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Pragniemy Państwu podziękować za okazane nam zaufanie przy zakupie tego produktu MELAG. MELAG to prywatna
firma rodzinna, która została założona w 1951 roku i która specjalizuje się w higienie praktyki lekarskiej. Poprzez ciągłe
dążenie do wysokiej jakości, maksymalnej funkcjonalności i innowacji udało się nam osiągnąć wiodącą pozycję na glo-
balnym rynku w zakresie dekontaminacji narzędzi i higieny.
Słusznie oczekują Państwo od nas optymalnej jakości produktu i niezawodności. Z konsekwentną realizacją naszych za-
łożeń „competence in hygiene” i „Quality – made in Germany” gwarantujemy spełnienie tych wymogów. Nasz certy-
fikowany system zarządzania jakością według EN ISO 13485 jest nadzorowany m.in. w ramach rocznych wielodniowych
audytów przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Dzięki produkty MELAG są produkowane i kontrolowane według ści-
słych kryteriów jakościowych!
Kierownictwo przedsiębiorstwa i cały zespół MELAG.
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1 Informacje ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem użytkownika. Podręcznik zawiera
ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Upewnić się, że w każdej chwili mają Państwo dostęp do cyfrowej lub dru-
kowanej wersji podręcznika użytkownika.
Przed uruchomieniem akcesoriów należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem użytkownika. Podręcznik użytkowni-
ka zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Upewnić się, że w każdej chwili mają Państwo dostęp do cyfro-
wej lub drukowanej wersji podręcznika użytkownika.
Jeżeli podręcznik przestanie być czytelny, ulegnie uszkodzeniu lub zaginie, można pobrać nowy egzemplarz w Centrum
Pobrań MELAG na stronie www.melag.com.

Symbole w dokumencie
Symbol Opis

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do lekkich lub poważnych
zranień.

Informuje o niebezpiecznej sytuacji, skutkiem zlekceważenie ostrzeżenia mogą być
oparzenia.

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do zniszczenia przyrządów,
wyposażenia lub sprzętu.

Wskazuje na ważną informację.

Zasady wyróżniania
Przykład Opis
Program
uniwersalny

Wyrazy lub grupy wyrazów, które są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia, są
oznaczone jako tekst wyświetlacza.

Warunki poniższej instrukcji postępowania.

Odsyła do glosariusza lub innego fragmentu tekstu.

Informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem.

Utylizacja
Urządzenia MELAG to najwyższa jakość i długa żywotność. Jednakże, jeśli chcą Państwo po wielu latach pracy osta-
tecznie odłączyć urządzenie MELAG, zgodna z przepisami utylizacja urządzenia jest również możliwa w oddziale
MELAG w Berlinie. Prosimy o kontakt w tej sprawie ze sprzedawcą.
Prosimy prawidłowo zutylizować niestosowane akcesoria i materiał zużywalny. Prosimy przestrzegać także obowiązują-
cych przepisów utylizacyjnych w odniesieniu do ewentualnych zanieczyszczonych odpadów.
Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe dobrano, biorąc pod
uwagę ich przyjazność dla środowiska i możliwość utylizacji, dzięki czemu podlegają recyklingowi. Ponowne wprowadze-
nie opakowania do obiegu materiału pozwala zmniejszyć ilość odpadów, a także oszczędzać surowce. Niepotrzebne już
materiały opakowaniowe należy utylizować w punktach zbiórki dualnego systemu segregacji odpadów.
Niepotrzebne części zamienne należy odpowiednio utylizować, np. uszczelki.

https://www.melag.com
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2 Bezpieczeństwo

Podczas eksploatacji urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, które zostały podane
poniżej oraz w poszczególnych rozdziałach. Stosować urządzenie tylko w celu wymienionym w niniejszej
instrukcji. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do szkód osobowych i/lub do
uszkodzenia urządzenia.

Wykwalifikowany personel

n Obróbką i sterylizacją instrumentów oraz tekstyliów za pomocą urządzenia Careclave może zajmować się wyłącznie
wykwalifikowany personel.

n Właściciel musi zapewnić, aby użytkownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi i bezpiecznego obchodzenia się
z urządzeniem.

n Właściciel musi zapewnić regularne szkolenia użytkowników w zakresie obsługi i bezpiecznego obchodzenia się
z urządzeniem.

Ustawienie, instalacja, uruchomienie

n Po rozpakowaniu skontrolować urządzenie pod kątem szkód transportowych.

n Zlecać ustawianie, instalowanie i uruchamianie urządzenia tylko osobom, które zostały autoryzowane przez MELAG.

n Podłączenie elektryczne i wykonanie podłączenia wody zasilającej i ścieków należy zlecać wyłącznie wykwalifikowa-
nym osobom.

n Urządzenie nie nadaje się do eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem.

n Instalować i użytkować urządzenie w otoczeniu o temperaturze powyżej zera.

n Urządzenie przeznaczone jest do stosowania poza miejscem udzielania świadczeń medycznych. Minimalna odle-
głość od miejsca udzielania świadczeń medycznych musi wynosić co najmniej 1,5 m.

Kabel sieciowy i wtyczka sieciowa

n Do urządzenia podłączać tylko kabel sieciowy zawarty w zakresie dostawy.

n Nie wolno wymieniać kabla sieciowego na nieodpowiednio zwymiarowany kabel.

n Przestrzegać przepisów ustawowych i warunków podłączenia lokalnego dostawcy elektryczności.

n Nigdy nie użytkować urządzenia, kiedy kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone.

n Kabel sieciowy lub wtyczka sieciowa mogą być wymieniane tylko przez } autoryzowanych techników.

n Nie uszkadzać i nie modyfikować kabla sieciowego lub wtyczki.

n Nigdy nie ciągnąć za kabel, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zawsze chwytać bezpośrednio za wtyczkę.

n Uważać, aby kabel sieciowy nie został zaciśnięty.

n Nie prowadzić kabla sieciowego wzdłuż źródła ciepła.

n Nigdy nie mocować kabla sieciowego ostrymi przedmiotami.

n Po zakończonym montażu wtyczka sieciowa musi być swobodnie dostępna, aby w razie potrzeby można było odłą-
czyć urządzenie od sieci elektrycznej poprzez wciągnięcie wtyczki.

Sprężynowy zawór bezpieczeństwa

n Sprężynowy zawór bezpieczeństwa musi mieć zapewniony swobodny ruch i nie wolno go np. zaklejać lub blokować.
Urządzenie ustawić w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe działanie sprężynowego zaworu bezpieczeństwa.

Oczyszczanie i sterylizacja

n Stosować się do wskazówek producentów tekstyliów i przyrządów dotyczących oczyszczania i sterylizacji tekstyliów
i przyrządów.

n Używać wyłącznie instrumentów przewidzianych przez producenta do obróbki i sterylizacji maszynowej. Przestrze-
gać w tym zakresie wskazówek producentów instrumentów według normy EN ISO 17664 i } AKI. Zwłaszcza przy za-
kupie nowych instrumentów przestrzegać danych producenta dotyczących pierwszego czyszczenia.
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n Do oczyszczania i sterylizacji tekstyliów i przyrządów należy przestrzegać istotnych norm i wytycznych (w Niem-
czech, np. od } RKI i } DGSV).

n Stosować tylko oryginalne akcesoria MELAG lub akcesoria zewnętrzne zatwierdzone przez MELAG.
Tryb normalny

n Gdy urządzenie jest włączone oraz przed dłuższy czas po wyłączeniu, obszar drzwi i chłodnicy oraz zawory bezpie-
czeństwa z tyłu urządzenia mogą być gorące.

n Filtr sterylny nie jest już skuteczny, jeśli został zamoczony. Nie używać już filtra sterylnego filtra, tylko go wymienić.

n Nie wymieniać filtra sterylnego podczas wykonywania programu.
Przerwanie programu

n Należy pamiętać, że jeśli drzwi zostaną otwarte po przerwaniu programu, z komory sterylizacyjnej może wydostać
się gorąca para.

n Przestrzegać wskazówek podanych na wyświetlaczu urządzenia. Należy ponownie sterylizować dany } przedmiot
sterylizacji po ponownym zapakowaniu.

