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8.1

1. Splošna navodila
Ta navodila za uporabo vsebujejo opis, princip delovanja, tehnične lastnosti in pravila za
uporabo krio savne Cryomed PRO (v nadaljevanju: naprava). Med delovanjem naprave je
potrebno upoštevati splošna navodila za delo z električnimi napravami in varnostne predpise
za proizvodnjo in uporabo izdelkov za ločevanje zraka, predvsem predpise glede uporabe
tekočega dušika.
V primeru prodaje, prenosa lastništva ali premika na drugo lokacijo, se ta navodila predajo
v uporabo novemu lastniku skupaj z ostalo dokumentacijo. Hkrati je o tem je potrebno
obvestiti proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika, da servisni center poskrbi za demontažo
in ponovno montažo naprave na novi lokaciji.
Po preteku uporabnosti naprave, je potrebno potencialno nevarne sestavne dele, kot npr.
plastične dele ohišja, električno in elektronsko opremo, odstraniti oz. predelati v skladu z
zakonodajo.

OPOMBA: Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta navodila. Napravo lahko
uporablja samo s strani proizvajalca ustrezno usposobljeno osebje. Ta navodila so
sestavni del naprave in se končnemu uporabniku dostavijo skupaj z napravo. Pred
vsakršnimi vzdrževalnimi deli ali popravili je potrebno napravo izklopiti iz
električnega omrežja. Neupoštevanje varnostnih napotkov lahko privede do poškodbe oz.
nesreče.

1.1 Uvod
Mraz se je v medicinske namene uporabljal že v antiki in o njegovih zdravilnih
učinkih, predvsem protibolečinskih in protivnetnih učinkih nizkih temperatur, so pisali že
Hipokrat, Avicenna in drugi. V tistih časih so hlad pridobivali iz v naravi prisotnih virov, kot
so voda, hladen zrak in led. Japonski znanstvenik Toshiro Yamauchi je bil prvi, ki je nizko
temperaturo za medicinsko rabo ustvaril na umeten način, tako da je leta 1986 uporabil
izjemno nizek temperaturni faktor, s temperaturo pod -100 °C. Nova metoda je postala
popularna v Nemčiji, kjer je z raziskavami na tem področju nadaljeval R. Fricke. V
devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavila nova generacija naprav za krioterapijo, ki
so kot kriogeni element uporabljale izjemno hladen zrak, kar se je izkazalo za zelo donosno in
varno izbiro.
Krioterapija je razmeroma nova veja medicine. Pojavila se je z razvojem kriogene
tehnologije, ki je omogočila zdravljenje številnih obolenj z uporabo izjemno nizkih
temperatur.
Uporaba izjemno nizkih temperatur je bistveno razširila možnosti, ki jih ponujajo
tradicionalni načini zdravljenja in v nekaterih primerih jih celo prekaša v učinkovitosti. To je
tudi razlog, zakaj je povpraševanje po krioterapiji tako naraslo v številnih rehabilitacijskih,
revmatoloških, univerzitetnih kliničnih centrih in inštitutih za medicino športa v Evropi.
Fiziološko učinkovanje nizkih temperatur so utemeljili številni znanstveniki.
Raziskave kažejo, da terapevtska učinkovitost krioterapije izvira iz njenega stresnospodbujevalnega učinka na hipotalamus, hipofizo in nadledvično žlezo preko stimulacije
perifernega ožilja. Kratkotrajna izpostavljenost izjemno nizkim temperaturam za telo
predstavlja fiziološki stres. Stres je posebno telesno stanje, fiziološki in psihološki odziv
organizma na dražljaje iz okolja, ki jih telo ne zmore več obvladovati. Telo reagira na stresor
tako, da aktivira vse potrebne telesne sisteme za ponovno vzpostavitev ravnovesja v
organizmu. Biološko gledano predstavlja stres nekakšen proces prilagajanja preko
kompleksnih fizioloških in psiholoških reakcij.
Biološki odziv telesa na stres omogoča uporabo izjemno nizkih temperatur v
terapevtske namene. Krioterapija učinkuje na telo tako, da sproži živčno-refleksno delovanje
preko sistema medsebojnih povezav: a) refleksne, vključno z aferentnimi signali, ki prihajajo
v osrednje živčevje, in eferentnimi signali; b) humoralno hormonske – humoralni dejavniki in
živčni hormoni, ki jih proizvajajo endokrine žleze in nevroni; c) biokemične in biofizične
reakcije in metabolni procesi, ki potekajo v tkivih, celicah in molekulah.
Sistematično zbrana in obdelana klinična opažanja učinkov uporabe splošne
krioterapije ter znanstveni članki o tej metodi dokazujejo, da je seznam obolenj, kjer terapija z
mrazom ponuja nedvoumen pozitiven učinek, vsako leto daljši.
Danes najpogostejše metode vključujejo: lokalno krioterapijo z mrzlim zrakom pri
temperaturi -30 °C; lokalni učinek zmesi hlapov tekočega dušika in CO2 aerosola pri
temperaturi od -60 do -140 °C, totalna ekstremna krioterapija, ko se s krio kamerami telo v

celoti obda s kriogenim plinom pri temperaturi od -100 do -120 °C; krio savna celotnega
telesa, razen glave, s trajanjem od 0,5 do 3 minute pri temperaturi od -130 do -180 °C.
Splošna krioterapija je fizioterapevtska metoda, ki telo izpostavlja tekočim ali
plinastim reagentom in celotno površino telesa ohladi do meje kriostabilnosti posameznih tkiv
in tako ne povzroči večjih sprememb v telesni termoregulaciji. Splošna krioterapija vzdraži
receptorje v koži in vpliva na osrednji živčni sistem.
Indikacije za splošno krioterapijo: bolezni mišično-skeletnega sistema, srčno-žilne
bolezni, psihosomatske motnje, bolezni kože.
Kontraindikacije za splošno krioterapijo: pred postopkom je izmerjen krvni tlak višji
od 180/100 mm Hg, akutna dekompenzacija notranjih organov in sistemov, srčna ali
možganska kap (v zadnjih 6 mesecih), akutne kronične bolezni srčno-žilnega sistema, dihal,
živčevja in sečil, vaskulitis, arteritis, Raynaudov sindrom, tromboembolija, klavstrofobija,
krio globulinemija, alergije na mraz, individualne intolerance na postopek, akutne infekcijske
in virusne bolezni, nosečnost, dojenje.
1.2 Pogoji uporabe
Krio savna Cryomed PRO je namenjena izključno izvajanju krioterapije celotnega
telesa pri temperaturi -120 °C, ki se doseže s kontroliranim dovajanjem hlapov tekočega
dušika. Postopek ne traja dlje od 180 sekund. Odziv organizma na mraz spodbudi delovanje
hormonov, upočasni živčne impulze in sprošča mišice, občutno zmanjša subjektivni občutek
bolečine, kar pozitivno vpliva na zdravje predvsem v naslednjih primerih:
- vnetne bolezni mišično-skeletnega sistema; - bolezni sklepov, hrbtenice in
medvretenčnih ploščic; - revmatične bolezni mehkih tkiv; - artritis; - posttravmatska
stanja sklepov, mišic ali kit; - motnje v občutenju in mišični krči; - primarna in
sekundarna osteoporoza; - bolezni kože (luskavica); - opekline.
1.3 Zahteve za upravljalno osebje
Napravo lahko uporablja izključno ustrezno usposobljeno osebje. Naprave ne smejo
uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s
pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami glede varne uporabe naprave.

1.4 Prostorske zahteve
Za uspešno namestitev naprave morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
- prostor za namestitev mora imeti površino vsaj 8 m²;
- vrata v prostor, kjer bo nameščena krio savna, morajo biti široka vsaj 750 mm;
- prostor mora imeti prezračevanje. Hlapi tekočega dušika se iz naprave odvajajo
preko izpušne cevi (stranska cev iz valovitega aluminija za prezračevalne sisteme).
Priporočamo, da izpušno cev priključite na ločen prezračevalni sistem, namenjen izključno
krio savni, tako da hlapi tekočega dušika ne prehajajo v ostale prostore v zgradbi. Zagotoviti

je potrebno odprtino za izpuh premera 135 mm v steni ali oknu na bližnji steni oz. prirobnico
primernega premera za priključitev cevi na prezračevalni sistem (slika 1).

v prezračevalni sistem

slika 1

Prostor, kjer je nameščena naprava, naj ima urejeno prezračevanje in klimatizacijo, da se
prepreči nastajanje vlage. Priporočamo tudi namestitev senzorjev za kisik.

