir. 
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Endikasyonlar Cryo 6 Derma aşağıda belirtilen uygulama alanları için tasarlanmıştır: 

Dermatolojik ve kozmetik tedavi uygulamaları esnasında ve sonrasında soğuk hava 
ile serinletme yoluyla ağrı ve enflamasyonun azaltılması  
• Lazer terapisi 
• Enjeksiyonlar 
• Fotodinamik terapi 

  
Avantajlar Soğuk havaya bağlı olarak oluşan analjezi sayesinde tedavi hasta için çok daha 

rahat geçecektir. 
 
Sıklıkla lazer uygulamalarına bağlı olarak görülen yan etkilerin hafifletilmesi: 
• Daha az eritem 
• Daha az şişkinlik ve kabuk bağlama 
• Ağrı ve termik cilt hasarlarının azaltılması 

  
Mutlak 
kontraendikasyonlar 

• Kriyoglobulinemiler 
• Soğuk aglütinin hastalığı ve soğuk hemolizi 
• Soğuk ürtikeri 
• Kan dolaşım bozukluğu olan bölgeler 
• Raynaud hastalığı 
• Hassasiyet bozukluğu olan bölgeler 
• Tropik bozukluklar 
• Soğuğa karşı aşırı duyarlılık 

  
Göreceli 
kontraendikasyonlar 

• Çocuklara uygulanan tedavilerde, vücudun tedavi uygulanmayan bölgeleri 
örtülmeli ve sıcak tutulmalıdır.  

• Yüze uygulanan tedavilerde gözler örtülmelidir. 
• Ciddi arteriyel hipertansiyon ve ciddi kalp yetmezliği mevcutsa yüz ve gövdeye 

tedavi uygulamayınız. 
• Tedavi esnasında hasta üşümemelidir. 

  
Uyarı: Cryo 6 cihazı ablatif etkili lazerlerle birlikte kullanılırken, oluşan yaraya tedavi 

sonrasında gereğine uygun bir biçimde antiseptik bakım yapılmasına dikkat 
edilmelidir.  
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Yan etkiler Özellikle duyarlı hastalarda soğuğa bağlı, hafif donma ve soğuk şişkinliklerine kadar 
varabilen cilt kızarıklıkları gibi cilt hasarları oluşabilir. 
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 Cihaz, hasta üzerinde kullanılmadan önce uygulayıcı kullanım kılavuzu, münferit 
tedavi yöntemleri ve endikasyonlar / kontraendikasyonlar, uyarı ve uygulama bilgileri 
hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Terapiye ilişkin bilgileri içeren diğer kaynaklar da 
dikkate alınmalıdır. 

  
 Bu kullanım kılavuzu, cihazı kullanmakla görevlendirilen kişilerin her an erişimini 

sağlamak için daima cihazla birlikte muhafaza edilmelidir. 
  

Dikkat ! Yatay konumda gerçekleştirilen nakliye sonrasında çalıştırmadan önce cihazı en az 
30 dakika dik konumda bekletiniz. Aksi halde kompresör zarar görür! 

  

Dikkat ! 
Kullanım öncesinde cihazın yönetmeliklere uygun topraklama kontaklı bir priz 
üzerinden çalıştırıldığından emin olunmalıdır (elektrik tesisatı DIN VDE 0100 Kısım 
710 uyarınca). Bu sırada cihaz sadece teslimat kapsamında bulunan şebeke 
kablosu ile çalıştırılmalıdır. Şebeke kablosu mekanik yükten korunmalıdır. 

  

Dikkat ! 
Manyetik ve elektriksel alanlar cihazın fonksiyonunu etkileyebilir. Bu sebeple Cryo 6 
cihazını güçlü elektromanyetik oluşturan cihazların yakınında çalıştırmayınız 
(röntgen veya diatermi cihazları, manyetik rezonans görüntüleme cihazları). Lütfen 
birkaç metrelik bir güvenlik mesafesi bırakınız. 

  

Dikkat ! 
Cryo 6 patlayıcı, yanıcı ve yanmaya elverişli ortamlarda çalıştırılmak için uygun 
değildir. 

  

Dikkat ! 
Cihazı doğrudan ısı kaynaklarının (radyatör, fango çamur hazırlama, sauna vs.) 
yanına yerleştirmeyiniz ve duvarla arasında en az 50 cm mesafe kalmasına dikkat 
ediniz (terapötik ve soğuk hava beslemesi).  
Eş zamanlı olarak bir lazer cihazının kullanılması durumunda lazerin soğutucusu 
Cryo 6 cihazının soğutucusunu etkilememelidir. 

  

Dikkat ! 
Cihaz uygulama esnasında, cihazın merkezi güç kaynağına doğrudan erişim 
mümkün olacak şekilde yerleştirilmeli ve böylece cihaz istenilen anda şebekeden 
ayrılabilmelidir.  

  

Dikkat ! 
Elektrik çarpması tehlikesini ortadan kaldırmak için tüm bakım-onarım veya temizlik 
faaliyetlerinden önce elektrik fişi çekilerek cihaz besleme şebekesinden ayrılmalıdır. 

  

Dikkat ! 
Kullanmadan önce cihazı kontrol ediniz. Herhangi bir hasar olması durumunda cihaz 
kullanılmamalıdır. 

  

Dikkat ! 
Sadece Zimmer MedizinSysteme GmbH firmasının aksesuarları kullanılabilir. 
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 Tedavi öncesinde hasta Cryo 6 ile soğuk hava terapisinin hedef ve etkileri hakkında 
bilgilendirilmelidir. 
 
Hastayı, tedavi esnasında ortaya çıkan, ör. aşırı soğukluk hissi gibi duyu 
bozukluklarının derhal tedaviyi yürüten kişiye bildirilmesi gerektiği konusunda 
uyarınız.  
Terapi esnasında terapiyi yürüten kişi gerekli soruları sorarak hastanın iyi durumda 
olduğunu güvence altına almalıdır. 
Eğer gerekirse tedavi parametreleri (hava gücü seviyesi ve tedavi bölgesine olan 
mesafe) uyarlanmalıdır.  

  
 Geniş alanda gerçekleştirilen farklı uygulamalar ve tetik noktası tedavisi için ilgili 

uygun jiklörü kullanınız. Bunlar çevirerek takılıp çıkartılarak kolayca değiştirilebilir.  
  
 Cilt ile jiklör arasında kısa mesafeler kısa süreli soğutma için uygundur: 

• 10 saniye kadar tedavi süresi için 1 cm mesafe,  
• 30 saniye kadar tedavi süresi için 5 cm mesafe. 

 
Cilt ile jiklör arasında orta mesafeler daha büyük cilt bölgelerinin dinamik 
soğutulmasında ve küçük cilt bölgelerinin statik soğutulmasında uygundur: 

• Yaklaşık 15 - 30 dakika tedavi süresi için 10 -15 cm mesafe. 
 
Cilt ile jiklör arasında büyük mesafeler daha geniş cilt bölgelerinin dinamik 
soğutulmasında uygundur. 

• 30 dakikadan daha uzun tedavi süreleri için 15 -20 cm mesafe. 
  
 Eklem ve kaslar için tedavinin daha uzun süre uygulanması gereklidir, zira aksi halde 

sadece cilt yüzeyi ve cildin üst katmanları soğutulur. Bir eklem iltihabı durumunda 
kısa süreli soğutma sonucunda reaktif hiperemi oluşur. 

  
 Destek ve hareket sistemi hastalıklarında, çıkış jiklörü ile cilt yüzeyi arasında 5 - 20 

cm'lik mesafe bırakılırsa optimum terapi sağlanır. 
 
Lazer cihazları ile bağlantılı olarak kullanıldığında 10 cm² tedavi bölgesi için 5 cm'lik 
mesafe bırakılması önerilmektedir. Daha büyük bölgelerin tedavisinde mesafe uygun 
olarak daha büyük seçilmelidir. Yeterli soğutma sağlamak için tedavi süresinin daha 
uzun olması gerekmektedir. 