Konserwacja

n Przeprowadzenie konserwacji powierzać tylko } autoryzowanym technikom.

n Przestrzegać określonych odstępów konserwacji.

n Przy wymianie części zamiennych wolno stosować tylko oryginalne części zamienne MELAG.
Naprawa

n Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Niefachowe otwieranie sprzętu lub niefachowa naprawa mogą ograniczyć
bezpieczeństwo elektromagnetyczne. Otwieraniem urządzenia może zajmować się wyłącznie } autoryzowany tech-
nik elektryk (wg VDE 0105-100 lub IEC 60050).

Usterki robocze

n Jeśli przy użytkowaniu urządzenia ponownie wystąpią usterki, należy wyłączyć urządzenie
z użytkowania i poinformować autoryzowany serwis.

n Naprawy urządzenia powierzać tylko } autoryzowanym technikom.
Obowiązek zgłoszenia w przypadku poważnych w skutkach zdarzeń w Europejskim Obszarze Gospodarczym

n Należy zwrócić uwagę, że w przypadku produktu medycznego wszystkie poważne w skutkach zdarzenia, które wy-
stąpiły w związku z produktem (np. przypadek zgonu lub poważne w skutkach pogorszenie stanu zdrowia pacjenta) i
które przypuszczalnie zostały spowodowane przez produkt, muszą zostać zgłoszone producentowi (MELAG) oraz
właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent zamieszkuje na stałe.

Środki ochrony indywidualnej

n Urządzenie Carebox należy wyjmować zawsze z pomocą materiałów pomocniczych, np. rękawic ochronnych.

n Sterylne materiały należy wyjmować zawsze z pomocą materiałów pomocniczych, np. rękawic ochronnych lub pod-
nośnika do tacek.
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3 Opis funkcjonowania

Używanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie Careclave jest przeznaczone do stosowania w dziedzinie medycyny, zwłaszcza w stomatologii. Urządzenie
nie jest przeznaczone do zastosowania na pacjencie lub w otoczeniu pacjenta. Zgodnie z normą } EN 13060 niniejsze
urządzenie jest sterylizatorem parowym (autoklawem) z cyklami typu B. Jako autoklaw uniwersalny nadaje się on do wy-
konywania wymagających zadań z zakresu sterylizacji. Za pomocą tego urządzenia można zatem sterylizować np. in-
strumenty o wąskich kanałach wewnętrznych – pakowane lub niepakowane – oraz artykuły tekstylne.
Ponadto Careclave umożliwia obróbkę kompatybilnych, pasujących instrumentów stomatologicznych (instrumenty trans-
misyjne) w przeznaczonym do tego celu pojemniku (Carebox). Czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne z następującą po
nim dezynfekcją odbywa się zgodnie z wymaganiami normy } EN ISO 15883-1 i -2. Możliwe jest również wybranie steryli-
zacji z cyklami typu S zamiast dezynfekcji termicznej lub wykonanie automatycznej pielęgnacji za pomocą oleju pielę-
gnacyjnego.

OSTRZEŻENIE
Podczas sterylizacji płynów może dochodzić do } przegrzania cieczy. Skutkiem mogą być oparzenia i
uszkodzenie urządzenia.
n Sterylizacja płynów za pomocą tego urządzenia jest niedozwolona. Urządzenie nie jest dopuszczone do

sterylizacji płynów.

Korzyści użytkownika
Za pomocą urządzenia Careclave można w pełnym zakresie spełnić zalecania Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobiegania
Zakażeniom przy } RKI w zakresie obróbki oraz wymagania normatywne według } EN 13060 i } EN ISO 15883-1 i -2.

Obróbka dentystycznych instrumentów transmisyjnych klasyfikowanych jako półkrytyczne
Jednoczesna obróbka maksymalnie ośmiu dentystycznych instrumentów transmisyjnych odbywa się wyłącznie
w Carebox. W celu skutecznego wyczyszczenia i zdezynfekowania instrumenty transmisyjne muszą być podłączone do
odpowiednich adapterów. Czyszczenie i dezynfekcja odbywa się zarówno w obszarze wewnętrznym instrumentu denty-
stycznego (czyszczenie wewnętrzne), jak i na powierzchniach zewnętrznych (czyszczenie zewnętrzne). Przy późniejszej
pielęgnacji olejem pielęgnacyjnym należy pielęgnować tylko obszary napędowe dentystycznych instrumentów transmi-
syjnych. W zależności od wybranego programu, przed pielęgnacją przeprowadzana jest dezynfekcja termiczna lub po
pielęgnacji wykonywana jest sterylizacja.

Obróbka dentystycznych przedmiotów pasujących i pustych klasyfikowanych jako półkrytyczne
Jednoczesna obróbka maksymalnie ośmiu ultradźwiękowych końcówek skalerów powietrznych (np. ZEG) odbywa się
wyłącznie w Carebox. W celu skutecznego wyczyszczenia i zdezynfekowania końcówki muszą być podłączone do odpo-
wiednich adapterów. Czyszczenie i dezynfekcja odbywają się zarówno w obszarze wewnętrznym końcówek (czyszcze-
nie wewnętrzne), jak i na powierzchniach zewnętrznych (czyszczenie zewnętrzne). W zależności od wybranego progra-
mu wykonywana jest następnie termiczna dezynfekcja lub sterylizacja.

Sterylizacja łączona
W programie Care-B możliwa jest obróbka w Carebox w połączeniu ze sterylizacją typu B. Dzięki temu podczas wykony-
wania jednego programu można sterylizować zarówno instrumenty lub końcówki w Carebox, jak i wąskie instrumenty
sklasyfikowane jako krytyczne (pakowane) w komorze sterylizacji.
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Programy dla Carebox

Mycie i dezynfekcja
Careclave może czyścić i sterylizować termicznie jednocześnie maksymalnie osiem dentystycznych instrumentów trans-
misyjnych lub ultradźwiękowych końcówek skalerów. W celu skutecznego wyczyszczenia i zdezynfekowania, instrumen-
ty w Carebox muszą być podłączone do odpowiednich adapterów.
Czyszczenie i dezynfekcja odbywają się zarówno w obszarze wewnętrznym instrumentu dentystycznego (czyszczenie
wewnętrzne), jak i na powierzchniach zewnętrznych (czyszczenie zewnętrzne). Czyszczenie odbywa się za pomocą wo-
dy zdemineralizowanej, częściowo z wspomaganiem za pomocą impulsów sprężonego powietrza i bez używania środ-
ków chemicznych.
Podczas wykonywania programu mają miejsce następujące etapy (fazy):

Wykrywanie Carebox
Za pomocą wykrywania Carebox (Carebox-Connect) określany jest rodzaj włożonego Carebox (niebieska/zielona) i na-
stępuje aktywacja (Carebox Blue) lub dezaktywacja (Carebox Green) pielęgnacji dla przebiegu programu.