- električna vtičnica naprave mora biti ozemljena;
- napravo uporabljajte pri sobni temperaturi 18-25 °C;
- relativna vlažnost zraka do 60 %;
- opremo namestite na ravno površino, nagib ne sme presegati 0,5 %;
- oddaljenost naprave od vseh sten v prostoru ne sme biti manjša od 300 mm;
- višina stropa ne sme biti manjša od 2500 mm. (za krio savne brez nadgradnje – ne manjša od
2250 mm)
Dodatne informacije so navedene v prilogi 1, 2.

Tretmaji in kontraindikacije
1.4.1 Osnove aero krioterapije
Med prvo krioterapijo tretma ne sme trajati dlje od 60-90 sekund, temperatura naj bo
med -120 °C in -140 °C. Pri vsaki naslednji krioterapiji se trajanje tretmaja lahko podaljša za
30 sekund, vendar največ do skupaj 180 sekund. Trajanje tretmaja je odvisno od zdravstvene
težave stranke in ga določi strokovnjak. Program krioterapije je priporočljivo začeti s 25
tretmaji in nato nadaljevati z 20, 15 in 10 tretmaji na vsakih 6 mesecev. Vsak cikel naj
vključuje vsaj 10 tretmajev.
Postopek:
1) Priporočljivo je, da stranka pred tretmajem 10-20 minut počiva, da se privadi na
razmere v prostoru in normalizira delovanje kožnih žlez;
2) Osebje pred tretmajem stranki predstavi postopek, poda navodila, obrazloži varnostne
predpise in kontraindikacije za aero krioterapijo;
3) Stranka vstopi v kabino v spodnjem perilu, ki je izdelano iz naravnih materialov, v
nogavicah in krznenih škornjih. Osebje z dvigalom nastavi višino - ramena stranke naj
bodo v isti višini kot zgornji del kabine;
4) Osebje prične s tretmajem in kabina se napolni z zmesjo dušika in zraka. Stranka naj
roke položi na zgornji del kabine in počasi rotira telo, se prestopa z noge na nogo oz.
se med tretmajem vrti na dvižni ploščadi.
5) Med tretmajem osebje vzdržuje očesni kontakt s stranko in tako nadzoruje njeno
počutje in pravočasno prepreči dušenje zaradi manjše koncentracije kisika v vdihanem
zraku. Osebje tudi preveri, ali so med tretmajem vrata kabine tesno zaprta.

1.4.2 Kontraindikacije za izvedbo splošne krioterapije
Krioterapije se ne sme izvajati v primeru:
- slabega zdravja;
- kroničnih srčnih obolenj;
- srčne ali možganske kapi;
- hipertenzija 1.-3. stopnje (krvni tlak ≥ 180/100 mm Hg);
- 2. stopnja srčnega popuščanja;
- srčno popuščanje s slabo prognozo;
- Raynaudov sindrom, akrocianoza, sistemski vaskulitis;
- krioglobulinemija, agamaglobulinemija, kriofibrinogenemija;
- vročina;
- aktivna pljučna tuberkuloza;
- maligni tumorji;
- hemoragična diateza;
- huda anemija;
- hipotiroidizem;
- histerična nevroza;
- individualne intolerance na mraz;
- izpuščaji zaradi mraza;
- nosečnost;
- pacienti mlajši od 10 let.

OPOMBA: Prisotnost vsadkov (silikonskih, kovinskih ploščic) ne predstavlja
kontraindikacije za izvedbo krioterapije.

2. Seznam sestavnih delov in njihovo delovanje. Delovanje naprave.

2.1 Seznam sestavnih delov in njihovo delovanje
Naprava je sestavljena iz naslednjih delov (slika 2):
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slika 2

slika 2 Sestavni deli
1 – zgornji element; 2 – spodnji element; 3 – nadgradnja; 4 – kabina; 5 – vrata kabine;
6 – dodatna ploščad za osebje; 7 – izpušna cev
1) Zgornji element – vsebuje napravo za pripravo plina, ki iz tekočega dušika ustvarja hlape,
jih meša z zrakom in to zmes zraka in dušika dovaja v kabino. Na desni steni na strani kabine
je okno, ki dovaja ohlajeno zmes zraka in dušika v kabino in je na notranji strani kabine
prekrito s pregrado. Na levi steni zgornjega elementa je prirobnica ventilatorja naprave za

pripravo plina za priključitev izpušne cevi, ki se poveže na prezračevalni sistem. Zgornji
element vsebuje tudi dodatno mehansko in električno opremo;
2) Spodnji element – polnilna enota s ploščadjo. Služi kot podlaga za montažo naprave. Nanj
se postavijo vsi ostali elementi. Na sprednjem spodnjem delu vrat je plošča iz nerjavnega
jekla za lažjo montažo Dewarjeve posode v polnilno enoto.
2.1) Za naprave z Dewarjevo posodo so v spodnjem elementu prisotni naslednji priključki
(slika 3): 1 – glavno prekinjalo; 2 – sistem mehov, ki je pritrjen na dno naprave za pripravo
plina, regulira tlak med dovajanjem tekočega dušika iz posode v napravo za pripravo plina; 3
– reostat regulira količino dovedenega tekočega dušika; 4 – dovodna cev polnilne enote preko
katere se v napravo dovaja tekoči dušik med tretmajem oz. zrak med sušenjem. Dovodna cev
mora biti vedno spuščena. Dvigne se jo samo med montažo oz. demontažo Dewarjeveve
posode. Dewarjevevo posodo se v napravo namesti samo za čas trajanja tretmaja oz. cikla
tretmajev.
OPOMBA: Po končanem tretmaju je potrebno posodo takoj odstraniti iz polnilne enote,
da se prepreči nastanek ledu na cevi in posledičnih poškodb.
2.2) Za naprave s tlačno posodo so v spodnjem elementu prisotni naslednji priključki (slika
4): 1 – glavno prekinjalo; 2 – sistem za dovod dušika – solenoidni ventil, podaljšek, Tpriključek, odtočni ventil; 3 – prezračevalni sistem enote (dva ventilatorja za kroženje zraka);
4 – sušenje sistema za dovod dušika – ventilator grelca s termostatom.
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3) Nadgradnja – okrasni del krio savne, kjer se nahajajo avdio sistem in sistem LED luči.
4) Kabina – zasnovana za neposreden stik človeškega telesa z izjemno hladnimi hlapi
tekočega dušika. Valjaste oblike in toplotno izolirana, z vrati za vstop in izstop pacienta.
Kabina je opremljena s kanali za pretok plinastega dušika. V kabini je pregrada, ki regulira
dotok hladne zmesi dušika in zraka ter hkrati ščiti pacienta, da ne pride v neposredni stik s
hladnim tokom zmesi. Ploščad na dnu kabine služi tudi kot dvigalo. Zasnovana je tako, da
pacienta dvigne na primerno višino in slednji med tretmajem ne vdihava dušikovih hlapov;
5) Vrata kabine – za nepredušno zapiranje kabine med tretmaji. Če se vrata predčasno
odprejo, npr. zaradi nujne evakuacije pacienta, se tretma samodejno prekine;
6) Pomožna ploščad za osebje – osebju omogoča dodaten nadzor nad pacientom med
tretmajem;
7) Izpušna cev – zasnovana za odvajanje zmesi dušika in zraka iz kabine po končanem
tretmaju, tako da po spustu dvižne ploščadi pacient ne vdihava hlapov;
8) Dewarjeva posoda – posebna termos posoda, ki se uporablja za prevažanje in shranjevanje
utekočinjenih plinov. Zelo je občutljiva na mehanske poškodbe, saj je njena zunanja prevleka
iz aluminija. Prav tako je ne izpostavljajte tresljajem oz. nenadnim udarcem, saj se lahko
notranja posoda premakne in povzroči izgubo vakuuma. Naprava vsebuje komplet s kolesi za
Dewarjevo posodo, posodica za ponovno polnjenje in meter. Meter je namenjen merjenju
količine tekočega dušika v Dewarjevi posodi in ima naslednje oznake F – polno (full), 1/2 –
polovica, 1/4 – četrtina. Preden posodo namestite v spodnji element, z metrom preverite
količino tekočega dušika v posodi, tako da posodo položite na stojalo s kolesi. Če je v posodi
manj kot ¼ tekočega dušika, pred začetkom tretmaja uporabite novo, polno posodo. Tekoči
dušik iz prazne posode pretočite v novo posodo s pomočjo posodice za ponovno polnjenje;