  
 Lütfen uzun süreli tedavi sonrasında hava akımının sıcaklığının artabileceğini 

dikkate alınız. 
  
 Elverişsiz mekan koşullarında (mekan sıcaklığı 30 °C'nin üzerinde ve yüksek nem) 

soğutma performansı kısıtlanabilir.  
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Terapi esnasında hasta gözetimsiz bırakılmamalıdır. 

  

 
Tedavinin yeri, süresi ve şiddetine ilişkin tedavi talimatları tıbbi bilgi gerektirmektedir 
ve sadece lisanslı doktorlar, terapistler ve tıbbi yardımcı meslek mensupları 
tarafından verilebilir. Bu talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. 

  

 
Islak alanlarda kullanılması yasaktır ve bunun dikkate alınmaması ciddi hasarların 
oluşmasına yol açabilir ve hem hasta hem de uygulayıcı için tehlike oluşturabilir. 

  

 
Ambalaj materyalini usulüne uygun bir biçimde tasfiye ediniz. Çocukların cihaza 
erişiminin önlendiğinden emin olunuz.  

  

 
Soğuk hava hüzmesi açık yaraların üzerine uygulanmamalıdır. 

  

 
Cildin soğutulması için Cryo 6 kullanıldığında lazer cihazının performansını, üretici 
tarafından önerilen değerin üzerine yükseltmeyiniz. 

  

 
Yüzde gerçekleştirilen soğuk uygulamalarında gözler korunmalıdır. 

  

 
Hava akımı tedavi uygulanacak bölgeye eşit bir şekilde verilmelidir. Statik ve yoğun 
soğutmadan kaçınılmalıdır, bunlar soğuk yanıklarına ve vücut ısısının düşmesine yol 
açabilir.  

  

 
Cihazın, kullanım kılavuzunda öngörülen ayarlar ve uygulamalar dışında kullanılması 
kontrolsüz soğuk etkisi sebebi ile tehlikelere yol açabilir. 

  

 
Çocuklarda hipotermi tehlikesi mevcuttur. Vücudun tedavi uygulanmayan bölgeleri 
örtülmeli ve sıcak tutulmalıdır. Aynısı yetişkinlere uzun süreli soğutma uygulanması 
durumunda da geçerlidir. 

  

 
Cilt sıcaklığı 0 °C ve altında olduğunda donma gerçekleşir. Bu durum jiklör ile cilt 
arasındaki mesafe 10 cm'den daha az olursa gerçekleşebilir. Terapötik sebeplerden 
dolayı bu mesafenin korunamaması durumunda jiklörün tedavi uygulanan bölgede 
dinamik bir şekilde gezdirilmesi önerilmektedir.  

  

 
Cihazı, uyarı sembolü ile işaretlenmiş kısımlardan itmeyiniz.  

  

 
Cihaza yaslanmayınız. 
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Cryo 6 nedir? Destek ve hareket sistemi hastalıklarının terapisi için kullanılan kompakt bir soğuk 

hava cihazıdır. 
Cryo 6 cihazının diğer bir kullanım alanı ise dermatolojik lazer tedavileri ile bağlantılı 
olarak ağrının ve termik cilt hasarlarının hafifletilmesi amacıyla cildin 
soğutulmasıdır. 

  
Cryo 6 cihazı nasıl 
işlev görür? 

Kriyojenik hava ayarlanabilir bir akım hızıyla vücudun terapi uygulanacak 
bölgelerine üflenir. 

  
Cryo 6 cihazının  
avantajı nedir? 

Cihaz, sürekli işletimde genellikle sadece çok daha büyük cihazlarla sağlanabilen 
bir performans ve ön ayarlı program parametreleri sayesinde kullanım kolaylığı 
sunar. 
 

  
Cryo 6 cihazının  
diğer avantajları 
nelerdir? 

Kolay anlaşılır LCD ekranı ve ergonomik klavye en son standartlarda teknolojiyi 
temsil etmektedir.  
Altı adet kullanıcı odaklı, ön ayarlı programın yanı sıra, üç adet serbest program ve 
kişisel bir başlangıç programı bireysel terapi imkanı sağlar.  
 

  
Gerekli olan soğukluk 
konsantrasyonuna 
nasıl ulaşılır? 

Tedavi edilecek bölgenin yüzeyine ve erişilebilirliğine bağlı olarak hava miktarı 
dokuz kademede ayarlanabilir. 
Bireysel terapi için standart aksesuarlar dahilinde 5, 10 ve 15 mm'lik çapa  
sahip farklı boyutta üç jiklör mevcuttur.  
 
Ayrıca dermatolojik lazer tedavisi ile bağlantılı olarak cildin serinletilmesi için 
kullanılmak üzere özel bir jiklör de mevcuttur. 
 

  
Uyarı: Cihaz sadece tıp camiası  

(ör. doktorlar, terapistler, tıbbi yardımcı meslek mensupları) tarafından kullanılabilir. 
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 Cryo 6 soğuk hava cihazı aşağıdaki durumlarda cildin soğutulması için kullanılır  
 
- Hareket sisteminin yaralanma ve hastalıklarının terapisi için  
- Lokal ağrıların hafifletilmesi amacıyla 
- Dermatolojik lazer tedavilerinde termik cilt hasarlarının önlenmesi için  

  
Cihaz tipleri 1. Cryo 6 Physio destek ve hareket sistemi hastalıklarının tedavisi için kullanılır. 

2. Cryo 6 Derma lazer tedavileri ile bağlantılı olarak ağrının ve termik cilt hasarlarının 
hafifletilmesi amacıyla cildin soğutulması için kullanılır. 

 
Cihaz tiplerinin fabrika çıkışında ön yapılandırmaları yapılmıştır ve cihazlar ön ayarlı 
fan kademeleri, terapi süreleri ve başlangıç programı bakımından farklılıklar gösterir. 
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Dikkat ! 
Yatay konumda gerçekleştirilen nakliye veya montaj çalışmalarından sonra Cryo 6 
çalıştırılmadan önce en az 30 dakika dik konumda bekletilmelidir. 
Aksi halde kompresör zarar görebilir. 

  
Şebeke kablosunun 
bağlanması 

Şebeke kablosunu cihazda bunun için öngörülen sokete takınız ve kabloyu 
şebekeye bağlayınız.  

  
Uyarı: Cihaz sadece topraklama kontaklı prizlere takılabilir.  
  
Cihazın açılması Cihaz devirmeli anahtar (10) üzerinden çalıştırılır. 
  
Cihazın kapatılması Cihaz devirmeli anahtar (10) üzerinden kapatılır.  

Cihazı şebekeden tamamen (tüm kutuplar) ayırmak için şebeke kablosu çekilmelidir. 
  

Dikkat ! 
Tüm kablolar kısılma veya diğer mekanik hasarlardan korunmalıdır. 

  
Terapi hortumunun 
monte edilmesi 

Terapi hortumu cihazın ön tarafındaki bağlantı parçasına (5) takılır ve kilitlenir.  
 
 

 
 

Cihaz kullanılmadığında kontrol panelinin üzerinde bulunan kavisli oluğa (3) 
bırakılabilir. 

  
Teker kapaklarının 
monte edilmesi 

Teker kapakları (2) teker mesnetlerinin üzerine takılır. 

  
Cam plakanın monte 
edilmesi 

Cam plakanın yerleştirilmesi için cihazın üst tarafına önceden dört adet mesafe 
cıvatası monte edilmiştir.  
 
Mesafe cıvatalarının her birinin üzerine bir adet silikon ara disk yerleştiriniz.  
 
Daha sonra cam plakayı mesafe cıvatalarının üzerine koyunuz. 
 
Şimdi dört mesafe cıvatasının her birine teslimat kapsamında verilen sıkıştırma 
yataklarından birini vidalayarak cam plakayı sabitleyiniz. 
 
Cam plakanın hasar görmemesi için bu işlem esnasında herhangi bir alet 
kullanılmasına gerek yoktur. 
 
Sıkıştırma yataklarını parmaklarınızla çevirerek iyice sıkın. 