Czyszczenie wstępne
Czyszczenie wstępne odbywa się zimną wodą. Instrumenty transmisyjne zanieczyszczone i skażone białkiem lub dużymi
osadami organicznymi są oczyszczane mechanicznie, aby zapobiec denaturacji (ścinaniu) wskutek zbyt wysokiej tempe-
ratury wody. Na zakończenie czyszczenia wstępnego kąpiel płucząca jest usuwana, aby białka i inne zanieczyszczenia
zostały usunięte z systemu.

Czyszczenie pośrednie
Podczas czyszczenia pośredniego używana jest nowa kąpiel i usuwane są kolejne zanieczyszczenia. Temperatura ką-
pieli nieco wzrasta. Na zakończenie czyszczenia pośredniego kąpiel jest usuwana ponownie, aby jeszcze bardziej
zmniejszyć pozostałe zanieczyszczenie.

Czyszczenie końcowe
Podczas czyszczenia końcowego wprowadzona nowa kąpiel jest stale ogrzewana. W temperaturze 55°C z instrumentów
usuwane są ewentualne pozostające tam jeszcze osady organiczne.

Dezynfekcja (Program Care-Therm)
Bezpośrednio po czyszczeniu końcowym następuje sterowana } wartością A0 dezynfekcja termiczna w temperaturze po-
wyżej 92°C. Na potrzeby dezynfekcji termicznej wykorzystywana jest kąpiel z czyszczenia końcowego. Faza dezynfekcji
jest zaplanowana tak, że osiąga się wartość A0 min. 3000. W ten sposób zabijane są wegetatywne bakterie i grzyby oraz
zarodniki grzybów, wirusy (włącznie z HBV, HCV) są dezaktywowane i uzyskiwany jest zakres skuteczności AB zgodnie
z wymaganiami } Instytutu Roberta Kocha.
Po takiej obróbce instrumenty transmisyjne mogą być wykorzystywane do leczenia o klasyfikacji ryzyka jako półkrytycz-
ne B.

Pielęgnacja (opcja)
Podczas pielęgnacji olej pielęgnacyjny jest dozowany punktowo tylko do obszarów napędowych instrumentu transmisyj-
nego. System dozujący zapewnia odpowiednią ilość oleju pielęgnacyjnego każdemu instrumentowi, niezależnie od jego
rodzaju.

Sterylizacja

Sterylizacja S (Program Care-S)
Zamiast dezynfekcji w Carebox, można również przeprowadzić sterylizację z cyklami typu S (wg } EN 13060). Jest ona
dostosowana specjalnie pod kątem penetracji pary w dentystycznych instrumentach transmisyjnych. Sterylizacja odbywa
się w temperaturze 134°C, czas sterylizacji wynosi 3:30 min. Sterylizowane instrumenty transmisyjne nadają się do wsa-
dów przy obróbce z klasyfikacją ryzyka jako półkrytyczne B.
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Sterylizacja B (Program Care-B)
Zamiast samej sterylizacji w Carebox, można również przeprowadzić sterylizację Carebox włącznie z całą komorą z cy-
klami typu B (wg } EN 13060). Przewidziana jest dodatkowa penetracja pary dla produktu o małej średnicy kanału we-
wnętrznego (przedmioty puste A), pakowanego i niepakowanego. Sterylizacja odbywa się w temperaturze 134°C, czas
sterylizacji wynosi 05:30 min. Przygotowane, sterylizowane w komorze sterylizacyjnej i zapakowane instrumenty transmi-
syjne nadają się do wsadów przy obróbce z klasyfikacją ryzyka jako krytyczne B.

Suszenie
Suszenie przed zakończeniem programu służy intensywnemu osuszeniu wnętrza instrumentów, a także opróżnieniu
Carebox. Wykonywane jest więc zarówno suszenie próżniowe, jak i suszenie sprężonym powietrzem. Oprócz zgodności
z normą } EN 13060, suszenie to przyczynia się również do utrzymania jakości instrumentów. W programie Care-B su-
szenie jest przewidziane również dla wsadów pakowanych znajdujących się w komorze sterylizacyjnej.

Przebieg programów dla komory sterylizacyjnej
Program oczyszczania przebiega w trzech etapach głównych: etap odpowietrzania i nagrzewania, etap sterylizacji oraz
etap suszenia. Po uruchomieniu programu możliwe jest śledzenie jego wykonywania na wyświetlaczu. Wyświetlane są
temperatura i ciśnienie w komorze oraz czas do zakończenia suszenia.

Etapy programu regularnego programu sterylizacji

Etap programu Opis
1. Etap odpowietrzania
i nagrzewania

Odpowietrzanie
Etap odpowietrzania obejmuje kondycjonowanie i frakcjonowanie. Podczas
kondycjonowania para jest wielokrotnie doprowadzana do } komory sterylizacyjnej
i z niej odprowadzana. W ten sposób powstaje nadciśnienie i powietrze resztkowe
zostaje usunięte. Następnie – podczas frakcjonowania – na zmianę usuwana jest
mieszanina powietrza i pary, a para zostaje doprowadzona do komory
sterylizacyjnej. Proces ten nazywany jest również procesem próżni frakcyjnej.
Nagrzewanie
Ciągłe wprowadzanie pary do komory sterylizacyjnej skutkuje wzrostem ciśnienia
i temperatury do chwili osiągnięcia właściwych dla danego programu parametrów
sterylizacji.

2. Etap sterylizacji Sterylizacja
Jeżeli ciśnienie i temperatura odpowiadają zależnym od programu wartościom
zadanym, rozpoczyna się właściwy etap sterylizacji. Odpowiednie parametry
programu (ciśnienie i temperatura) są utrzymywane na poziomie sterylizacji.

3. Etap suszenia Spust ciśnienia
Po etapie sterylizacji następuje spuszczenie ciśnienia z komory sterylizacyjnej.
Suszenie
Suszenie sterylizowanego materiału odbywa się z wykorzystaniem próżni – jest to
tzw. suszenie próżniowe.
Napowietrzanie
Pod koniec programu komora sterylizacyjna dostosuje się do ciśnienia w otoczeniu
sterylnym powietrzem przez filtr sterylny.

Etapy programu testu próżni

Etap programu Opis
1. Etap ewakuacji Odbywa się ewakuacja komory sterylizacyjnej w celu osiągnięcia ciśnienia do testu

próżniowego.
2. Czas zrównania Czas zrównania trwa pięć minut.
3. Czas pomiaru Czas pomiaru trwa dziesięć minut. W tym czasie nastąpi pomiar ciśnienia

w komorze sterylizacyjnej. Na wyświetlaczu ukazuje się ciśnienie ewakuacji, czas
zrównania lub czas pomiaru.

4. Napowietrzanie Po upływie czasu pomiaru nastąpi napowietrzenie komory sterylizacyjnej.
5. Koniec testu Na wyświetlaczu ukazuje się wynik testu, numer partii, liczba wszystkich partii oraz

współczynnik wycieku.
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Metody pielęgnacji
Careclave umożliwia pielęgnację instrumentów transmisyjnych za pomocą zintegrowanej funkcji rozprowadzania i dozo-
wania oleju pielęgnacyjnego. Możliwa jest również ręczna pielęgnacja tulejek zaciskowych na zintegrowanej stacji pielę-
gnacji ADDcare.
Carebox Blue służy do obróbki instrumentów wymagających pielęgnacji za pomocą oleju pielęgnacyjnego.
Ilość oleju pielęgnacyjnego wprowadzona do instrumentów transmisyjnych wystarcza do następnej obróbki. Należy rów-
nież przestrzegać zaleceń producenta instrumentów, aby zapobiec uszkodzeniu przekładni.