OPOMBA: Garancija proizvajalca ne krije mehanskih poškodb na Dewarjevi posodi.
9) Tlačna posoda – kovinska posoda z vakuumsko izolacijo sten. Njena najmanjša
prostornina je 28 litrov. Razpon delovnega tlaka je od 1,5 do 27 atm. Zasnovana je za
prevažanje in shranjevanje tekočega dušika, kisika, CO2, argona ali dušikovega oksida.
Opremljena je z zapiralnimi, regulacijskimi in varnostnimi ventili, merilnikom nivoja,
vgrajenim uparjalnikom, sistemom za nadzor in vzdrževanje tlaka, ekonomizerjem. Izgube
zaradi izparevanja tekočega dušika med shranjevanjem v 85 litrskih posodah ne presegajo 1,8
% na dan.
Montažo, nastavitev delovnega tlaka in vzdrževalna dela na posodi opravljajo izključno
usposobljene osebe dobavitelja tlačne posode, v skladu s standardi in predpisi zadevne
države. Razpon tlaka tlačne posode mora biti 1,5 – 2,5 bar.

2.2 Delovanje naprave
Glavni princip delovanja naprave je uparjanje tekočega dušika znotraj naprave za
pripravo plina ter nadaljnje kroženje ustvarjene hladne zmesi dušika in zraka v toplotno
izolirani kabini s pacientom. Hladni hlapi kriogenega plina v kabini ohladijo človeško telo in
se ogreti vrnejo nazaj v napravo za pripravo plina, kjer se ponovno ohladijo in dovedejo nazaj
v kabino. Sledi podroben opis delovanja naprave z Dewarjevo posodo (slika 5). Turbinski
motor (2) vbrizgava dušik iz Dewarjeve posode (1), ki se nahaja v spodnjem elementu. V
posodi se ustvari nadtlak, ki tekoči dušik po dovodni cevi (3) dvigne do naprave za pripravo
plina (4). V napravi za pripravo plina se upari tekoči dušik, nato se nastalo zmes dušika in
zraka po kanalih (5) dovede v kabino (6). Pacient v kabini je izpostavljen hladni zmesi dušika
in zraka. Po zaključki tretmaja se zažene ventilator (9), ki zmes dušika in zraka odvede iz
kabine v prezračevalni sistem, hkrati dvigalo (8) spusti pacienta v prvotni položaj in mu
omogoči izstop iz kabine.
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3. Lastnosti naprave s tlačno posodo
Tlačna posoda je označena v skladu s pravili EU in Sveta Evrope ter direktivo Evropskega
parlamenta 2014/29/EU. Tlačna posoda dovaja v napravo tekoči dušik preko toplotno
izolirane cevi. Cryomed dobavi ventile in cevi po naročilu kupca, niso prisotni v kompletu z
napravo.
3.1 Priprava in namestitev tlačne posode
Pred namestitvijo posodo dvignite z namenskim vozičkom (slika 6). Od naprave naj bo
oddaljena toliko, kot znaša dolžina cevi (1,5 do največ 3 m), kot prikazuje slika 7:

slika 6

3.2. Priključitev tlačne posode in nastavitev delovnega tlaka
Uporabite toplotno izolirano cev za priključitev naprave na tlačno posodo. Shematski
prikaz povezave naprave s tlačno posodo (slika 7).

Cryosauna

Pressurized vessel
vessel

slika 7

POZOR: Proizvajalec priporoča uporabo priključne cevi, katere dolžina ne
presega 3 m, kot prikazuje slika 7
3.3 Delovanje tlačne posode
Preden začnete s tretmajem je potrebno tlačno posodo
priključiti na napravo. To opravite tako, da sledite naslednjim
korakom:
4.2.1 Pripravite priključno cev. Navoj cevi prekrijte s PTFE
trakom, da preprečite uhajanje dušika med delovanjem naprave
(slike 8 – 10).
4.2.2 Priključno cev
montirajte na dovodni sistem
naprave, tako da zategnete
matico (slike 11 – 13).
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slika10

slika12
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4.2.3 Zaprite pipo (1) dovodnega sistema naprave tako, da jo obrnete za 90° iz položaja
odprto (slika 14), v položaj zaprto (slika 15)

1
1
zaprto

odprto

slika14

slika15

3.2.4 Odprite ventil na tlačni posodi in omogočite dovod tekočega dušika.

POZOR: Dostavo, montažo, priključitev na dovodni sistem naprave,
nastavitev delovnega tlaka tlačne posode v skladu s tehničnimi zahtevami
proizvajalca, usposabljanje tehničnega osebja in oseb zadolženih za vzdrževanje
naprave zagotovi dobavitelj tlačne posode v skladu s standardi in predpisi zadevne
države.

3.4. Zaustavitev delovanja tlačne posode
Ko zaključite s tretmaji, je potrebno:
3.4.1. Zapreti ventil na tlačni posodi, da zaustavite dovod tekočega dušika;
3.4.2. Odpreti pipo (1) dovodnega sistema naprave tako, da jo obrnete za 90° iz
položaja zaprto (slika 15), v položaj odprto (slika 14). Če je pipa zamrznila,
jo odprite šele po 10 minutah cikla sušenja.
3.4.3. Zaženite cikel sušenja DRYING. Več o zagonu cikla sušenja sledi v
operativnem delu navodil.

4.
Lastnosti naprave z Dewarjevo posodo
Naprave z Dewarjevo posodo se od naprav s tlačno posodo razlikujejo v sledečem:
- prisotnost dovodne cevi in cevnega mehanizma;
- naprave z Dewarjevo posodo namesto ventila uporabljajo reostat in vakuumski motor za
dovod tekočega dušika;
- prisotnost sistema mehov, ki se uporablja skupaj z vakuumskim motorjem za dovod
tekočega dušika iz Dewarjeve posode. Navodila za namestitev so navedena v tabeli 2,
poglavje 7-8.
4.1 Delovanje Dewarjeve posode
Pred uporabo naprave z Dewarjevo posodo opravite naslednje korake:
5.1.1 Dewarjevo posodo postavite na kolesa (1) (slike16–17);

slika16

slika18

slika17

slika19

4.1.2 Odprite vrh Dewarjeve posode (2) (slike 18–19)
4.1.3 Pritisnite na Pipe UP, da dvignete cev, glej točka 7.7;
4.1.4 Dewarjevo posodo na kolesih namestite v sredino spodnjega elementa tako, da
sloni na letvah, slike 20-21;

slika20

slika21

slika22

4.1.5 Pritisnite na Pipe DOWN, da spustite cev, glej točka 7.7. Opazujte, kako se cev
spušča in prepričajte se, da je pravilno vstavljena v Dewarjevo posodo (slika 22)
4.2 Zaustavitev delovanja Dewarjeve posode
Ko zaključite s tretmaji, je potrebno:
4.2.1 Pritisniti na Pipe UP, da dvignete cev, glej točko 7.7;
4.2.2 Dewarjevo posodo na kolesih odstranite iz spodnjega elementa;
4.2.3 Pritisniti na Pipe DOWN, da spustite cev, glej točko 7.7;
4.2.4 Pritisniti na Drying, da zaženete cikel sušenja, glej točko 7.4

POZOR: Prepričajte se, da je Dewarjeva posoda odprta in na vrhu nima
pokrova ter se tako izognite poškodbam na dovodni cevi.
6. Simboli v navodilih in na napravi
Opozorilo o nevarnosti, sledite napotkom v teh navodilih.