 Cihazın işletime alınması 
 
7.1 Montaj 7   
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 Cam plaka bu işlemler tersinden uygulanarak çıkarılır. 
  

 

Cihaz kesinlikle cam plakadan tutularak kaldırılmamalıdır. 

  
  
Uyarı: Terapi jiklörleri ve jiklör ağızlıkları saklama kutusunda muhafaza edilebilir. 

 

Cam plaka 
Sıkıştırma 
yatağı 

Silikon disk 

Mesafe cıvatası 



 Sistemin işletime alınması 
 
7.2 Tutucu kolun montajı 7     
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Tutucu kol Cryo 6 cihazı opsiyonel olarak bir tutucu kolla donatılabilir.  
Bu kol vücudun belli bölgelerinin, tedaviyi yürüten kişinin  
hortumu tutmasına gerek kalmaksızın soğutulmasını sağlar. 
 
Tutucu kol aksesuar seti şunları içerir: 
1 adet tutucu kol sabitleme askısı 
2 adet M6x16 vida ve sabitlemek için altı köşeli allen anahtarı 
1 adet bükülme emniyeti 
1 adet tutucu kol çubuğu 
1 adet döndürülebilir tutucu kol 
1 adet hortum klipsi  
1 adet hortum tutucu 
 
Ek olarak şunlara ihtiyaç vardır: 
Cam plaka 
Geçiş kovanı  

  
Montajı tamamlanmış 
tutucu kolun resmi 

 
 

Döndürülebilir tutucu kol 

Cam plaka ve 
bükülme 
emniyetinin içinden 
geçiş 

Tutucu kol 
çubuğu 

Tutucu kolun sabitlenmesi 



 Sistemin işletime alınması 
 
7.2 Tutucu kolun montajı 7     
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Montajın yapılması Tutucu kolun monte edilebilmesi için cam plakanın cihaza takılmış olması gerekir 
(bkz. 7.1 montaj). Cam plaka üzerinde içinden tutucu kolun içinden geçirileceği bir 
delik bulunur. 

  
Uyarı: Cam plaka cihaz üzerinde simetrik olarak monte edilebilir Ek olarak tutucu bir kol 

monte edileceği zaman cam plaka mesafe vidalarının üzerine, delik, tutucu kolun 
konumlandırılabilmesi için, cihazın istenilen tarafında yer alacak şekilde yerleştirilir. 

  
 Adım 1 – Geçiş kovanının monte edilmesi 

Geçiş kovanı (cam plakanın yanındadır) bunun için öngörülen delikte birleştirilir. 
 

 
  
 Adım 2 – Tutucu kol sabitleyicisinin monte edilmesi 

Sabitleme askısının M6x16 vidaları allen anahtarının yardımıyla cihazın alt tarafına 
vidalanır. 
Bunun için cihazın alt tarafında vida delikleri mevcuttur. 

 

Dikkat! 
Alt tarafa ait görsel sadece daha kolay anlaşılabilirlik amacını taşımaktadır, 
lütfen cihazı montaj için YATIRMAYINIZ! 

  

Geçiş kovanı  
1. parça 

Geçiş kovanı  
2. parça 

Vida 
delikleri 



 Sistemin işletime alınması 
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 Adım 3 – Bükülme emniyetinin takılması ve çubuğun takılması 
Bükülme emniyeti görselde gösterildiği gibi cam plakanın mesafe koruyucusuna 
takılır.  
 

 
 
Ardından tutucu kol çubuğu yukarıdan geçiş kovanının ve bükülme emniyetinin 
içinden geçirilir ve tutucu kolun sabitleyicisine takılır. 
 

 
 

Bükülme emniyeti 



 Sistemin işletime alınması 
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 Adım 4 – Tutucu kolun takılması 
Tutucu kol, monte edilmiş olan çubuğa vidalanır (a). Tutucu kolun yukarı / aşağı 
serbestçe hareket edebilmesini sağlamak için girintiler hizalanmalıdır. Bu girintiler bir 
eksen üzerinde bulunmalı ve çubuğun bükme yönünde hareket etmesine olanak 
sağlamalıdır. 

 
  
 Adım 5 – Hortum klipsinin / hortum tutucunun takılması 

Hortum klipsi döndürülebilir tutucu kola vidalanır (b), hortum tutucu, tutucu kolun 
sabitleme vidasına asılır (c). 
 
Terapi hortumu artık hortum tutucu üzerinden geçirilebilir ve el aleti hortum klipsine 
oturtulabilir. 

- Girintiler aşağıda 
- Aynı bükme yönü 



 Ayarlar 
 
8.1 Cihaz menüsü 8  
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 Cryo 6 çalıştırıldıktan sonra öncelikle otomatik bir test gerçekleştirir. 

Otomatik test ve bunu takip eden cihazın ön soğutma işlemi sırasında yapılandırma 
menüsüne geçiş yapılabilir.  

  
 

 
  
Menü seçimi Seçim "Menu" (menü) tuşu ile gerçekleştirilir. 
  
 

 
 

  
 Menüden hem teknik bilgiler öğrenilebilir, hem de fabrika ayarları değiştirilebilir, 

favori programlardan biri seçilebilir veya kişisel programlar tanımlanabilir. 
  
 Toplam olarak on bir menü ögesi mevcuttur: 

- Service (servis)  
- Back to treatment (terapiye geri dön)  
- Defrost (eritme) 
- Own programs (kişisel programlar) 
- Favorite (favoriler) 
- Info (bilgi) 
- Automatic maintenance program S01 (otomatik bakım programı S01) 
- Automatic maintenance program S02 (otomatik bakım programı S01) 
- Cryo device type (Cryo cihaz tipi) 
- Device configuration (cihaz yapılandırma) 
- Basic settings (temel ayarlar) 
 
Münferit menü ögeleri arasında navigasyon, ok tuşları (14 ve 15) ile gerçekleştirilir. 

  
Menü ögeleri seçimi Bir menü ögesi seçimi "Select" (seç) (17) tuşu ile gerçekleştirilir. 
  
Menünün 
sonlandırılması 

"Back to treatment" (terapiye geri dön) menü ögesi seçilerek menü sonlandırılır ve 
terapi ekranı görüntülenir. 



 Ayarlar 
 
8.2 Cihaz tipi ve cihaz yapılandırma 8  
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Cihaz tipi Cryo 6 cihazı, "Cryo 6 Physio" ve "Cryo 6 Derma" olarak çalıştırılabilir.  
 
İstenilen ilgili ön ayara navigasyon, ok tuşları (14 ve 15) ile gerçekleştirilir. İstenilen 
ön ayar seçimi "Save" (kaydet) tuşu ile gerçekleştirilir. 
 
Cihaz tipleri ve spesifik parametrelere ilişkin ayrıntılı bilgileri bölüm 9.3.'de 
bulabilirsiniz. 

  
Chaz yapılandırma Menü ögesi ör. dil veya başlatma süreci gibi seçeneklerde farklı ayar olanakları 

sunar. 
Alt menüde navigasyon, ok tuşları (14 ve 15) ile gerçekleştirilir. 
Seçim "Select" (seç) (17) tuşu ile gerçekleştirilir. 

  
 Diller 

Aşağıda belirtilen diller seçilebilir: 
Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Lehçe. 

  
Uyarı: "External control input" (harici kontrol girişi), "External control output" (harici kontrol 

çıkışı) ve "External start input" (harici başlangıç girişi) etkin değildir. 
  

 Başlatma süreci 
Cryo 6 burada iki farklı olanak sunmaktadır: 

1. Doğrudan başlatma 
2. Programlar 

Menü seçimi "Select" (seç) tuşu ile gerçekleştirilir. 
Doğrudan başlatma ve programlar arasında seçim "Change" (değiştir) tuşu ile 
gerçekleştirilir. 
İstenilen başlatma süreci "Save" (kaydet) tuşu ile kaydedilir ve "Yes" (evet) tuşu ile 
onaylanarak kabul edilir. 



 Ayarlar 
 
8.3 Temel ayarlar ve servis 8  
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Temel ayarlar Bu menü ögesinde fabrika ayarlarına geri dönülebilir. 
 