Patrz też:
▪ Oliwienie tulejki zaciskowej [} str. 39]

Proces sterylizacji
Autoklaw przeprowadza sterylizację na podstawie } frakcjonowanej procedury próżniowej. Zapewnia ona całkowite i efek-
tywne zwilżenie lub przeniknięcie sterylizowanego materiału parą nasyconą.
Do wytwarzania pary sterylizacyjnej autoklaw wykorzystuje tak zwaną technologię podwójnego płaszcza, tzn. autoklaw
dysponuje odrębnym generatorem pary, połączonym z komorą sterylizacyjną o podwójnych ścianach. Po nagrzaniu do-
stęp do pary jest ciągły. Ściany komory sterylizacyjnej wykazują dzięki temu zdefiniowaną temperaturę, a komora steryli-
zacyjna jest chroniona przed przegrzaniem. Taka procedura, szczególnie skuteczna, wspiera szybką } ewakuację powie-
trza z komory sterylizacyjnej, z opakowań sterylizacyjnych oraz pustych przestrzeni wewnątrz instrumentów. Możliwa jest
sterylizacja dużych ilości instrumentów lub tekstyliów po sobie w najkrótszym czasie przy bardzo skutecznym suszeniu.

Rodzaj zasilania wodą uzdatnioną
Autoklaw pracuje z jednorazowym systemem } wody uzdatnionej. Do każdego procesu sterylizacji używa się świeżej wo-
dy uzdatnionej w postaci wody zdemineralizowanej lub destylowanej. Jakość wody uzdatnionej monitoruje nieprzerwanie
zintegrowany } system pomiaru przewodnictwa. Procedura ta zapobiega powstawaniu plam na instrumentach i zanie-
czyszczeniu autoklawu, zakładając staranne przygotowanie instrumentów.

Systemy zabezpieczające

Wewnętrzne monitorowanie procesu
W układzie elektronicznym autoklawu zintegrowano } system oceny procesu. Podczas programu odbywa się porównywa-
nie parametrów procesu, takich jak temperatura, czas i ciśnienie. Monitorowanie parametrów odbywa się w odniesieniu
do wartości granicznych podczas sterowania oraz regulacji, co gwarantuje bezpieczną i skuteczną sterylizację. System
monitorowania kontroluje elementy autoklawu w odniesieniu do ich funkcjonalności i współdziałania. Jeżeli jeden lub wię-
cej parametrów przekracza ustalone wartości graniczne, autoklaw wydaje ostrzeżenia i komunikaty o zakłóceniach, a je-
żeli to konieczne, przerywa program. Należy ściśle przestrzegać wskazówek na wyświetlaczu po przerwaniu programu.
Autoklaw pracuje w warunkach elektronicznego sterowania parametrami. Dzięki temu następuje optymalizacja całkowite-
go czasu trwania programu w zależności od wsadu.

Wewnętrzna kontrola logiczna
Elektronika autoklawu monitoruje prawidłowość wykonywania programu za pomocą dwóch oddzielnych procesów kon-
trolnych. Jeśli program został wykonany prawidłowo, odpowiednia informacja jest widoczna na wyświetlaczu jako pro-
gram wykonany prawidłowo. Dodatkowo dioda LED statusu pod wyświetlaczem świeci w kolorze zielonym.

Mechanizm drzwiowy
Careclave stale monitoruje ciśnienie i temperaturę w komorze sterylizacyjnej i nie dopuszcza do otwarcia drzwi w warun-
kach nadciśnienia w komorze sterylizacyjnej. Automatyczny system zamykania drzwi, obsługiwany silnikiem wolno otwie-
ra drzwi poprzez obracanie śruby pociągowej, przytrzymując drzwi podczas otwierania. W przypadku różnic ciśnienia do
chwili całkowitego otwarcia drzwi odbywa się wyrównywania ciśnienia.

Automatyczna kontrola wody uzdatnionej
Ilość i jakość } wody uzdatnionej podlega automatycznej kontroli przed każdym startem programu.
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Przegląd programów sterylizacji
Rezultaty w tej tabeli pokazują, jakim kontrolom został poddany autoklaw. Oznaczone pola pokazują zgodność z wszyst-
kimi mającymi zastosowanie częściami normy } EN 13060.

Badania typu Uniwersalny B Szybki S Prionowy B Ochronny B Care-B Care-S
Typ programu zgodnie
z } EN 13060

Typ B Typ S Typ B Typ B Typ B Typ S

} Dynamiczna kontrola
ciśnienia komory
sterylizacyjnej

X X X X X X

} Wyciek powietrza X X X X X X
} Kontrola pustej komory X X X X X X
} Wsad masywny X X X X X X
} Porowaty częściowy
wsad

X – X X X –

} Porowaty pełny wsad X – X X X –
} Prosty instrument
drążony (} instrument
drążony B)

X – X X X X

} Produkt z wąskim
kanałem wewnętrznym
(} instrument drążony A)

X – X X X –

} Proste opakowanie X – X X X –
} Wielokrotne
opakowanie

X – X X X –

Suszenie – } masywny
wsad

X X X X X –

Suszenie – porowaty
wsad

X – X X X –

Temperatura sterylizacji 134 °C 134 °C 134 °C 121 °C 134 °C 134 °C
Ciśnienie sterylizacji 2,1 bara 2,1 bara 2,1 bara 1,1 bara 2,1 bara 2,1 bara
Czas sterylizacji 05:30 min 03:30 min 20:30 min 20:30 min 05:30 min 03:30 min
X = zgodność z wszystkimi mającymi zastosowanie częściami normy } EN 13060
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4 Opis urządzenia

Zawartość dostawy
Przed zamontowaniem i podłączeniem urządzenia należy sprawdzić zawartość dostawy.

Standardowy zakres dostawy
▪ Careclave
▪ Podręcznik użytkownika Careclave
▪ Technical Manual [Podręcznik techniczny]
▪ Podręcznik użytkownika akcesoriów Careclave
▪ Protokół kontroli zakładowej z deklaracją zgodności
▪ Karta gwarancyjna
▪ Record of installation and setup [Protokół instalacji i ustawienia]
▪ Instruction protocol [Protokół szkolenia]
▪ Device log book [Dziennik urządzenia]
▪ Przewód zasilający
▪ 2 x pasek do noszenia
▪ Zestaw montażowy zawierający

– syfon dwukomorowy
– 3 x śruba rurowa G 1/4“
– 3 x złączka obrotowa SVS-E
– 6 x uszczelka miedziana 13,5x18,5
– 2 x uszczelka miedziana 13,5x20
– Wąż poliuretanowy, czarny 5 m
– Rura z tworzywa sztucznego PTFE 5 m
– 2 x podwójna złączka węża do syfonu
– Adapter wody zimnej MELAdem 40
– Złączka wtykowa sprężonego powietrza
– 2 x króciec
– 2 x złączka prosta SVS-E

▪ 4 x zaślepka do wnęk na uchwyty w ścianie bocznej
▪ Podnośnik tacek
▪ Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
▪ Klucz imbusowy do awaryjnego otwierania drzwi
▪ Śrubokręt (TX 6)
▪ Wąż odpływowy
▪ Olej do gniazda blokady drzwi
▪ Pendrive MELAG
▪ 2 x puszka oleju pielęgnacyjnego MELAG Care Oil (1 zamontowana i 1 zapasowa)
▪ Carebox (opcja)
▪ Uchwyt krótki/długi na tacki lub kasety (opcja)
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Widoki urządzenia

Widok z przodu

7

5

4

6

8

1 32

1 Dostęp do króćca walidacyjnego
2 Pokrywa zbiornika wody zasilającej
3 Pokrywa schowka na akcesoria
4 Wyłącznik zasilania
5 Opcja: Uchwyty na Carebox
6 Otwór awaryjnego otwierania drzwi
7 Drzwi
8 Klapa serwisowa