Proizvajalec

Datum izdelave

Serijska številka naprave
Upoštevajte opozorila in varnostne napotke v teh navodilih, ki
zagotavljajo varnost in učinkovitost izdelka.
Nevarnost ozeblin – nizka temperatura.
Temperatura med tretmajem doseže -170 ⁰C. V primeru
neupoštevanja varnostnih navodil za upravljalno osebje, lahko
pride do ozeblin. Osebje mora opraviti posebno usposabljanje, ki
ga organizira proizvajalec. Osebje stranko obvesti o varnostnih
pravilih, principu krioterapije in morebitnih kontraindikacijah.
Električna in elektronska oprema. Z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Oznaka kakovosti in skladnosti CE.

7. Varnostna opozorila
7.1 Navodila za varno uporabo naprave
- Proizvajalec priporoča, da pred prvo uporabo Cryomed PRO pozorno preberete navodila
za uporabo in se seznanite predvsem z informacijami v zvezi z varnostjo.
- Napravo lahko uporabljajo izključno osebe, ki so seznanjene z delovanjem naprave in so
prebrale navodila za uporabo. Naprave ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi,
senzoričnimi in umskimi zmožnostmi.
- Montaža mora biti izvedena v skladu z navodili.
- Upoštevajte pomen simbolov na napisnih tablicah/nalepkah. Njihova oblika in barva je
pomembna z vidika varnosti. Poskrbite, da navedeni napisi ostanejo vedno dobro vidni in
jasno berljivi.
- Napravo uporabljajte izključno za namene, ki jih je predvidel proizvajalec. Nenamenska
uporaba lahko povzroči škodo, ogrozi zdravje in varnost osebja.
- Naprava se ne sme uporabljati v delovnem okolju, kjer so prisotne vnetljive zmesi
anestetikov in zraka oz. vnetljive zmesi anestetikov in kisika ali dušikovega oksida, v s
kisikom obogatenem okolju ali skupaj s kirurškimi napravami.
- Montažo naprave se izvede v ustrezno prezračevanem prostoru in v skladu z navodili za
uporabo.
- Priključek na električno omrežje mora biti ozemljen, da preprečite nevarnost električnega
udara.
- Ne uporabljajte naprave s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičem.
- Poskrbite, da napajalni kabel ne pride v stik z vročimi in ostrimi predmeti, ki ga lahko
poškodujejo.
- Prepovedani so nedovoljeni posegi v nameščene varnostne naprave, katerih namen je
izbrisati, obiti ali onemogočiti njihovo zaščito. Neupoštevanje te zahteve lahko ogrozi zdravje
in varnost osebja.
- Upoštevajte vse proizvajalčeve napotke glede vzdrževanja. Ustrezna vzdrževalna dela
izboljšujejo učinkovitost in podaljšujejo življenjsko dobo naprave.
- Pred menjavo varovalk ali izvedbo vzdrževalnih del se prepričajte, da je naprava
izključena iz električnega omrežja.
- Naprava je skladna z vsemi varnostnimi standardi in predpisi. Naprave ne poskušajte
popraviti sami. Vsa popravila in vzdrževalna dela lahko opravi izključno s strani proizvajalca
usposobljen strokovnjak ali pooblaščeni serviser.

7.2 Varnost pacientov
Med tretmajem ima lahko pacient na sebi uhane, morebitne ročne ure in nakit na rokah pa naj
raje odstrani. Priporočamo, da se morebitni piercingi prekrijejo, ker je kovina med postopkom
izpostavljena nizkim temperaturam in lahko pride do ozeblin na koži.
- Hipotermijo spodnjih okončin osebje prepreči tako, da poskrbi, da pacient v kabino vstopi v
toplih (volnenih) nogavicah ali čevljih za golf, ter v spodnjemu perilu iz naravnih materialov.
Med tretmajem naj pacient izvaja počasne gibe (obrate celega telesa na dvižni ploščadi).
- Pacient ne sme vstopiti v kabino, če je na kožo nanesel kremo, losjon ipd. Izjema je samo
navadna voda (po prhi ali v primeru znoja poleti).
- Hipotermijo zgornjih okončin osebje prepreči tako, da poskrbi, da pacient roke položi na
zgornji del kabine.
- Med postopkom je potrebno nadzorovati potek polnjenja kabine z dušikom in počutje
pacienta.
- Osebje poskrbi, da pacient med tretmajem ne vdihava dušika.
- Vrat kabine ne odpirajte do konca tretmaja in počakajte, da naprava iz kabine samodejno
odstrani ves dušik. Vrata kabine je dovoljeno odpreti pred zaključkom tretmaja izključno v
nujnih primerih, prostor je nato priporočljivo zračiti vsaj 1-2 minuti, da se odstrani ostanke
tekočega dušika.
- Če so bila vrata odprta med postopkom polnjenja kabine z dušikom, je potrebno prostor
prezračiti, da se prepreči pomanjkanje kisika v zraku.
- V kompletu z napravo prejmete tudi dodatne podstavke. Uporabite jih v primeru, da pacient
ni dovolj visok (slika 24-25):

24cm
8cm

slika23

slika24

slika25

1) Če ne uporabljate podstavkov, mora biti oseba visoka vsaj 160 cm;
2) Če uporabljate podstavke, mora biti oseba visoka vsaj 140 cm;
3) Višina enega podstavka je 8 cm; v kompletu so 3 podstavki: 3x8 cm = 24 cm.;
Osebje pacienta dvigne tako visoko, da so njegova ramena v višini zgornjega dela
kabine, tako da je:
1) Razdalja od ramen do glave: 30 cm;
2) Razdalja od ramen do dvižne ploščadi: 130 cm;
Minimalna višina osebe brez uporabe podstavkov = 1) + 2) = 130 cm + 30 cm = 160
cm (slika 26);
Minimalna višina osebe pri uporabi podstavkov = 1) + 2) – 24 cm (3x8 cm podstavki
= 24 cm) = 130 cm + 24 cm – 30 cm = 136 cm = približno 140 cm (slika 27);

Položaj pacienta v kabini med tretmajem
✓ OK
30c
m.

✓ OK

o NAROBE

30c
m.
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..
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Tabela 1

POZOR: Strogo prepovedano je izpeljati tretma, če je položaj pacienta enak
položaju na sliki 28, Tabela 1, saj lahko pride do vdihavanja tekočega dušika.
7.3 Varnostna navodila za uporabo Dewarjeve posode
- Tekoči dušik doseže vrelišče pri zelo nizkih temperaturah. Je brez barve, vonja in doseže
vrelišče pri -197,75 ⁰C. Dušik ni strupen in ni eksploziven. Dušik sestavlja 78,084 % ozračja;
- Med skladiščenjem in rokovanjem s tekočim dušikom je potrebno zagotoviti primerno
prezračevanje. Shranjevati pri temperaturi, ki ne presega 50 °C. Glavno nevarnost pri delu s
tekočim dušikom predstavlja izparevanje večjih količin dušika. Z uhajanjem v ozračje znižuje
vsebnost kisika v zaprtih prostorih in lahko oteži dihanje. Če vsebnost kisika v zraku pade z
21 % na 9 %, lahko oseba izgubi zavest tudi brez pojava predhodnih simptomov (npr.
omotice). Proizvajalec zato priporoča primerno prezračevanje prostorov, kjer je nameščena
naprava;
- Če se med delovanjem na površini posode pojavi zmrzal in njena plast narašča zaradi
izparevanja tekočega dušika, je to lahko znak za odsotnost vakuuma. V tem primeru tekoči
dušik odstranite iz posode, posodo segrejte in sušite 24 ur ter nato reciklirajte v skladu z
zakonodajo;

- Posode ne smete pretesno zapreti, ker zaradi izparevanja tekočega dušika v posodi naraste
tlak in onemogoča mešanje z zunanjim kisikom. Vrat posode mora biti zaprt s pokrovom, ki
ga dobite v kompletu s posodo. Prepovedana je uporaba drugačnih materialov, saj lahko
poškodujejo posodo ali povzročijo prelivanje tekočega dušika zaradi previsokega tlaka.