"YES" (evet) tuşu seçilerek değiştirilen tüm parametreler fabrika ayarlarına geri 
döndürülür. 
 
Kaydedilen kişisel programlar ve favori program korunur. 
 
"NO" (hayır) tuşu seçildiğinde değiştirilen parametreler korunur. 

  
Servis Bu alan şifre korumalıdır ve sadece Zimmer MedizinSysteme GmbH tarafından 

eğitilen kişilerin erişimine açıktır. 
 
Menüden çıkış "OK" (tamam) tuşu ile gerçekleştirilir. 



 Ayarlar 
 
8.4 Eritme 8  
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Eritme Menü ögesi "Defrost" (eritme) üzerinden ısı değiştiricinin eritilmesi etkinleştirilir. 
  

Uyarı: Çıkan hava akımı normalden düşükse bir eritme işlemi gerçekleştiriniz. Genellikle 
bunun sebebi Cryo 6 cihazının nemli bir ortama (ör. havuz bölümü, sauna) 
yerleştirilmiş olmasıdır. Ayrıca Cryo 6 cihazı uzun süre kullanılmadığında (ör. tatil 
süresi) cihazın eritilmesi ve su haznesinin boşaltılması önerilmektedir. 

  

Eritme işleminin 
gerçekleştirilmesi 

"Select" (seç) tuşu ile eritme programı seçildiğinde eritme işlemi derhal başlatılır. 
Eritme işlemi uyku modunda gerçekleştirilir. 

  
 

 
  
 Terapi fanı çalışmaya başlar ve soğutma sisteminin eritme sıcaklığına ulaşılana 

kadar çalışır. Daha sonra vantilatör kapanır.  
 
Eritme işlemi tamamlandıktan sonra ekranda  
"Defrost complete" (eritme tamamlandı) bildirimi görüntülenir.  
 
Eritme işlemi, "Back" (geri) tuşu ile zamanından önce durdurulabilir. 



 Ayarlar 
 
8.5 Kişisel programlar ve favoriler 8  
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Uyarı: "internal programs" (kişisel programlar),"programming of 1 and 2-phase programs" 

(1 ve 2 aşamalı programların programlanması) ve "favorite program" (favori 
program) menüleri sadece başlatma süreci olarak "Programs" (programlar) etkin 
durumda ise etkinleştirilebilir (bkz. madde 8.2). 

  
Kişisel programlar Cryo 6 fabrika çıkışında ön ayarı yapılmış, kalıcı olarak değiştirilemeyen altı 

programın yanı sıra üç adet kişisel program için depolama alanı sunmaktadır. 
Fan kademesi ve süre bireysel olarak bir kayıt alanına atanabilir. 
Programlar hem bir aşama hem de birbirini takip eden iki aşama için 
programlanabilir. 

  
 

 
  
1 aşamalı bir 
programın  
programlanması 

Üç kayıt alanı arasında navigasyon, ok tuşları (14 ve 15) ile gerçekleştirilir. 
İstenilen kayıt alanı seçimi "Select" (seç) (17) tuşu ile gerçekleştirilir. 
 
Daha sonra istenilen fan kademesi seçilebilir, bu seçim ok tuşları (15 ve 16) ile 
gerçekleştirilir. Fan sembolü (20) yanıp söner.  
Fan kademesi "Save" (kaydet) tuşu ile kaydedilir. 
Şimdi fan sembolü sabit bir şekilde gösterilir ve süre sembolü (22) yanıp söner. 
 
İstenilen süre ok tuşları (14 ve 15) ile seçilir. 
Süre "Save" (kaydet) tuşu ile kaydedilir. 
 
"Back" (geri) tuşunun etkinleştirilmesi 1 aşamalı programın programlanmasını 
sonlandırır. Menüden "Back" (geri) tuşu ile çıkılır. 

  
 

 
  
2 aşamalı bir 
programın  
programlanması 

Burada bir tedavi seansında fan kademeleri ve süreleri farklı iki program arka arkaya 
yürütülebilir. 
İlk adımda 1 aşamalı bir programın programlanmasında olduğu gibi ilerleyiniz. Şimdi 
programdan "Back" (geri) tuşu ile çıkılmamalı ve tekrar "Save" (kaydet) tuşu 
etkinleştirilmelidir. Şimdi 1. aşamanın parametreleri ekranın üstünde küçük bir 
şekilde gösterilecektir. 

  
Favori Burada, fabrika çıkışında ön ayarı yapılmış altı program P1 - P6 arasından veya 

bireysel özel programlar S1 - S3 arasından kişisel favori programınızı seçebilirsiniz, 
bu program cihaz her çalıştırıldığında otomatik olarak yüklenecektir. Program 
konumları arasında navigasyon, ok tuşları (14 ve 15) ile gerçekleştirilir. İstediğiniz 
favori programı seçiniz ve bunu "Select" (seç) tuşu ile onaylayınız. 



 Ayarlar 
 
8.6 Bilgi ve bakım programları 8  
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Bilgi Bu menü ögesinde farklı cihaz bileşenlerine ilişkin teknik bilgiler gösterilir. 
  
Uyarı: Buradan herhangi bir ayar yapılamaz. 
  
Bakım programları S01 ve S02 bakım programları kesintisiz işletimi simüle eder ve cihazın usulüne 

uygun bir durumda olduğunu belgeler. 
Ortaya çıkan olası arızalar tespit edilerek kaydedilir. 

  
SO1 Bu program 15 dakikalık iki terapi ve bir eritme işlemini simüle eder. Bu sırada 

programın sıcaklık ve süre gibi önemli parametreleri kaydedilir. 
 
Test esnasında kompresörün ve evaporatörün güncel sıcaklıkları kontrol edilebilir. 

  
SO2 Cihaz - 40 °C / - 38 °C'ye soğutur ve fan kademesi 9 olan 15 dakikalık bir terapi 

başlatır. 
 
Bu program Başlat/Dur tuşuna basılana kadar tekrarlanır.  

 
 



 Kullanım talimatları 
 
9.1 Cihaz tanımı 9  
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Ön soğutma Cryo 6 çalıştırıldığında cihaz ulaşılabilinen en düşük sıcaklığa kadar ön soğutma 

gerçekleştirmeye başlar. Bu aşamada kompresör ve kondenser fanı birlikte çalışır. 
Cihaz eş zamanlı olarak otomatik bir test yürütür. Otomatik test veya ön soğutma 
esnasında ekran üzerinden herhangi bir giriş yapılamaz. Sadece yapılandırma 
menüsüne geçmek için "Menu" (menü) (1) seçim tuşu kullanılabilir. Yeterli ön soğutma 
gerçekleştirildiğinde gösterge otomatik olarak başlangıç ekranına geçer. Cryo 6 artık 
kullanıma hazırdır. 

  
 

 
 

 

  
İşletim Terapi esnasında terapi fanı soğuk havayı terapi hortumundan üfler. Bununla eş 

zamanlı olarak, kompresör / kondenser istikrarlı bir soğukluk sağlamak için, terapi 
esnasında otomatik olarak çalışmaya başlar. 

  
Uyku modu Bir terapi uygulanmadığında Cryo 6 uyku moduna geçer. Her zaman yeterli soğuk 

havanın mevcut olabilmesi için belli bir sıcaklığın üzerine çıkıldığında kompresör 
otomatik olarak çalışmaya başlar. Uyku modundan hemen tedaviye başlanabilir. 

  
Optimum bir tedavi için  
öneri 

Ön soğutma bittikten yaklaşık 10 dakika sonra tedaviye başlanması önerilmektedir. Bu 
sayede cihazın maksimum soğutma performansına ulaştığından emin olunur.  
 
Ayrıca Cryo 6 cihazının sadece tedaviye uzun süre ara verildiğinde veya günün 
sonunda kapatılması önerilmektedir. 

 
 

1 



 Kullanım talimatları 
 
9.2 Soğuk tedavisinin uygulanması 9  
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Cihazın açılması Cihazı şebeke şalterinden (10) açınız, ekran lambaları yanacaktır. 
  