Widok z przodu, z otwartą klapą serwisową

9

18 17 16 15 14 13

11

12

10
9 Wyświetlacz Smart-Touch

10 Pasek stanu LED
11 Złącze USB
12 Filtr pyłu
13 Złącze serwisowe
14 Przycisk resetowania zabezpieczenia

przed przegrzaniem
15 Manometr w celu wskazania ciśnienia

dwupłaszczowej wytwornicy pary
16 Klucz imbusowy do awaryjnego

otwierania drzwi
17 Zawór spustowy do opróżniania

zbiornika wody zasilającej
18 Filtr sterylny
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Widok z tyłu, bez osłony

23

30 29 28

24

25

2019

26

27

22

21

19 Złącze USB
20 Złącze Ethernet
21 Lejek przelewowy
22 Sprężynowe zawory bezpieczeństwa
23 Złącze wody zasilającej pompy

napełniającej
24 Złącze elektryczne pompy zasilającej
25 Złącze ściekowe (MELAdem (opcja)
26 Złącze ściekowe
27 Złącze wody zasilającej MELAdem
28 Złącze sprężonego powietrza
29 Chłodnica
30 Gniazdo na przewód sieciowy

Klapa serwisowa
Magnetyczna klapa serwisowa może być otwierana poprzez pociągnięcie w dowolnym miejscu.

Symbole na urządzeniu

Tabliczka znamionowa

Producent urządzenia medycznego

Data produkcji urządzenia medycznego

MD Identyfikuje wyrób medyczny

SN Numer seryjny producenta urządzenia medycznego
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REF Numer artykułu urządzenia medycznego

Informacje dotyczące objętości komory

Temperatura robocza urządzenia

Określa dopuszczalny zakres temperatury (min./maks.) wody zasilającej.

Ciśnienie robocze urządzenia

Ciśnienie przepływu na podłączonym złączu sprężonego powietrza od min. do maks.

Ciśnienie przepływu na podłączonym wlocie wody od min. do maks.

Przyłącze elektryczne urządzenia: Prąd zmienny (AC)

Podręcznik użytkownika zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie
instrukcji może spowodować uszkodzenie ciała i straty materialne.

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Oznaczenie znakiem CE jest jednocześnie oświadczeniem producenta, że produkt medyczny jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych. Czterocyfrowa
liczba wskazuje, że urzędowo zatwierdzona jednostka certyfikująca monitoruje ciągłą zgodność z
wymogami.

Oznaczenie znakiem CE jest jednocześnie oświadczeniem producenta, że produkt jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych. Czterocyfrowa liczba
wskazuje, że urzędowo zatwierdzona jednostka certyfikująca monitoruje ciągłą zgodność z
wymogami.

Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Musi zostać przekazane
dystrybutorowi w celu odpowiedniej i profesjonalnej utylizacji.
Urządzenia MELAG to najwyższa jakość i długa żywotność. Jednakże, jeśli chcą Państwo po wielu
latach pracy ostatecznie odłączyć urządzenie MELAG, zgodna z przepisami utylizacja urządzenia
jest również możliwa w oddziale MELAG w Berlinie. Prosimy o kontakt w tej sprawie ze sprzedawcą.

Symbole ostrzegawcze
Ten symbol oznacza, że oznaczone miejsce staje się gorące podczas pracy. Dotknięcie podczas
pracy lub tuż po jej zakończeniu może prowadzić do oparzeń.



4 Opis urządzenia

18

Symbole na urządzenia – strona przednia

Symbol Opis Symbol Opis
Filtr sterylny Filtr pyłu/filtr urządzania

Złącze opróżniania Przycisk resetowania
zabezpieczenia przed
przegrzaniem

Złącze USB

  

Złącze serwisowe

Symbole na urządzenia – strona tylna

Symbol Opis Symbol Opis
Aqua dem Złącze wody zasilającej

woda-system obróbki
Osmosis drain Złącze ściekowe woda-

system obróbki

Pump aqua dem Złącze pompy zasilającej Drain Złącze ściekowe

Air Złącze sprężonego
powietrza

Pump power Złącze elektryczne pompy
zasilającej

Wyłącznik zasilania

INFORMACJA
Urządzenia nie można wyłączyć w czasie trwania programu.

Naciskając wyłącznik zasilania, można otworzyć dialog wyłączania.

Ponownym naciśnięciem wyłącznika zasilania można ponownie włączyć urządzenie.

Stan Opis
podświetlony Urządzenie jest wyłączone.
niepodświetlony Urządzenie w stanie gotowości lub w trakcie

wykonywania programu
pulsowanie Trwa uruchamianie urządzenia.
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Wyświetlacz Smart-Touch
Interfejs użytkownika składa się z kolorowego 7-calowego wyświetlacza.
Wybrany punkt menu jest zawsze wyświetlany na kolorowym tle.
Widok obszarów (A, B, C) jest dynamiczny i może zmieniać się w zależności od stanu urządzenia.

51 3 4

8 67

A

B

C

2 1 Logowanie/wylogowanie roli
użytkownika

2 Aktywne/połączone nośniki wysyłania
3 Opcje programu
4 Uruchomienie programu
5 Informacje o urządzeniu
6 Otwieranie drzwi
7 Menu ulubionych*)

8 Menu
A Obszar informacji (widok

zminimalizowany)
B Obszar menu (widok

zmaksymalizowany)
C Obszar funkcji urządzenia (widok

zminimalizowany)
*) zalecane programy i funkcje do
szybkiego dostępu

Dzięki dynamicznemu widokowi, wyświetlanie i lokalizacja przycisków na urządzeniu mogą różnić się od przedstawio-
nych tutaj ilustracji.

Przyciski w wyborze programów

Przycisk Opis
Uruchomienie programu

Wybór opcji programu i uruchomienie programu

Przerwanie programu

Przyciski i obszar informacji

Przyciski Opis
Włączanie i wyłączanie widoku Status urządzenia

otwieranie i zamykanie Status urządzenia

!
Jest komunikat o awarii
Włączanie i wyłączanie widoku komunikatów o awarii

!
Jest komunikat ostrzegawczy
Włączanie i wyłączanie widoku komunikatów
ostrzegawczych
Tryb energooszczędny włączony
Włączanie i wyłączanie dialogu trybu
energooszczędnego
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Przyciski do pielęgnacji tulejek zaciskowych

Symbol Opis Przycisk
Pielęgnacja tulejek
zaciskowych jest
włączona.

Włączanie pielęgnacji
tulejek zaciskowych

Pielęgnacja tulejek
zaciskowych jest
włączona.

Wyłączanie pielęgnacji
tulejek zaciskowych

Odpowietrzanie pielęgnacji
tulejki zaciskowej jest
włączone

Wyłączanie pielęgnacji
tulejek zaciskowych

Pasek stanu LED
Pasek stanu u dołu wyświetlacza informuje za pomocą kolorów o różnych sytuacjach.

Kolor sygnalizatora
świetlnego LED

Opis

Niebieski Urządzenie pracuje, program jest aktywny.
Program działa

Zielony Program zakończony pomyślnie
Trwa suszenie

Czerwony Komunikat usterki
Trwa anulowanie programu
Program nie został zakończony pomyślnie

Żółty Komunikat ostrzegawczy

Menu
Menu umożliwia dostęp do programów dostępnych w trybie urządzenia, do różnych ustawień oraz protokołów.

Punkt menu Pomoc techniczna zawiera dane kontaktowe technika serwisu i Informacje o licencji.