POZOR! Vstavljanje tujih predmetov ali materialov v posodo lahko
poškoduje notranjost posode. Malomarno rokovanje (udarci, padci ipd.) posodo lahko
uniči.
- Nakladanje/razkladanje posode morata opraviti dva delavca. Malomarno
rokovanje lahko poškoduje notranjo posodo in zmanjša pritisk. Tresljaji, kotaljenje po
tleh in vsi položaji posode med transportom, ki odstopajo od navpičnega, lahko
povzročijo poškodbe ali izgubo vakuuma. V primeru izgube vakuuma lahko opazite
povečano izparevanje dušika iz posode.
Tekoči dušik lahko zaradi nizkih temperatur povzroči mrzle opekline.
Delavec, ki iz posode odstranjuje dušik ali ga vanjo nataka, mora biti opremljen z
ustrezno osebno zaščitno opremo (rokavice za zaščito rok in varnostni čevlji za zaščito
stopal).
- Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe na posodi ali ogrozi zdravje
delavcev!
7.4 Varnostna navodila za uporabo tlačne posode
Dostavo, montažo, priključitev na dovodni sistem naprave, nastavitev delovnega tlaka
tlačne posode v skladu s tehničnimi zahtevami proizvajalca, usposabljanje tehničnega
osebja in oseb zadolženih za vzdrževanje naprave zagotovi dobavitelj tlačne posode v
skladu s standardi in predpisi zadevne države.
7.5 Prva pomoč v primeru stika s tekočim dušikom
Splošne informacije:
Visoka koncentracija dušika povzroči zadušitev. Nepričakovani simptomi – izguba
orientacije, glavobol, slabost, izguba zavesti. V takšnih primerih je potrebno prizadetega
odvesti na svež zrak in poiskati zdravniško pomoč.
- Če ponesrečenec diha, ga odvedite na svež zrak;
- Če je izgubil zavest, mu nudite prvo pomoč, da zagotovite osnovne življenjske funkcije;
- Če je prenehal dihati, mu nudite umetno dihanje, tako da prizadetega previdno položite na
ravno površino. Na zdravniško pomoč naj počaka na mirnem in toplem kraju.
- Če dušik pride v stik z očmi, jih s tekočino za izpiranje oči ali vodo izpirajte vsaj 15 minut.
- Če dušik pride v stik s kožo, predel z mrzlo opeklino vsaj 15 minut spirajte z vodo, nato ga
prekrijte s sterilnim povojem in poiščite zdravniško pomoč.

8. Upravljanje naprave
8.1 Varnostno preverjanje pred vsako uporabo naprave
Pred vsako uporabo je potrebno opraviti vizualni pregled naprave:
- Glavni napajalni kabli z vtiči in upravljalna enota morajo biti brez vidnih mehanskih
poškodb;
- Pri različici krio savne z Dewarjevo posodo je potrebno izmeriti nivo dušika v posodi, ki
mora vsebovati več kot ¼ tekočega dušika za normalno delovanje naprave.

OPOZORILO: Gumb za izklop v sili EMERGENCY STOP je namenjen
takojšnjemu izklopu naprave v primeru nesreče in se ne uporablja za ugašanje
naprave med normalnim delovanjem. Po pritisku na gumb EMERGENCY STOP je
potrebno pred ponovnim zagonom naprave po odpravi napake počakati vsaj 1 minuto.
8.2 Zagon, nastavitve in upravljanje naprave
Pred zagonom je potrebno napravo priključiti na električno omrežje, ki ustreza zahtevam
na napisni tablici proizvajalca. Po priklopu:
1) Pritisnite gumb za vklop POWER (2), na nadzorni plošči (slika 22), naprava se bo
vklopila in prižgala se bo lučka gumba POWER in MULTIMEDIA (6). Programska oprema
se bo zagnala in na zaslonu (3) se bo pojavil logotip podjetja, ki naznani, da je naprava
pripravljena;
Nadzorna plošča, slika 29:
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1) EMERGENCY STOP – s tem gumbom lahko v nujnih primerih oz. v primeru
nevarnosti napravo kadarkoli ustavite;
2) POWER – gumb za vklop naprave;
3) Nadzorna plošča z zaslonom na dotik;
4) USB vhod STORAGE— preko USB kabla lahko priklopite katerokoli napravo za
predvajanje glasbe/video vsebin oz. tipkovnico/miško, ko uporabljate tablico na vrhu
naprave;
5) Gumb za nastavitev glasnosti multimedijskih vsebin;
6) MULTIMEDIA – gumb za vklop tablice.

Pritisnite na logotip za dostop v meni (slika 30).
Med prvim zagonom ima naprava privzete nastavitve. Po pritisku na zaslon se vam prikaže
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meni, ki zahteva vnos PIN kode Serial PIN. PIN 2222 je nastavljen kot privzeta PIN koda
(slika 31).
S pomočjo številk na zaslonu vnesite PIN kodo (1) (slika 32) in pritisnite na gumb Login.
Če je bilo geslo pravilno vneseno, se prikaže nov meni za izbiro jezika.
Prikazal se bo meni za zamenjavo jezika Change Language, ki omogoča nastavitev
želenega jezika. Izberite jezik iz polja (1) (slika 33);
Ko ste izbrali jezik, pritisnite gumb za nadaljevanje Next (slika 33), odpre se nov meni
Change Service Phone za nastavitev telefonske številke servisnega centra (slika 34).
Uporabite tipkovnico na zaslonu za vnos telefonske številke servisnega centra (1) (slika 34).
Nadaljujte v naslednji meni Settings Client report, kjer lahko vnesete elektronske
naslove, na katere bo naprava pošiljala poročila (slika 35).
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Po vnosu e-naslovov v polja menija za pošiljanje elektronskih poročil uporabniku,
nadaljujte na naslednji meni, kjer lahko nastavite trajanje tretmaja (1) (slika 36) in
temperaturo (°C – Celzija, °F – Fahrenheita) (2) (slika 36).
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Po opravljenih nastavitvah pritisnite na gumb za nadaljevanje Next in pojavi se vam glavni
meni.

POZOR: Način prvega zagona in nastavitev predhodnih parametrov opravi
strokovnjak iz podjetja ali regionalni predstavnik podjetja pred prevzemom naprave.
8.3. Glavni meni
Glavni meni (slika 37) vsebuje naslednje gumbe:
2) Functions – gumb za dostop do menija s funkcijami;
3) Procedure – gumb za dostop do menija za nastavitev tretmaja;
4) Settings – gumb za dodatne nastavitve;
5) Off – gumb za izklop naprave;
6) Lock screen – gumb za zaklepanje zaslona, da tretjim osebam preprečite dostop
do nadzorne plošče. Zaslon odklenete z uporabniško kodo User PIN 1111 (slika
38)
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8.4 Meni Functions
Če želite dostopati do menija Functions, pritisnite gumb (1) (slika 37) v glavnem meniju.
V meniju Functions (slika 39) so prisotni naslednji elementi:
1- Cooling – meni za nastavitev funkcije hlajenja;
2- Drying – meni za nastavitev funkcije sušenja;
3- Pipe Up – nadzor mehanizma za dvig cevi;
4- Pipe Down – nadzor mehanizma za spust cevi;
5- Back – vrnitev v predhodni meni;
6- Stop – zaustavitev mehanizma cevi;
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8.5 Meni za nastavitev hlajenja - Cooling
Pred prvim tretmajem je potrebno zagnati cikel hlajenja Cooling. Pritisnite na gumb (1)

za dostop do menija (slika 39). V meniju Cooling (slika 40) so prisotni naslednji elementi:
1. Nastavitev ciljne temperature:
- od -100 do -180 °С, interval 5 °С. Privzeta nastavitev -150 °С;
2. Opravilna vrstica Functions;
3. Regulator dovoda tekočega dušika:
- Razpon: od 1 do 10 sekund. V korakih po 1 sek. Privzeti nastavitev 3 sek.;
4. Regulator za namestitev časa prezračevanja.
- od 10 do 60 sekund. Interval 1 sekunda. Privzeta nastavitev 20 sekund;
5. Back – vrnitev v predhodni meni;
6. Gumb Start/stop.
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Ko ste določili parametre, pritisnite gumb Start (6) (slika 40) za zagon delovanja. Gumb se
bo spremenil v Stop (1) (slika 41) in v opravilni vrstici bodo prikazane naslednje informacije:
temperatura, ime funkcije, timer. Po zaključku funkcije ali ročni zaustavitvi, se zažene proces
prezračevanja Ventilation (slika 42), ki bo iz kabine odstranil vse hlape. To funkcijo lahko
zaustavite s pritiskom na Stop (1) (slika 42). Po zaključku hlajenja, se vrnite v meni Functions
s pritiskom na Back (5) (slika 40).