Başlatma Başlatma esnasında ekrandan güncel durum (otomatik test, ön soğutma) okunabilir.  
  
 

 
  

Uyarı: Ayarlanan, Cryo 6 Physio veya Cryo 6 Derma ön ayarına bağlı olarak başlangıç 
ekranı veya başlatma sürecinin fabrika çıkış görüntüsü farklı olur.  
Her iki başlangıç sayfasının görselleri için bir sonraki sayfaya bakınız. 

  

Program ve  
terapi süresi seçimi 
 

Cihaz terapi ekranı (burada "Physio") görüntülendiğinde çalışmaya hazırdır. 
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
 

Program seçim tuşları (14 ve 15) istenilen terapi programını ve süre tuşları (16 ve 
17) ile istenilen tedavi süresini ayarlayınız.  

  
Uyarı: Terapi başlamadan önce fan kademesi değiştirilemez. 
  
Tedavi başlangıcı Program süreci Başlat/Dur tuşuna (18) basılarak başlatılır. 

Tedavi esnasında tuşlar ile fan kademesi (14 ve 15) ve terapi süresi (16 ve 17) 
değiştirilebilir. 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
 

  
Uyarı: Terapi esnasında parametrelerin değiştirilmesi durumunda terapinin sonunda fabrika 

ayarlarına veya bir favori program kaydedilmişse favori programın ayarlarına geri 
dönülür. 

  
Tedavi bitimi Fanın otomatik olarak kapatıldığı tedavi bitimi akustik olarak bildirilir. Aynısı, 

tedavinin Başlat/Dur tuşu (18) ile zamanından önce 
sonlandırılması durumunda da geçerlidir. 



 Kullanım talimatları 
 
9.3 Başlangıç ekranları 9  
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Başlangıç ekranları Physio ve Derma versiyonlarının başlangıç ekranı ve başlatma süreci fabrika ayarları 

birbirinden farklıdır. 
  
 Başlangıç ekranı Derma / Doğrudan başlatma 
  
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
  
 Doğrudan başlatma:        
  
 Başlangıç ekranı Physio / Programlar 
  
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
  
 Programlar: Ön ayarlı farklı programlar arasında doğrudan 

 seçim yapılabilir ve aralıklı programlar 
 kullanılabilir. 

  
Uyarı: Cihaz yapılandırma menü ögesinde istenilen başlatma süreci serbestçe ayarlanabilir. 

Ayar prosedürü 8. bölümde açıklanmıştır. 
 
 
 
 



 Kullanım talimatları 
 
9.4 Ön ayarlı parametreler / Değiştirme 9  
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Cryo 6 Physio - Ön 
ayarlı parametreler 

     
 Aşama 1 Aşama 2 
Program Fan kademesi Süre Fan kademesi Süre 
1 9 3 dk. - - 
2 6 5 dk. - - 
3 4 5 dk. - - 
4 3 10 dk. - - 
5 9 30 sn. 6  2:30 dk. 
6 7 1 dk. 5  4 dk. 

 

  
Cryo 6 Derma - Ön 
ayarlı parametreler 

Program Fan kademesi Süre  
1 7 45 dk. 
2 5 45 dk. 
3 3 45 dk. 
4 8 15 dk. 
5 6 15 dk. 
6 4 15 dk. 

 

  
Uyarı: Cryo 6 Derma fabrika çıkışında doğrudan başlatma modunda teslim edilir. Program 

moduna geçiş "Device configuration" (cihaz yapılandırma) menüsünden 
gerçekleştirilir. 

  
  
Ön ayarlı değerlerin 
değiştirilmesi 

Cryo 6, fan kademesini ve tedavi süresini bireysel gereksinimlere uyarlama ve 
kaydetme imkanı sunmaktadır (bkz. bölüm 8.5).  
 

 Terapi fanı, tuşlar (14 ve 15) aracılığıyla dokuz kademede seçilebilir. 
  
 Terapi süresi 00:00 ila 99:59 dakika olarak ayarlanabilir.  

 
Terapi süresi yanlışlıkla çok yüksek ayarlanırsa, Başlat/Dur tuşuna (18) iki defa 
basılarak fabrika çıkışında yapılmış olan ön ayarlı süreye dönülebilir. 

 
 
 



 Teknik bilgiler 
 
 10  
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Şebeke beslemesi 100 - 120 V / 50 Hz / 60 Hz (9 – 12 A) 

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

  
Şebeke sigortası Şebeke şalterinde 16 A Otomat 
  
Koruma sınıfı I 
  
Uygulama sınıfı Tip B 
  
Ebatlar Y 645 mm x G 390 mm x D 680 mm 
  
Ağırlık 60 kg 
  
İşletim +10 °C ila +35 °C, %20 ila %80 bağıl nem, 

700 hPa ila 1060 hPa'da nemlenmeksizin 
  
Nakliye -10 °C ila +50 °C, %10 ila %90 bağıl nem, 

600 hPa ila 1060 hPa'da yoğuşmasız 
  
Depolama 0 °C ila +40 °C, %10 ila %90 bağıl nem, 

600 hPa ila 1060 hPa'da yoğuşmasız 
  
Uyarı: Depolama ve nakliye sadece orijinal ambalajında gerçekleştirilmelidir.  
  
Oluşturulan evaporatör 
sıcaklığı 

 115 V'luk cihaz 230 V'luk cihaz 
minimum (uyku modu) - 38 °C  - 40 °C 
maksimum (uyku modu) - 25 °C - 25 °C 
   

 

  
Hava çıkış sıcaklığı (ortam 
sıcaklığı 25 °C'ye kadar) 

Ortalama:  - 25 °C 
Terapi başlangıcında: - 31 °C 
Maksimum:  - 18 °C (15 dakikalık terapiden sonra) 

 Verilerin doğruluğu % +/- 10  
  
Ayarlanabilir maksimum 
terapi süresi 

99:59 dk. 

  
Cam plakanın 
taşıyabileceği maksimum 
yük 

Maksimum 35 kg ağırlığındaki ve maksimum 50 x 50 x 35cm (G x D x Y) 
ebatlarındaki cihazlar (ör. lazer) koyulabilir. 

  
 Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır! 

 



 Temizlik 
Dezenfeksiyon 
 11  
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- Bakım ve temizlik işlemlerinden önce esas itibarı ile cihaz ana şalterden kapatılmalı 
ve elektrik fişi çekilmelidir. 
- Temizlik ve dezenfeksiyon esnasında cihazın etiketlerinin (ör. uyarı bilgileri, 
kurulum parçalarının yazıları, tip plakası) hasar görmemesine dikkat edin. 
- Temizlik ve dezenfeksiyon esnasında cihazın içine sıvıların girmemesine dikkat 
ediniz. Spreyler kullanmayınız. 
- Temizlik veya dezenfeksiyon esnasında cihazın içine sıvı kaçması durumunda 
lütfen cihazı işletimden çıkarınız, tekrar işletime alınmasını önleyiniz ve servisi 
bilgilendiriniz. 
- Cihaz ve uygulama parçası, hasarsız ve sağlıklı cilt üzerinde hijyen kurallarına 
uygun bir şekilde kullanıldığında tehlikesizdir. 

  
Gövde / aksesuarlar Temizlik: Gövde, kablo ve aksesuarlar gözle görülür kirlenmelerde piyasa tipi plastik 

temizleyicilerle temizlenebilir. Yüzeyi, deterjan üreticisinin talimatları uyarınca 
ıslatılmış, damlamayan yumuşak bir bezle kirler giderilene kadar siliniz. 
 
Dezenfeksiyon: En az haftada bir defa ve olası bir kontaminasyon belirtisi mevcut 
olduğunda dezenfeksiyon gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Bunun için hijyen 
uzmanınızla görüşünüz. Dezenfeksiyondan önce daima bir temizlik işlemi 
gerçekleştiriniz. 
Gövde, kablo ve aksesuarlar silerek dezenfeksiyon yöntemi ile dezenfekte edilebilir. 
Bunun için metal ve plastik için uygun, alkol içermeyen, bakterisit, virüsit ve fungusit 
etkili piyasa tipi bir dezenfektan kullanınız. İlgili üreticinin kullanım talimatlarını 
dikkate alınız Tüm yüzeyleri, dezenfektan üreticisinin talimatları uyarınca ıslatılmış, 
damlamayan yumuşak bir bezle veya önceden ıslatılmış dezenfeksiyon mendilleri ile 
(ör. Wipes) kirler giderilene kadar siliniz. 
Gerekirse kurulama veya müteakip temizlik talimatlarını da dikkate alınız. 
 