Tryb urządzenia

Tryb Careclave
Gdy włączony jest tryb Careclave, w obszarze informacji wyświetlany jest symbol Carebox.

Symbol Znaczenie
Tryb Careclave aktywny

Urządzenie może być używane w trybie Careclave (z Carebox) lub w trybie Vacuclave (jako autoklaw).
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INFORMACJA
Tryb Careclave może być włączany tylko poprzez włożenie Carebox.

Tryb drzwi
Gdy włączony jest tryb drzwi, w obszarze informacji wyświetlany jest symbol trybu drzwi.

Symbol Znaczenie
Symbol drzwi aktywny

Urządzenie może być używane w trybie drzwi w celu włączenia urządzenia i otwarcia drzwi. W tle nie są generowane
żadne procesy urządzenia.
W trybie drzwi do dyspozycji są następujące funkcje:
▪ Tryb drzwi
▪ Zmiana ustawień
▪ Udostępnianie protokołów

Patrz też:
▪ Aktywacja/dezaktywacja trybu drzwi [} str. 23]

Wykonywanie programu
W czasie wykonywania programu na wyświetlaczu wyświetlane są wszystkie ważne informacje.
Jeśli na wyświetlaczu nie zostaną wprowadzone żadne dane, widok programu maksymalizuje się i zakrywa menu. Aby
pokazać menu, należy dotknąć wyświetlacza.

1 2

8 47 56

3

1 Informacja o bieżącym programie
2 Nazwa programu
3 Wskazanie aktywności
4 Przewidywane zakończenie programu
5 Etap programu
6 Przycisk do anulowania/zakończenia
7 Pozostały czas (trwania programu)
8 Parametry programu (temperatura/

ciśnienie)

Na wyświetlaczu można sprawdzić, czy etap sterylizacji zakończył się pomyślnie. Natychmiast po rozpoczęciu etapu su-
szenia zarówno wskaźnik aktywności, jak i dioda LED statusu zmieniają kolor z niebieskiego na zielony.
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5 Otwieranie i zamykanie drzwi

Urządzenie posiada automatyczną blokadę drzwi z napędem silnikowym i gwintowanym wałkiem.

Otwieranie drzwi

INFORMACJA
Drzwi należy otwierać wyłącznie w celu załadunku lub rozładunku urządzenia. Utrzymywanie drzwi w stanie
zamkniętym pozwala na oszczędzanie energii.

Podczas otwierania drzwi należy przestrzegać następujących zasad:

n Nie należy otwierać drzwi w sposób gwałtowny.

n Nie należy ciągnąć drzwi w górę. Drzwi otwierają się automatycznie.
1. Drzwi należy otwierać poprzez naciśnięcie przycisku OTWÓRZ DRZWI.

Przycisk ten jest widoczny po zminimalizowaniu obszaru menu.

Ê Drzwi otwierają się automatycznie.
2. Drzwi należy otwierać całkowicie tak, aby się zatrzasnęły.

Patrz też:
▪ Smarowanie rygla drzwiowego [} str. 71]

Zamykanie drzwi

u W celu zamknięcia drzwi należy je silnie docisnąć aby automatyczny
system zamykania spowodował zablokowanie drzwi.

Ê Po zamknięciu drzwi obraz na wyświetlaczu pojawia się ponownie widok standardowy. Start programu spowoduje
szczelne zamknięcie drzwi.

Podczas zamykania drzwi należy stosować się do następujących wskazań w celu zapewnienia nienagannej pracy me-
chanizmu zamykania drzwi:

n Nie należy silnie trzaskać drzwiami.

n Docisnąć drzwi do obudowy.

n Dociśnięte drzwi należy przytrzymać co najmniej trzy sekundy, aby zareagował zamek.

INFORMACJA
Drzwi można zamykać tylko z włożoną puszką z olejem.
Ze względów bezpieczeństwa automatyczne blokowanie drzwi nie działa, jeśli nie ma puszki z olejem.

Patrz też:
▪ Wymiana puszki z olejem [} str. 70]
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Ręczne, awaryjne otwarcie drzwi
W razie nagłej konieczności otwarcia drzwi, np. w przypadku awarii prądu, drzwi można otworzyć ręcznie w następujący
sposób:

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

2. Usunąć osłonę (poz. a) do awaryjnego otwierania drzwi, wciskając
ją z jednej strony.

a

b

3. Klucz imbusowy (5 mm), dostępny w zakresie dostawy, należy
wsunąć w otwór. Klucz imbusowy można przechowywać
w przeznaczonym do tego specjalnie uchwycie za klapą
serwisową (poz. b).

UWAGA
Podczas awaryjnego otwierania drzwi może wydostać się gorąca para wodna, a w komorze
sterylizacyjnej i w Carebox może znajdować się gorąca woda.
Skutkiem mogą być oparzenia.
n Nie dotykać niezabezpieczonymi rękami wsadu, komory sterylizacyjnej ani drzwi. Elementy te są gorące.
n Znajdująca się tam ewentualnie woda jest widoczna przez przezroczystą część dolną Carebox.

4. Należy obrócić klucz imbusowy w celu otwarcia drwi w kierunku
ruchu wskazówek zegara.

Ê Drzwi otwierają się na szerokość szczeliny.

5. Usunąć klucz imbusowy.

6. Otworzyć drzwi i założyć ponownie zaślepkę.

Aktywacja/dezaktywacja trybu drzwi
1. Włączyć urządzenie.
2. Podczas uruchamiania urządzenia należy dotknąć oba rogi wyświetlacza.

Ê W części informacyjnej pojawia się symbol trybu drzwi.
3. Nacisnąć symbol trybu drzwi, aby go dezaktywować.

Patrz też:
▪ Tryb urządzenia [} str. 20]
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6 Pierwsze kroki

Ustawianie i instalacja

INFORMACJA
W odniesieniu do ustawiania i instalacji należy przestrzegać podręcznik techniczny [Technical
Manual]. Szczegółowo wymienione są tam wszystkie warunki, jakie muszą występować w miejscu
montażu.

Protokół instalacji i ustawienia
Jako potwierdzenie prawidłowego ustawienia, instalacji i pierwszego uruchomienia i praw gwarancyjnych konieczne jest
wypełnienie protokołu ustawienia od właściwego autoryzowanego serwisu i przesłanie kopii do MELAG.

Zasilanie wodą uzdatnioną
Do sterylizacji parą niezbędne jest zastosowanie } destylowanej lub } demineralizowanej wody, tak zwanej } wody uzdat-
nionej. Norma } EN 13060 określa wartości orientacyjne, których należy przestrzegać w załączniku C.
Do pierwszego napełnienia układu generowania pary autoklawu niezbędne jest około czterech litrów wody uzdatnionej.
Zasilanie } wodą uzdatnioną odbywa się albo za pośrednictwem zewnętrznego zasobnika, który musi być od czasu do
czasu napełniany wodą o odpowiedniej jakości lub automatycznie za pośrednictwem stacji uzdatniania wody (np.
MELAdem 53//53C lub MELAdem 47).

Zasilanie sprężonym powietrzem
Zgodnie z normą } EN 13060 urządzenia nie wolno używać bez filtra sterylnego zintegrowanego w wężu sprężonego po-
wietrza.
Wymagana dla sprężonego powietrza są opisane w rozdziale Dane techniczne [} str. 96].
W trybie Careclave urządzenie nie może pracować bez zasilania sprężonym powietrzem. Jeśli urządzenie ma pracować
w trybie Vacuclave bez sprężonego powietrza, funkcja  Identyfikacja Carebox musi być wyłączona.