8.6 Meni Procedure
Po ciklu hlajenja Cooling lahko pričnete s tretmajem.
Pojdite v meni Procedure, pritisnite (2) Procedure (slika 37) v glavnem meniju
V meniju Procedure (slika 43) so prisotni naslednji elementi:
1. Opravilna vrstica Procedure
2. Nastavitev ciljne temperature Procedure:
-od -100 do -180 °С, interval 5 °С;
-privzeta nastavitev: -150 °С;
3. Regulator dovoda tekočega dušika:
-od 1 do 10 sekund, interval 1 sekunda;
- privzeta nastavitev 3 sekunde;
4. Trajanje tretmaja:
-od 60 do 180 sekund, interval 10 sekund;
5. Trajanje prezračevanja:
- od 10 do 60 sekund, interval 1 sekunda. Privzeta nastavitev 20 sekund;
6. Back – vrnitev v predhodni meni;
7. Gumb za upravljanje dvižne ploščadi, »dvigalo se dvigne«;
8. Gumb za upravljanje dvižne ploščadi, »dvigalo se spusti«;
9. Start – zažene/zaustavi tretma.
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Pred začetkom tretmaja mora pacient vstopiti v kabino, nato se ga dvigne na primerno
višino z gumbi za upravljanje dvigala (7 – 8) (slika 43), tako da so ramena v višini zgornjega
dela kabine in pacient ne vdihava dušikovih hlapov. Nastavite vse nastavitve in zaženite
tretma s pritiskom na gumb Start (9) (slika 43), gumb se bo spremenil v Stop (1) (slika 44) in
trenutno opravilo bo prikazano v opravilni vrstici: temperatura, ime funkcije, odštevalnik
časa.
Po zaključku tretmaja ali ročni zaustavitvi, se zažene proces prezračevanja Ventilation,
ki iz kabine odstrani vse dušikove hlape. Da bi preprečili vdihavanje hlapov s strani pacienta,
lahko to funkcijo zaustavite s pritiskom na gumb Stop (1) (slika 45).

1
slika45

OPOMBA: Med tretmajem lahko nastavite višino pacienta z gumbi 7 in 8 (slika 43).
Nastavite lahko tudi naslednje parametre: 2, 3, 4, 5 (slika 43).
8.7 Funkcija sušenja - Drying
Po zaključku tretmaja/tretmajev je potrebno zagnati sušenje. Pojdite v meni Functions in
pritisnite na gumb (2) (slika 37) in izberite sušenje s pritiskom na gumb (2) (slika 39).
V meniju Drying so prisotni naslednji elementi:
1. Opravilna vrstica;
2. Back – vrnitev v predhodni meni;
3. Izbirajte med nočnim načinom sušenja Night s trajanjem 180 minut ali dnevnim
načinom Day s trajanjem 60 minut;
4. Gumb Start/Stop.

Pritisnite gumb (3) (slika 46), da izberete način sušenja in funkcijo zaženete s pritiskom na
gumb (4) (slika 46). Pritisnite gumb (1) (slika 47) za ročno zaustavitev sušenja.
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OPOMBA: Po končanem sušenju se bo naprava samodejno izklopila.
8.8 Meni Settings
Meni Settings vključuje dodatne nastavitve za napravo. Pritisnite gumb Settings (3) (slika
37) za dostop do menija nastavitve. V meniju Settings so prisotni naslednji elementi:
1. Connection – gumb za dostop do menija nastavitev za nastavitev povezav Connection in prikaz nastavitev za pošiljanje poročil;
2. Send report – gumb za preizkus pošiljanja poročil;
3. Back – vrnitev v predhodni meni;
4. Izbirajte med stopinjami °С – Celzija in °F –Fahrenheita;
5. Date/time – nastavite datum in čas;
6. Show Counter – dostop do menija Counter;
7. Service Menu – nastavitve v tem meniju lahko spreminja izključno proizvajalec ali
strokovnjak;
8. Load default – naloži privzete nastavitve;
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8.8.1 Meni Connection
Za dostop do tega menija pritisnite gumb Connection (1) (slika 48), dostop je dovoljen
izključno lastniku naprave, serviserju ali proizvajalcu, zato se na zaslonu pojavi okno z
zahtevo po vnosu serijske PIN kode Serial PIN. Privzeta serijska PIN koda Serial PIN je
2222 (slika 49), za vnos uporabite tipkovnico na zaslonu (2) (slika 49), gumb (3) (slika 48) za
vrnitev v predhodni meni in gumb (4) (slika 49) za sprejem gesla.

V meniju Connection lahko nastavite naslednje parametre:
8.8.2 Meni za nastavitev pošiljanja poročil - Settings Client report – vnesite
elektronske naslove v polja (1) (slika 50) za pošiljanje poročil uporabniku. Gumb (2) (slika
50) za vrnitev v predhodni meni. Po vnosu elektronskih naslovov pritisnite gumb (3) (slika
50) za nadaljevanje v naslednji meni, kjer se zahteva vnos glavne PIN kode Master PIN. Po
vnosu elektronskih naslovov za pošiljanje poročil, pritisnite gumb (2) (slika 50), da zapustite
meni.
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OPOMBA: V naslednji meni lahko vstopa izključno proizvajalec z vnosom glavne PIN
kode Master PIN.
- Send report (slika 48) gumb Send report za preizkus pošiljanja tehničnega poročila
proizvajalcu po povezavi opreme na uporabnikov internetni priključek.
- Date/time (slika 48) preko tega gumba dostopate do menija za nastavitev datuma in časa
Date/Time settings, ki se uporabi med prvim zagonom, glej točka 7.2.7
- Show counter (slika 48) preko tega gumba dostopate do menija za prikaz števca opravil
Show counter, po pritisku na ta gumb se prikaže števec opravil - Operations counter. V tem
meniju je prikazano število opravljenih funkcij. Polje 1 (slika 51) prikazuje število uspešno
izvedenih funkcij– Qty.(successful), polje 2 pa število neuspešno izvedenih funkcij
Qty.(failed). Za vrnitev v meni nastavitev Settings pritisnite gumb 3 (slika 51).
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V tabeli je predstavljen način, kako naprava beleži uspešne/neuspešne funkcije.
Št.

1

2

3

Opravilo

Količina (uspešnih)

Cooling

1.1) Naprava je dosegla
temperaturo -100 С° ali več;
1.2) Funkcija ni bila ustavljena z
gumbom STOP;
1.3) Funkcija ni bila ustavljena z
gumbom EMERGENCY STOP;

Procedure

V primeru izvedbe točk 1.1-1.3,
velja enako kot za št. 1-Cooling.