Erime suyu kabı  Temizlik: Erime suyu kabı (7) her boşaltma işleminden sonra temizlenmelidir. Bunun 
için "Gövde / aksesuarlar" bölümünde belirtilen işlemleri uygulayınız. 
 
Dezenfeksiyon: Bunun için "Gövde / aksesuarlar" bölümünde belirtilen 
işlemleri uygulayınız. 

  

Dikkat ! 
 
Cihaz sadece erime suyu kabı yerleştirilmiş durumdayken çalıştırılabilir. 

  
Hava filtresi  Hava filtresi (9) düzenli olarak ancak en geç 200 işletme saatinden sonra (bakım 

uyarısı göstergede belirir) temizlenmelidir.  
Bunun için hava filtresi dışarıdan piyasada bulunan ev tipi bir elektrikli süpürge ile 
çektirilir.  

  
Uyarı: Cihazı sadece hijyenik olarak sorunsuz ortamlarda kullanınız. 
  



 CE işareti / Üretici 
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 Bu ürün, 93/42/AET sayılı Tıbbi Cihazlar AB Yönergesi uyarınca 

 

 
 
CE işaretine sahiptir.  
 
 

Üretici Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731. 9761-291 
Faks +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Teslimat kapsamı Cryo 6 Physio versiyonu 
Ürün No.  
95850912 1 adet terapi hortumu komple 
65370216 1 adet terapi el aleti parça B 
65370225 1 adet kısma jiklörü parça E 5 mm 
65370224 1 adet kısma jiklörü parça D 10 mm 
65370223 1 adet kısma jiklörü parça V 15 mm 
66850122 1 adet kulplu cam plaka  
94851511 1 adet cam plaka vida seti 
80400756 4 adet çift plastik teker ∅ 75 mm 
65851610 1 damlama suyu tepsisi uzun 
67300124 1 adet şebeke kablosu 230 V 
65853112 1 adet cam plaka depolama tepsisi 
10101967 1 adet kullanım kılavuzu 
  
  
Teslimat kapsamı  Cryo 6 Derma versiyonu 
Ürün No.  
95853411 1 adet Neo hafif terapi hortumu  
66850122 1 adet kulplu cam plaka 
94851511 1 adet cam plaka vida seti 
80400756 4 adet çift plastik teker ∅ 75 mm 
65851610 1 damlama suyu tepsisi uzun 
67300124 1 adet şebeke kablosu 230 V 
65853112 1 adet cam plaka depolama tepsisi 
10101967 1 adet kullanım kılavuzu 
  
  
 Opsiyonel seçilebilir cihaz tekerleri 
80400756 Çift plastik teker ∅ 75 mm 
80401004 Çift plastik teker ∅ 100 mm 
  
 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! 
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Aksesuarlar Her iki cihaz versiyonu için 
  
Ürün No.  
65851610 Damlama suyu tepsisi uzun 
87413230 Damlama tepsisi için kör tapa 
65853112 Depolama tepsisi 
80400756 Çift plastik teker ∅ 75 mm 
80401004 Çift plastik teker ∅ 100 mm 
  
 Cryo 6 Physio versiyonu 
  
Ürün No.  
95850912 Terapi hortumu komple 
65370216 Terapi el aleti parça B 
65370225 Kısma jiklörü parça E 5 mm 
65370224 Kısma jiklörü parça D 10 mm 
65370223 Kısma jiklörü parça V 15 mm 
66850122 Kulplu cam plaka  
93852620 Terapi hortumu kolu 
  
  
 Cryo 6 Derma versiyonu 
  
Ürün No.  
95853411 Neo hafif terapi hortumu 
65373510 Hafif hortum için klipssiz jiklör 
66850112 Kulpsuz cam plaka 
94851511 Cam plaka vida seti 
93852630 Hafif hortum kolu 
95855610 Kol için hafif hortum 
  
 Güvenliğe ilişkin sebeplerden dolayı sadece orijinal aksesuarları kulşlanınız, aksi 

takdirde usulüne uygun fonksiyon garanti edilemez. 
  
 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! 
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 Cryo 6 farklı lazer cihazları ile kombinasyon halinde kullanılabilir. Lütfen bunun için 
lazer üreticisinin kullanım kılavuzunu dikkate alınız. 
 
Cihazları kombinasyon halinde kullanarak tıbbi bir sistem işleten kişi, birlikte 
çalıştırılan cihaz kombinasyonunun doğruluğundan kendisi sorumludur. 
 
Lütfen cihaz kombinasyonlarında DIN EN 60601-1 standardının güvenlik talimatlarını 
dikkate alınız. 
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 Cryo 6 DIN EN 60601-1 güvenlik talimatları uyarınca üretilmektedir.  

 
Zimmer MedizinSysteme GmbH üretici olarak cihazın güvenliği ve güvenilirliği 
bakımından kendini ancak aşağıdaki koşullarda sorumlu olarak görür, eğer 
 

• cihaz yönetmeliklere uygun, topraklama kontaklı bir priz üzerinden çalıştırılıyorsa 
ve elektrik tesisatı DIN VDE 0100 bölüm 100'e uygun ise, 

• cihaz kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde çalıştırılıyorsa, 

• uzantılar, yeni ayarlar veya değişiklikler sadece Zimmer MedizinSysteme GmbH 
tarafından eğitilmiş kişiler tarafından yapılıyorsa, 

• uygulayıcı cihazı kullanmadan önce cihazın fonksiyon güvenliğini ve usulüne 
uygun durumda olup olmadığını kontrol etmişse, 

• cihaz sadece gerekli eğitimi almış personel tarafından çalıştırılıyorsa, 

• cihaz patlama tehlikesi olan alanlarda ve/veya yanmaya elverişli ortamlarda 
çalıştırılmıyorsa ve 

• su kaçması halinde cihaz derhal şebekeden ayrılıyorsa. 
Cihaz, işletmeci tarafından bakımı yapılabilecek küçük parçalar içermektedir. 
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Hava filtresinin 
temizlenmesi  

Terapi havasının ve soğutma cihazı için gerekli olan soğuk havanın kaba toz 
partiküllerinden temizlenmesi için cihazın arka tarafında bir filtre elemanı (9) 
bulunmaktadır. Normal koşullarda dış alanının tüm yüzeylerinin piyasada bulunan ev 
tipi bir elektrikli süpürge ile çektirilerek düzenli aralıklarla temizlenmesi yeterlidir, en 
geç 200 işletme saati sonunda yazılım bir talep bildirimi gösterdiğinde bu işlem 
gerçekleştirilmelidir. Duvardan duvara halı kaplı veya başka koşullar sebebi ile 
yoğun toz oluşumu söz konusu olan mekanlarda filtre elemanının daha kısa 
aralıklarla temizlenmesi önerilmektedir. 

  
Uyarı: Hava filtresi temizlendikten sonra yazılım bildirimi "TAMAM" tuşu ile onaylanmalıdır. 
  
Erime suyu kabının 
boşaltılması  

Cryo 6 kullanımdan sonra kapatıldığında veya eritme programı başlatıldığında 
soğutma sistemi ısınır ve bu sebeple erime suyu oluşur.  
Yaklaşık 1 l kapasiteli toplama kabı çekerek cihazdan çıkarılabilir ve boşaltılabilir.  
Ardından toplama kabı tekrar cihazın içine yerleştirilmelidir. 
Lütfen temizlik ve dezenfeksiyon talimatlarını da dikkate alınız (bölüm 11). 
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Fonksiyon testi Cryo 6 çalıştırıldıktan sonra otomatik bir test gerçekleştirir ve teknik bileşenlerin 
fonksiyonunu kontrol eder. 
 