Patrz też:
▪ Dane techniczne [} str. 96]
▪ Opcje programu [} str. 62]

Montaż adapterów
W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi należy przestrzegać następujących zasad:

n Carebox Blue służy do obróbki instrumentów wymagających pielęgnacji za pomocą oleju pielęgnacyjnego.

n Carebox Green służy do obróbki instrumentów, których nie wolno pielęgnować za pomocą oleju pielęgnacyjnego.

n Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Adaptery do instrumentów transmisyjnych, przedmiotów pustych lub nieużywanych złączy.

ü Do każdego adaptera nowa podkładka uszczelniająca, nowy pierścień uszczelniający i śruby.

ü Śrubokręt TX6.
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1. Odkręcić i usunąć śruby istniejącego adaptera.

2. Wyjąć adapter.

3. Usunąć podkładkę uszczelniającą i ewentualne pozostałości
uszczelki.
Uważać, aby nie zadrapać powierzchni uszczelniającej na Carebox.

4. Włożyć nową podkładkę uszczelniającą, ustawiając ją według
nacięcia i układu otworów.

5. Włożyć nowy pierścień uszczelniający do adaptera.

6. Włożyć nowy adapter, ustawiając go według nacięcia.

7. Przykręcić adapter.

8. Przeprowadzić Test działania Carebox.
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INFORMACJA
Więcej informacji na temat montażu adapterów specjalnych, np. ME22407, można znaleźć
w „Podręczniku użytkownika Careclave”.

Patrz też:
▪ Test działania Carebox [} str. 58]

Uchwyty na wsad
Szczegółowe zalecenia dotyczące różnych uchwytów, możliwości ich łączenia z różnymi podstawami wsadów i stosowa-
nia znaleźć można w dokumencie „Podręczniku użytkownika Careclave”.

Na tylnej ściance komory sterylizacyjnej znajduje się zacisk sprężynowy służący do
mocowania uchwytu.

Włączanie urządzenia
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Urządzenie jest podłączone do prądu.

ü Zasilanie wodą uzdatnioną jest zapewnione.

ü Odprowadzenie wody jest podłączone.

ü Zasilanie sprężonym powietrzem jest zapewnione.

1. Włączyć urządzenie przyciskiem zasilania.

Ê Wytwornica pary w podwójnym płaszczu zostanie napowietrzona, a w tym czasie przepływ powietrza może
emitować syczący dźwięk.

2. Pojawi się ekran powitalny. Następnie na wyświetlaczu pojawi się menu ulubionych.

ÊNatychmiast po włączeniu sprawdzany jest poziom wody uzdatnionej i rozpoczyna się podgrzewanie wstępne.
Po włączeniu urządzenia wymagany jest } czas nagrzewana wynoszący maksymalnie piętnaście minut. Ten czas jest po-
trzebny do wstępnego podgrzania wytwornicy pary z podwójnym płaszczem.

INFORMACJA
Program można uruchomić od razu, bez czekania na upływ czasu nagrzewania.

Patrz też:
▪ Widoki urządzenia [} str. 15]
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7 Ważne informacje dotyczące trybu rutynowego

Zalecenie producenta w zakresie trybu rutynowego autoklawu „Typ B”1)

Kiedy należy przeprowadzić
kontrolę?

Jak należy przeprowadzić kontrolę?

Raz dziennie ▪ Kontrola wizualna Carebox (uszczelki sita, pokrywy i mediów, o-ringi)
▪ Kontrola wzrokowa integralności uszczelnienia drzwi i zamka drzwiowego.
▪ Kontrola mediów roboczych (prąd, } woda uzdatniona, ew. przyłącze wody)
▪ Kontrola nośników dokumentacji (papier do drukarki, komputer, sieć)
Zaleca się przeprowadzenie testu penetracji pary przy użyciu MELAcontrol/
MELAcontrol Pro w programie uniwersalnym (system kontroli zgodnie
z } EN 867-5).

Raz w tygodniu ▪ Test próżniowy
Wskazówka: Rano przed rozpoczęciem pracy, autoklaw musi być zimny
i suchy

▪ Test działania Carebox (ze wszystkimi urządzeniami Carebox)
Kontrole w ramach cyklu W przypadku instrumentów kategorii „Krytyczne B”:

▪ MELAcontrol/MELAcontrol Pro należy przeprowadzić jako kontrolę } partii
wraz z każdym cyklem sterylizacji.

W przypadku instrumentów kategorii „Krytyczne A”:
▪ Wskaźnik procesu (typ 5 zgodnie z } EN ISO 11140) należy przeprowadzić

jako kontrolę partii wraz z każdym cyklem sterylizacji.
W przypadku instrumentów kategorii „Krytyczne A+B”:
▪ MELAcontrol/MELAcontrol Pro należy przeprowadzić jako kontrolę partii

wraz z każdym cyklem sterylizacji.
Pozwala to uprościć proces pracy i zwiększyć jego bezpieczeństwo. Można
zrezygnować z codziennego testu penetracji pary przy użyciu MELAcontrol/
MELAcontrol Pro (p. wyżej). Możliwe jest stosowanie innego systemu kontroli
zgodnie z } EN 867-5. Ze względu na dużą liczbę dostępnych systemów
testowych, MELAG nie jest w stanie zapewnić wsparcia technicznego
w przypadku korzystania z innego systemu.

INFORMACJA
Wyniki kontroli muszą być udokumentowane.
n Nie ma konieczności przechowywania pasków testowych wskaźników.

1) zgodnie z aktualnymi zaleceniami Instytutu Roberta Kocha
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8 Tryb Careclave

Przygotowanie i mycie wstępne
W odniesieniu do przygotowania i wstępnego czyszczenia narzędzi należy przestrzegać następujących zasad:

n Jeżeli narzędzia mają zostać przygotowane ręcznie do czyszczenia, należy zwrócić uwagę, aby nie używać narzędzi
lub środków pomocniczych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię narzędzia. Nigdy nie stosować agresywnych
środków czyszczących, szczotek drucianych / mosiężnych lub metalowych gąbek. Informacje na temat
prawidłowego przygotowania narzędzi musi dostarczyć producent instrumentów.

n Nierozpuszczalne w wodzie preparaty używane do zabiegów (np. cementy stomatologiczne, środki dezynfekcyjne
do kanałów korzeniowych, alginiany, silikony itp.) wymagają ręcznego oczyszczenia bezpośrednio po użyciu.
Przestrzegać kart informacyjnych preparatów używanych do zabiegów.

n Inne preparaty mogą również wymagać ręcznego czyszczenia wstępnego. Należą do nich przede wszystkim żele do
USG i inne preparaty pomocnicze.

n Sprawdzić, czy narzędzia posiadające puste przestrzenie wewnątrz (instrumenty transmisyjne, igły itp.) są drożne.

n W celu oczyszczenia należy rozłożyć w miarę możliwości narzędzia na części zgodnie z wytycznymi producenta.

n Skorodowane lub uszkodzone narzędzia należy oddzielić od pozostałych. Narzędzia, na których powstały narosty,
wymagają gruntownego czyszczenia lub naprawy.

n Zgodnie z rekomendacją } KRINKO/} BfArM (2012) w przypadku narzędzi należących do klas ryzyka „półkrytyczne B”
i „krytyczne B” zaleca się wstępne czyszczenie bezpośrednio po użyciu.