Drying

3.1) Opravljen polni cikel:
dnevno sušenje – 60 min.;
3.2) Opravljen polni cikel: nočno
sušenje – 180 min.;
3.3) Funkcija ni bila ustavljena z
gumbom STOP;
3.4) Funkcija ni bila ustavljena z
gumbom EMERGENCY STOP

Količina (neuspešnih)
1.4) Premalo tekočega dušika
oz. naprava ni dosegla
temperature -100С° ali več;
1.5) Funkcija je bila ustavljena
zaradi odprtih vrat;
1.6) Funkcija je bila ustavljena
z gumbom STOP;
1.7) Funkcija je bila ustavljena
z gumbom EMERGENCY
STOP;
V primeru izvedbe točk 1.41.7, velja enako kot za št. 1Cooling.

3.5) Funkcija je bila ustavljena
z gumbom STOP;
3.6) Funkcija je bila ustavljena
z gumbom EMERGENCY
STOP

8.8.3 Service menu
Gumb Service menu omogoča dostop do menija Service menu v meniju nastavitev
Settings
V meniju Service menu (slika 52) so prisotni naslednji elementi:
1. Change User PIN – meni za zamenjavo uporabniške PIN kode;
2. Change Logo – meni za zamenjavo logotipa;
3. Back - vrnitev v predhodni meni;
4. User PIN – omogoči ali onemogoči uporabniško PIN kodo;
5. Check pipe – omogoči ali onemogoči mehanizem cevi (če imate napravo z Dewarjevo
posodo, naj bo nastavljen na ON, če imate napravo s tlačno posodo, naj bo nastavljen na
OFF);
6. Door sensor – omogoči ali onemogoči senzor vrat (senzor vrat deluje, če je gumb
nastavljen na ON);
7. Change Language – meni za zamenjavo jezika;
8. Reset– izbris vseh nastavitev in povrnitev privzetih nastavitev (uporabi lahko
izključno proizvajalec);
9. Change Phone – meni za zamenjavo mobilne številke servisnega centra, ki se prikaže
skupaj s sporočili o napaki ali drugimi obvestili;
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8.8.3.1 Meni za zamenjavo uporabniške PIN kode - Change User PIN
Če želite zamenjati uporabniško PIN kodo User PIN (slika 53), uporabite tipkovnico
(4) (slika 53) za vnos novega štirimestnega gesla v polje (1) New PIN, nato pritisnite na gumb
(2) in vnesite geslo v polje (3) ter potrdite geslo s pritiskom na gumb (6) Change. Uporabite
gumb (5) Back za vrnitev v predhodni meni;
8.8.3.2 Meni za zamenjavo logotipa - Change Logo
Če želite zamenjati logotip, pojdite v meni Change Logo (slika 54). Izbirate lahko
med logotipom (1) in (2). Pritisnite gumb (4) za potrditev novega logotipa, pritisnite gumb (3)
za vrnitev v meni Service menu.
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8.8.3.3 Meni za zamenjavo jezika - Change Language
Če želite zamenjati jezik, pojdite v meni Change Language (slika 55). Izbirate lahko
med jeziki na seznamu (1). Pritisnite gumb (2) za vrnitev v predhodni meni.
8.8.3.4 Meni za zamenjavo telefonske številke - Change phone
Uporabite meni Change phone (slika 56) za vnos mobilne številke servisnega centra.
Mobilno številko servisnega centra vnesite v polje (1) z uporabo tipkovnice (2) in številko
shranite s pritiskom na gumb (4). Pritisnite gumb (3) za vrnitev v predhodni meni.
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10. Gum za povrnitev privzetih nastavitev - Load default
Uporabite ta gumb za izbris vseh nastavitev in povrnitev privzetih nastavitev (slika 57).
Potrditev ali zavrnitev privzetih nastavitev se upravlja z ustreznimi gumbi.
9. Sporočila in obvestila
Med uporabo naprave se lahko pojavi naslednje sporočilo:
9.1 Obvestilo o zaustavitvi tretmaja/hlajenja
Sporočilo se pojavi, če so med tretmajem oz. hlajenjem ali drugim postopkom vrata kabine
odprta. Če se vrata kabine med postopkom odprejo, se bo izvajanje postopka nadaljevalo še
10 sekund in v kolikor se v teh 10 sekundah vrata zaprejo, postopek ne bo zaustavljen. Če se
postopek zažene z odprtimi vrati, se na zaslonu pojavi sporočilo (slika 58). Pritisnite gumb (1)
za izbris sporočila.

1

slika58

10. Kako povezati napravo z internetom preko mrežnega kabla
Za normalno obratovanje naprave, storitev poprodajnega servisa in prejemanje posodobitev
programske opreme je potrebno napravo povezati na uporabnikov internetni priključek.
Napravo preko mrežnega kabla povežete z uporabnikovo mrežno opremo (router,
priključek ipd.):
1) Iztaknite kabel iz vhoda 2 (slika 59, 60);
2) Priključite en konec mrežnega kabla v ethernet konektor (2);
3) Drugi konec mrežnega kabla povežite z uporabnikovo mrežno opremo (router,
priključek ipd.)

slika59

slika60

11. Kako povezati napravo z internetom preko Wi-Fi povezave
Izbirate lahko med povezavo preko mrežnega kabla ali brezžično povezavo naprave za
dostop do interneta.
Sledite naslednjim korakom za povezavo naprave z internetom preko Wi-Fi povezave:
1) Izberite ikono Nastavitve/Settings v vaši mobilni napravi in nato razdelek WLAN
(slika 61-62);
2) Izberite omrežje CryoXXX, kjer XXX predstavlja unikatno kodo vaše naprave v
omrežju (slika 63), nato vnesite geslo v polje (slika 64). Ta podatek je naveden v poglavju
Napisna tablica;

slika61
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3) Če je povezava uspela, se bo pod imenom omrežja CryoXXX prikazal status
CONNECTED (slika 65). Če povezava ni uspela, ponovite korak 1 in 2;
4) Po uspešno vzpostavljeni povezavi, odprite spletni brskalnik (slika 66) in vnesite
naslov naprave v ukazno vrstico (slika 67), nato pritisnite Enter
Naslov: 192.168.88.1
5) Vnesite geslo v polje Password (slika 68) in pritisnite gumb za prijavo Login
Geslo: Cryosauna

slika68

6) Na seznamu (slika 69) izberite meni Wireless;

slika69

7) Nato izberite orodje Scanner (slika 70);
8) Zaženite Scanner (slika 71) in prikazal se bo seznam Wi-Fi povezav, ki so na voljo.
Izberite uporabnikovo omrežje in pritisnite nanj;
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9) V pojavnem oknu (slika 72) pritisnite gumb Connect
10) Izberite zavihek Security Profiles (slika 73)
11) V Security Profiles pritisnite na polje z zvezdicami WPA2 Pre-Shared Key

slika73
slika72
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12) V polje WPA2 Pre-Shared Key vnesite geslo uporabnikovega omrežja;
13) Po tem postopku je potrebno ponovno zagnati mrežno opremo, pojdite v meni System
in izberite Reboot (slika 76)
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14) Pritisnite OK in potrdite ponovni zagon mrežne opreme (slika 77).

OPOMBA: Proizvajalec priporoča, da po namestitvi opreme in povezavi
naprave z internetom, proizvajalčev tehnik ali strokovnjak obvesti proizvajalčeve
serviserje. Ta korak je nujen za prihodnje servisiranje naprave in podporo pri
posodabljanju programske opreme.

12. Daljinsko upravljanje z mobilnimi napravami
Cryomed PRO se lahko upravlja z mobilnimi napravami (pametni telefon, prenosnik
ali tablica z operacijskim sistemom Mac OS, iOS, Windows, Android in drugimi sistemi s
spletnimi brskalniki). Mobilno napravo morate najprej povezati v omrežje naprave preko WiFi povezave, nato sledite korakom in vzpostavite povezavo (naveden primer za pametni
telefon z operacijskim sistemom Android):
1) Mobilno napravo povežite v omrežje tako, da ponovite korake 1-3 opisane pod točko

11;
2) Po uspešno vzpostavljeni povezavi, odprite spletni brskalnik (slika 66, glej točko 11),
in vnesite naslov naprave v ukazno vrstico (slika 78), nato pritisnite Enter:
Naslov: 10.10.0.2
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3) Pojavi se novo okno (slika 79). Vnesite naslednje parametre za prijavo:

Login: 0
Password: 0
Pritisnite gumb za prijavo Login. Geslo lahko shranite za prihodnje prijave (slika 80).

slika80

slika81
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4) Če je bila povezava uspešno vzpostavljena, lahko napravo daljinsko upravljate (slika

81) in vse postopke vodite z vašo mobilno napravo. To upravljalnemu osebju omogoča
stalni očesni kontakt s pacientom, saj ni več vezan na nadzorno ploščo.