Gerekli olması halinde soğutma tekniğinin fonksiyon denetimi uygulayıcı tarafından 
aşağıda açıklandığı gibi gerçekleştirilebilir: 
 

1. Cihazı çalıştırınız. 
2. Cihaz işletime hazır duruma gelene kadar bekleyiniz. 

Cihaz, program seçim menüsünü / doğrudan başlatma menüsünü 
gösterdiğinde işletime hazır duruma gelmiştir. 

3. Cryo 6 cihazını Başlat/Dur tuşu (18) ile başlatınız. 
4. Art arda farklı hava gücü seviyelerini seçin ve hava akımının şiddetini ve 

soğutma performansını kontrol ediniz.  



 Teknik güvenlik kontrolleri  
Teknik ölçüm kontrolleri 
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 Tıbbi Cihazlar Direktifi (MPBetreibV) paragraf 6 uyarınca, Almanya'da Cryo6 cihazı için teknik 

güvenlik kontrolü (TGK) gerekli değildir. Cihaz bu direktife ilişkin ek 1'de yer almamaktadır. 
  
 Tıbbi Cihazlar Direktifi (MPBetreibV) paragraf 11 uyarınca Cryo6 cihazı için teknik ölçüm 

kontrolü (TÖK) de gerekli değildir. Cihaz bu direktife ilişkin ek 2'de almamaktadır. 
  
Uyarı: Bu direktifler cihazın Almanya'da işletilmesi durumunda geçerlidir. İcabında 

ülkenizde geçerli olan farklı ulusal direktifleri dikkate alınız. 



 Hata bildirimleri 
Hataların giderilmesi 
Tasfiye 18  
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Şebeke sigortası 
devreye girer 
 

Akımla ilgili problemlerde cihazın korunması için Cryo 6 iki kutuplu bir aşırı yük 
sigortası ile donatılmıştır, bu sigorta ana şaltere (10) entegre edilmiştir. Sigorta 
devreye girdiğinde cihaz kendini otomatik olarak devirmeli anahtar (10) üzerinden 
kapatır. Cihazın tekrar işletime alınması için devirmeli anahtar (10) üzerinden 
yeniden açılmaı gerekir. 
 
Hata art arda birkaç kez tekrarlanırsa lütfen müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz. 

  
Soğutma 
performansının 
azalması / soğutma 
performansının 
düşmesi 

Soğutma performansının belirgin bir şekilde azalmasının ve hava akımının 
zayıflamasının sebebi erime deliğinin (8) kirlenmiş olması olabilir. Terapi havası 
sebebi ile toz partikülleri ısı değiştiricisinde birikir. Bu partiküller bir süre sonra erime 
deliğini tıkayabilir ve erime suyunun birikmesi söz konusu olabilir. 
 
Erime deliği, erime suyu kabının üzerinde bulunur. Erime deliğinin temizlenmesi için 
cihazın eritilmesi gerekir (bkz. S. 16 "Eritme işleminin gerçekleştirilmesi"). Erime 
işlemi tamamlandıktan sonra cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.  
 
Erime suyu kabını çıkarınız ve erime suyunu toplamak için cihazın altına yayvan bir 
kap yerleştiriniz. Erime deliğini yavaşça çevirerek çıkarınız. 
Erime deliğini akan suyun altında temizleyiniz ve tekrar yerine vidalayınız. 

  
Hata bildirimleri 
 

Cihaz açılırken ve kısmen devam etmekte olan işletim esnasında program süreci için 
önemli cihaz bileşenleri test edilir. Bu sırada bir hata tespit edilmesi durumunda 
tedavi sonlandırılır, ekranın en üst satırında bir hata bildirimi gösterilir ve akustik bir 
sinyal verilir.  
 
Hata bildirimleri ekranın en üst satırında düz metin olarak gösterilir. Bu durumda bir 
terapi gerçekleştirilemez, cihaz artık sadece kapatılabilir.  
 

 
 
Cihazın çalışmasını etkilemeyecek olan hatalar cihazın kapatılması, beş dakika 
beklenmesi ve cihazın yeniden açılması yoluyla giderilebilir.  
 
Aşırı sıcaklık veya basınç aşımına ilişkin hata bildirimlerini gidermek için cihaz 
kapatıldıktan ancak 30 dakika sonra tekrar açılmalıdır, çünkü soğumak için cihazın 
zamana ihtiyacı vardır. Bunun sebepleri, soğutma performansını olumsuz etkileyen 
dış sıcaklıkların ve mekan sıcaklıklarının yüksek olması olabilir.  
 
 
 
Hata art arda birkaç kez tekrarlanırsa lütfen müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz. 
Müşteri hizmetlerine yetkili dış hizmetler personeliniz veya Neu-Ulm'da bulunan 
merkez üzerinden ulaşabilirsiniz. 

TAMAM Başlat/Dur 

Soğutucu devresi aşırı basınç 
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Diğer fonksiyon hatalarında servis bilgilendirilmelidir.  

  
Merkez Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Tasfiye 
 
 

Cihaz fabrikaya sadece orijinal ambalajında geri gönderilebilir. Cihaz sadece Neu-
Ulm'da bulunan fabrikada tasfiye edilebilir. 
 
Avrupa dahilindeki ülkelerde tasfiye için geçerli olan ulusal direktifleri dikkate alınız. 
Gerekirse satıcınıza başvurunuz. 
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Cryo 6 gibi elektrikli tıbbi cihazlar EMU (elektromanyetik uyumluluk) çerçevesinde özel önlemlere tabidir ve 
kullanım kılavuzunda veya teslimat kapsamında bulunan belgelerde yer alan EMU bilgilerine uygun bir şekilde 
kurulmalı ve işletime alınmalıdır. 
 
Taşınabilir ve mobil RF iletişim sistemleri (ör. taşınabilir telefonlar ve cep telefonları) elektrikli, tıbbi cihazları 
etkileyebilir. 
 
Cryo 6 sadece teslimat kapsamı listesinde belirtilen orijinal şebeke kablosu ile çalıştırılabilir. 
Cihazın başka şebeke kabloları ile çalıştırılması daha yüksek yayılımlara veya cihazın parazit dayanıklılığının 
azalmasına yol açabilir! 
 
Kılavuzlar ve üretici beyanı - Elektromanyetik parazit yayılımı 

Cryo 6 cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortam gibi bir ortamda işletim için tasarlanmıştır. Müşteri veya Cryo 6 
cihazının uygulayıcısı cihazın böyle bir ortamda işletildiğinden emin olmalıdır. 

Parazit yayılım ölçümü Uygunluk Elektromanyetik ortam - Kılavuz 

CISPR 11 uyarınca RF yayılımları Grup 1 Cryo 6 cihazı RF enerjisini sadece kendi dahili 
fonksiyonu için kullanmaktadır. Bu sebeple 
cihazın RF yayılımı çok düşüktür ve çevrede 
bulunan elektronik cihazların bundan olumsuz 
etkilenme ihtimali çok düşüktür. 

CISPR 11 uyarınca RF yayılımları Sınıf B Cryo 6 cihazı, ikamet alanı ve doğrudan 
mesken amaçlı kullanılan binalara da tedarik 
sağlayan kamu şebekesine bağlananlar da 
dahil olmak üzere tüm kurumlarda kullanım 
için uygundur. 

Üst titreşim yayılımları IEC 61000-3-2 
uyarınca 

Sınıf A 

Voltaj dalgalanmaları / titreşim yayılımları 
IEC 61000-3-3 uyarınca 

Uygulanamaz 

 
Cihaz başka cihazlarla doğrudan yan yana veya üst üste istiflenerek kullanılamaz. Cihazın diğer cihazların 
yanında veya bunların üzerinde istiflenerek kullanılması gerekiyorsa, amacına uygun kullanımını bu kullanım 
düzeninde kontrol etmek için cihaz gözetim altında tutulmalıdır. 
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Yönergeler ve üretici beyanı - Elektromanyetik parazit dayanıklılığı 

Cryo 6 cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda işletim için tasarlanmıştır. Müşteri veya Cryo 6 cihazının 
uygulayıcısı cihazın böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır. 