POZOR: Proizvajalec priporoča večjo pozornost pri uporabi orodja za daljinsko
upravljanje. Med tretmajem ne izgubite očesnega kontakta s pacientom in se tako
izognite morebitnim nesrečam.

13. Napake/motnje v delovanju in kako jih odpraviti
Motnja/Napaka

Naprava se ne
vklopi

Pomanjkanje ali
odsotnost hlapov
tekočega dušika
med postopkom
hlajenja ali
tretmajem.
Temperatura se ne
spusti dovolj.

Prikazovalnik
prikazuje napačno
temperaturo

Možni razlogi

Kako odpraviti

- odsotnost napetosti oz.
prenizka napetost v omrežju;

- uporabite posebno napravo za
merjenje napetosti v stenski vtičnici, na
katero je priklopljena naprava;

- napajalni kabel je poškodovan;

- preglejte napajalni kabel in s posebno
napravo preverite, ali ni poškodovan.
Če je potrebno, kabel zamenjajte;

- vtič ni vklopljen;

- preverite vtič in poglejte, ali je res
priključen v stensko vtičnico;

- prekinjalo ni vklopljeno;

- preverite, ali je prekinjalo vklopljeno;

- gumb EMERGENCY STOP
je nastavljen na ON;

- preverite, ali je prekinjalo nastavljeno
na ON;

- premalo tekočega dušika v
Dewarjevi posodi;

- uporabite polno Dewarjevo posodo;

- reostat ni v pravilnem položaju, - nastavite moč vakuumskega motorja.
zato vakuumski motor nima
Reostat obrnite v desno in preverite
dovolj moči;
rezultat;
- meh je poškodovan, v
Dewarjevo posodo se ne dovaja
dovolj zraka;

- zamenjajte meh;

- senzor temperature ne deluje
pravilno;

- zamenjajte senzor temperature ;

- senzor temperature je
premaknjen glede na sredino
okna, iz katerega izhajajo hlapi
tekočega dušika

- preverite položaj senzorja
temperature. Prepričajte se, da je
nameščen na sredini okna, iz katerega
izhajajo hlapi tekočega dušika

POZOR! Naprava ponuja možnost daljinskega servisa, ki deluje, če je
naprava povezana v uporabnikovo omrežje. V primeru napak ali nepravilnega
delovanja se obrnite na proizvajalčevega serviserja ali regionalnega predstavnika, da
napako na napravi odkrije in odpravi. V primeru okvar ali nedelovanja prekinjala,
napravo izklopite iz omrežja in je ne poskušajte popraviti sami. Neupoštevanje zgoraj
navedenega lahko ogrozi vaše zdravje oz. povzroči škodo na napravi ali drugih
predmetih. Posvetujte se z usposobljenim proizvajalčevim osebjem ali regionalnim
predstavnikom, ki so pooblaščeni za popravila in vzdrževanje naprav in dosegljivi na
elektronskem naslovu service@cryomedpro.com

14. Tehnični podatki
Dimenzije:

Š 1016 mm х D 1600 mm х V 2440
mm.;

Masa:

350 kg;

Površina:

2,5 m²;

Poraba:

1600 W;

Napetost:

230 V⁓;

Frekvenca:

50/60 Hz;

Razred zaščite pred električnim udarom:

I

PLC - parametri varovalke:

F3,15AL250 V;

Dimenzije:

5 х 20 mm.;

Najnižja temperatura znotraj kabine:

do -196 °С;

Poraba tekočega dušika med tretmajem (za od 1kg na 1 min*;
naprave z Dewarjevo posodo):
Poraba tekočega dušika med tretmajem (za od 1 kg na 1 min*;
naprave s tlačno posodo):
Poraba tekočega dušika med prvim hlajenjem:

od 3,5 kg na min*;

Sistemski tlak (za naprave s tlačno posodo):

1,5 – 2,5 bar;

Neprekinjeno delovanje:

Naprava

zagotavlja

neprekinjeno

delovanje 120 minut, če so intervali
med tretmaji krajši od 10 minut;
Dvižna ploščad:

Dvigne najmanj na višino 30 cm;

Največja nosilnost ploščadi:

150 kg;

Priporočena temperatura znotraj kabine med -120 °С-170 °С;
tretmajem:
Uporabnost naprave:

Do 10 let.

*Povprečna poraba tekočega dušika za cikel
tretmajev (10 tretmajev) z minimalnimi intervali
med tretmaji in ob dobro ohlajeni napravi.

15. Napisna tablica
Napisna tablica z osnovnimi podatki o napravi je nameščena na zadnji strani naprave:

16. Garancija proizvajalca
Proizvajalec zagotavlja skladnost naprave z zahtevami standarda ISO: 9001, v kolikor
uporabnik sledi navodilom glede montaže, upravljanja, shranjevanja in prevoza.
Trajanje garancije je 24 mesecev od datuma montaže, vendar ne več kot 25 mesecev od
dostave uporabniku.
Napravo uporabljajte izključno za namene, ki jih je predvidel proizvajalec. Kakršnakoli
drugačna uporaba velja za nenamensko in nevarno. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno
škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe naprave in neupoštevanja navodil za uporabo.
V primeru nedelovanja naprave zaradi napak na strani proizvajalca, je uporabnik upravičen do
brezplačnega popravila v garancijskem roku.
Proizvajalec ne odgovarja za škodo na napravi, ki jo uporabnik povzroči med nakladanjem in
razkladanjem naprave.
Proizvajalec ni zavezan k izpolnjevanju garancijskih obveznosti in opravljanju storitve
brezplačnega servisa v primeru:
- nestrokovnih posegov v napravo in poskusov popravila s strani nepooblaščenega osebja;
- napak zaradi sprememb v zasnovi električnega tokokroga, ki jih proizvajalec ni odobril;
- poškodb zaradi vnosa tujih predmetov, snovi, tekočin, žuželk, živali ipd.;
- neupoštevanja načinov delovanja naprave, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo;
- samostojne montaže/demontaže naprave in prevoza na novo lokacijo;
- škode nastale zaradi višje sile (izpad elektrike, udar strele, požar, poplava ipd.);
- škode na notranji in zunanji strani ohišja naprave po podpisu dokumentov o prenosu
naprave.
Trajanje garancije se ne podaljša, obnovi ali kako drugače spremeni v primeru nadaljnje
prodaje, samostojne demontaže in prevoza, ki niso dogovorjeni s proizvajalcem. S
proizvajalcem je mogoče skleniti pogodbo o dodatnem servisiranju.

17. Izjava o skladnosti
Podjetje Cryomed s.r.o. zagotavlja, da krio savna Cryomed PRO izpolnjuje zahteve iz
naslednjih direktiv in standardov:

2006/42/ES Direktiva o strojih
Standard: EN ISO 12100-2010, EN ISO 13732-3:2008

2014/35/EU Direktiva o nizki napetosti
Standard: EN 60335-1: 2012/AC:2014/A11:2014

2014/30/EU Direktiva EMC
Standard: EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
18. Odlaganje

Odpadna električna in elektronska oprema vsebuje nevarne snovi, ki so lahko
škodljive za okolje ali zdravje ljudi. Ta naprava za krioterapijo celotnega telesa sodi v skupino
električne in elektronske opreme in po preteku uporabnosti z njim ni dovoljeno ravnati kot z
običajnimi gospodinjskimi odpadki.

19. Kontaktne informacije:

KRIOS d.o.o.
Malija 59A, 6310 Izola, Slovenija
Telefón: + 386 31 514 450 , info@krios.si
www.krios.si