Parazit 
dayanıklılığı 
kontrolleri 

IEC 60601- 
Kontrol 
seviyesi 

Uyumluluk 
seviyesi 

Elektromanyetik ortam - Yönergeler 

IEC 61000-4-2 
uyarınca 
elektrostatik deşarj 
(ESD) 

± 6 kV temas 
deşarjı 
 
± 8 kV hava 
deşarjı 

± 6 kV temas 
deşarjı 
 
± 8 kV hava 
deşarjı 

Zeminler ahşap veya betondan oluşmalı ya da seramik 
fayanslarla kaplanmış olmalıdır. Zemin sentetik materyalle 
kaplanmış ise, bağıl nem oranı en az  
%30 olmalıdır. 

IEC 61000-4-4 
uyarınca hızlı geçici 
parazit 
faktörleri/patlamalar 

± 2 kV şebeke 
hatları için 
 
± 1 kV giriş ve 
çıkış hatları için 

± 2 kV şebeke 
hatları için 
 
± 1 kV giriş ve 
çıkış hatları için 

Besleme geriliminin kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane 
ortamına uygun olmalıdır. 

IEC 6100-4-5 
uyarınca 
şok gerilimleri 
(darbe) 

± 1 kV normal 
mod gerilimi 
 
± 2 kV ortak 
mod gerilimi 

± 1 kV normal 
mod gerilimi 
 
± 2 kV ortak mod 
gerilimi 

Besleme geriliminin kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane 
ortamına uygun olmalıdır. 

IEC 61000-4-11 
uyarınca gerilim 
düşüşleri, kısa 
süreli kesintiler ve 
besleme gerilimi 
dalgalanmaları 

<%5 UT 
(>%95 UT 
çökmesi ½ 
periyot için) 
 
%40 UT 
(%60 UT 
çökmesi 5 
periyot için) 
 
%70 UT 
(%30 UT 
çökmesi 25 
periyot için) 
 
<%5 UT 
(>%95 UT 
çökmesi 5 
saniye için) 

<%5 UT 
(>%95 UT 
çökmesi ½ periyot 
için) 
 
%40 UT 
(%60 UT çökmesi 
5 periyot için) 
 
%70 UT 
(%30 UT çökmesi 
25 periyot için) 
 
<%5 UT 
(>%95 UT 
çökmesi 5 saniye 
için) 

Besleme kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane ortamına 
uygun olmalıdır. Cryo 6 cihazının uygulayıcısı enerji kesintileri 
halinde de cihazı 
kesintisiz olarak kullanmayı istiyorsa, Cryo 6 cihazının 
kesintisiz bir akım besleme sistemi veya bir batarya üzerinden 
beslenmesi önerilir. 

IEC 61000-4-8 
uyarınca besleme 
frekansında (50/60 
Hz) manyetik 
alanlar 

3 A/m 3 A/m Şebeke frekansındaki manyetik alanlar ticarethane veya 
hastane gibi ortamlarda görülen 
tipik değerlere uygun olmalıdır. 

Not: UT, kontrol seviyesinin kullanımından önceki şebeke alternatif gerilimidir. 
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Cryo 6 cihazının en önemli performans özellikleri şunlardır: Soğuk havanın sorunsuz olarak verilmesi, tüm 
fonksiyonların sorunsuz olarak kullanımı. 
 
Yönergeler ve üretici beyanı - Elektromanyetik parazit dayanıklılığı 

Cryo 6 cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda işletim için tasarlanmıştır. Müşteri veya Cryo 6 cihazının 
uygulayıcısı cihazın böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır. 

Parazit 
dayanıklılık 
kontrolleri 

IEC 60601- Kontrol 
seviyesi 

Uyumluluk 
seviyesi 

Elektromanyetik ortam - Yönergeler 

IEC 61000-
4-6 
uyarınca 
iletilen RF 
parazit 
faktörleri 
 
IEC 61000-
4-3 
uyarınca 
iletilen RF 
parazit 
faktörleri 

3 VEtkin değer 
150 KHz ila 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz ila 2,5 GHz 

3 VEtkin değer 
150 KHz ila 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz ila 2,5 GHz 

Taşınabilir ve mobil telsiz cihazlar, verici frekansına ait 
denklemle hesaplanan ve tavsiye 
 
edilen koruyucu mesafeden daha az bir mesafe bırakılarak, 
kablolar da dahil olmak üzere Cryo 6 cihazının yakınında 
kullanılmamalıdır. 
 
Tavsiye edilen koruyucu mesafe: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P 80 MHz ila 800 MHz için 
 
d= 2,33 √P 800 MHz ila 2,5 GHz için 
 
Verici üreticisinin verilerine göre Watt (W) cinsinden 
vericinin anma gücü olarak P ve metre (m) cinsinde tavsiye 
edilen koruyucu mesafe olarak d. 
 
Sabit sinyal vericinin alan şiddeti bütün frekanslarda 
 
mahallinde gerçekleştirilen bir araştırma uyarıncaa 
uygunluk 
 
seviyesinden düşükb olmalıdır. 
 
Aşağıdaki piktogramı taşıyan cihazların çevresinde 
parazitler mümkündür: 
 

 

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans alanı geçerlidir. 
NOT 2 Bu yönergeler bütün durumlarda kullanılamaz. Elektromanyetik faktörlerin yayılımı binaların, nesnelerin ve insanların 
absorbsiyonundan ve refleksiyonundan etkilenir. 
 
  



 EMU üretici beyanı 
 
 19     

 

 
 Sayfa40  

 

a Cep telefonlarına ve mobil radyolara ait baz istasyonları, amatör radyo vericileri, AM ve FM radyo vericileri ve 
televizyon vericileri gibi sabit vericilerin alan şiddeti teorik olarak önceden tam olarak belirlenemez. Sabit vericilere ilişkin 
elektromanyetik ortamın belirlenmesi için yörenin elektromanyetik olgusu hakkında bir araştırma yapılması gerekir. Cryo 6 
cihazının kullanıldığı yerde ölçülen alan şiddeti yukarıda anılan uygunluk seviyesini aşıyorsa, usulüne uygun fonksiyonu 
yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi için Cryo 6 cihazı gözlemlenmelidir. Sıra dışıu performans özellikleri görülecek 
olursa, yön değiştirme veya Cryo 6 cihazının yerinin değiştirilmesi gibi ek önlemlerin alınması gerekebilir. 
 
b 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan şiddeti 3 V/m'den düşük olmalıdır. 

 
Taşınabilir ve mobil RF telekomünikasyon cihazları ile Cryo 6 cihazı arasında tavsiye edilen  
koruyucu mesafeler 

Cryo 6 cihazı RF parazit faktörlerinin kontrol edildiği elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. 
 Müşteri veya Cryo 6 cihazının uygulayıcısı, Cryo 6 cihazı ile taşınabilir ve mobil RF telekomünikasyon cihazları (vericiler) 
arasındaki minimum mesafeye, komünikasyon cihazının çıkış gücüne bağlı olarak aşağıda belirtilen biçimde uyarak 
elektromanyetik parazitlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. 

Vericinin anma gücü 
W 

Verici frekansına bağlı olarak koruyucu mesafe 
m 

150 kHz ila 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz ila 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz ila 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 

Maksimum anma güçleri yukarıdaki tabloda belirtilmeyen vericiler için tavsiye edilen koruyucu mesafe d metre (m) olarak, 
ilgili sütuna ait denklem kullanılarak belirlenebilir ve bu işlem yapılırkenP verici üreticisinin bilgileri uyarınca vericinin 
maksimum anma gücünü Watt (W) olarak temsil eder 
NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans alanı geçerlidir. 
NOT 2 Bu yönergeler bütün durumlarda kullanılamaz. Elektromanyetik faktörlerin yayılımı binaların, nesnelerin ve insanların 
absorbsiyonundan ve refleksiyonundan etkilenir. 
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