Załadunek Carebox

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo związane z zanieczyszczonymi instrumentami transmisyjnymi

Podczas załadunku Carebox należy przestrzegać następujących zasad:

n Przyrządy po użyciu są zanieczyszczone oraz mają ostre krawędzie i czubki. Podczas załadunku Carebox należy
używać odpowiednich rękawic ochronnych.

n Rękawic użytych do załadunku nie należy używać podczas dalszej obsługi urządzenia.

n Przed załadunkiem instrumenty należy sprawdzić pod kątem drożności, aby pozostałości nie utrudniały dezynfekcji.

n W Carebox można obrabiać wyłącznie dentystyczne instrumenty transmisyjne lub puste przedmioty. Muszą być one
przymocowane do odpowiednich adapterów. Nie jest możliwa obróbka instrumentów ani przedmiotów pustych, które
nie są przymocowane do adapterów.

Obróbka instrumentów transmisyjnych powinna odbywać się niezwłocznie po ich użyciu.

OGŁOSZENIE
Prawidłowa pielęgnacja instrumentów
Podczas załadunku należy brać pod uwagę rodzaj Carebox (Blue/Green).
n Instrumenty, których nie wolno pielęgnować (olejem), są przeznaczone do Carebox Green.
n Instrumenty, które muszą być pielęgnowane, są przeznaczone do Carebox Blue.
ð W ten sposób można zapobiec uszkodzeniu przyrządu wskutek nieodpowiedniej pielęgnacji.
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Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü W kleszczach nie ma narzędzi (wierteł).

INFORMACJA
W razie potrzeby adaptery mogą pozostać bez załadunku.
W przypadku Carebox Blue może to spowodować zwiększony wyciek oleju do Carebox.

1. Włożyć instrumenty transmisyjne do oporu w adapter.

Ê Głowice powinny być skierowane w bok w kierunku brzegu.

Ê Instrument zatrzaśnie się w sposób słyszalny i wyczuwalny.

2. Dotyczy Sirona T1 Classic:
Ustawić instrument transmisyjny tak, aby złącza kanałów
rozpylających pokrywały się z odpowiednimi uchwytami
w adapterze.

3. Sprawdzić połączenie instrumentu transmisyjnego i adaptera
poprzez lekkie pociągnięcie za przyrząd.

4. Dotyczy końcówek:
Przykręcić końcówkę do adaptera za pomocą klucza
dynamometrycznego dostarczonego przez producenta
instrumentu.

Ê Obróbka jest możliwa z założonym kluczem
dynamometrycznym, jeśli jest on zatwierdzony przez
producenta do obróbki maszynowej.

5. W części dolnej należy sprawdzić, czy sito Carebox jest włożone
i zamocowane od dołu za pomocą sprężyny bezpieczeństwa.

6. W części dolnej należy sprawdzić, czy boczne filtry mediów są
włożone.

7. Założyć część górną na część dolną Carebox.

8. OGŁOSZENIE! Jeśli zamknięcia trudno się zamykają, sprawdzić
założenie pokrywy. Zamknąć zamknięcia z obu stron tak, aby
nastąpiło słyszalne i wyczuwalne zatrzaśnięcie.

Patrz też:
▪ Montaż adapterów [} str. 24]
▪ Wymiana filtrów [} str. 75]
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Załadunek Careclave
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Przed przeniesieniem na czystą stronę pomieszczenia obróbki Carebox został od zewnątrz wyczyszczony
i zdezynfekowany.

ü Komora sterylizacyjna jest sucha.

ü Carebox jest suchy i ostygnięty od zewnątrz.
Informacja: Carebox jest za gorący, aby go dotykać w samych rękawicach chroniących przed wysoką temperaturą
i dlatego należy go schłodzić przed obróbką w Careclave.

1. Drzwi należy otwierać całkowicie tak, aby się zatrzasnęły.

2. Włożyć Carebox z lekkim nachyleniem na górnym uchwycie na
wewnętrznej stronie drzwi.

3. Dosunąć powoli Carebox do dolnego uchwytu, aż zadziała
połączenie magnetyczne.

Ê Na wyświetlaczu pojawi się Carebox włożony i przełączy
się on na tryb Careclave.

4. Zamknąć drzwi.

Ê Drzwi zostaną automatycznie przysunięte do drzwi.

Ê Careclave jest gotowy do wybrania programu.

INFORMACJA
Nie dopuścić do stwardnienia zanieczyszczeń.
n Należy niezwłocznie wybrać program i uruchomić Careclave.
ð Jeśli po dwudziestu sekundach nie nastąpi uruchomienie programu, wyświetli się ostrzeżenie „Ogrzewa-

nie Carebox” i rozlegnie się ostrzeżenie dźwiękowe.
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Wybór programu

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie ponownym skażeniem
n Do obsługi urządzenia nie używać rękawic, które mogą być zanieczyszczone.
n W razie wątpliwości należy wyczyścić i zdezynfekować odpowiednie powierzchnie za pomocą środka do

dezynfekcji powierzchni.

OSTRZEŻENIE
W programie Care-S i programie Care-Therm nie odbywa się obróbka komory sterylizacyjnej!

Załadunek programu

Program Opakowanie Nadaje się szczególnie do Wsad
Care-S Carebox*) Instrumenty transmisyjne

półkrytyczne B
Carebox z przewidzianym
załadunkiem (maks. 8 sztuk)

Care-Therm**) Carebox*) Instrumenty transmisyjne
półkrytyczne B***)

Carebox z przewidzianym
załadunkiem (maks. 8 sztuk)

Care-B

Carebox Instrumenty transmisyjne
półkrytyczne B***)

Carebox:
z przewidzianym załadunkiem
(maks. 8 sztuk)

Instrumenty
zapakowane
pojedynczo
i wielokrotnie

Instrumenty krytyczne B
puste przedmioty o wąskich
kanałach A

Komora sterylizatora:
krótki uchwyt do mocowania
tacki i wsadem litym
maks. 5 kg

*) Obróbka odbywa się wyłącznie w Carebox. W komorze sterylizatora nie odbywa się obróbka.
**) Między wykonaniem dwóch programów Care-Therm musi występować czterominutowa przerwa.
***) Instrumenty transmisyjne są ogrzewane parą i muszą być odporne na temperaturę do 135°C.

INFORMACJA
Jeśli w programie Care-B odbywa się obróbka wsadu w komorze sterylizatora, należy wykonać etapy
przygotowania, ładowania, wyjścia i przechowywania według rozdziału Tryb Vacuclave [} str. 41].
Patrz też:
n Przygotowanie przedmiotów do sterylizacji [} str. 41]
n Ładowanie autoklawu [} str. 42]
n Wyjmowanie wysterylizowanych przedmiotów [} str. 49]
n Przechowywanie wysterylizowanych przedmiotów [} str. 49]

Parametry programu

Program Temperatu-
ra

Ciśnienie Czas dezynfek-
cji/sterylizacji

Czas pracy*)

z czasem
schnięcia

Czas osuszania

Care-S 134 °C 2,1 bar 03:30 min 23:24 min 03:04 min
Care-Therm – – A0 > 3000 18:25 min 03:04 min
Care-B 134 °C 2,1 bar 05:30 min 43:30 min 15 min
*) Czasy pracy z Carebox Green są krótsze o około dwie minuty.
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INFORMACJA
W przypadku zbyt wysokiej temperatury wody zasilającej lub otoczenia czas pracy może wydłużyć się
o maksymalnie osiem minut.

Uruchomienie programu
Uruchomienie programu powoduje szczelne zamknięcie drzwi. Urządzenie wykonuje automatyczne kontrole, np. kontrolę
ilości i pomiar przewodności wody zasilającej.

1. Wcisnąć URUCHOM PROGRAM.

2. Potwierdzić informację za pomocą URUCHOM PROGRAM.

3. Przy włączonej funkcji Logowanie na Początek programu
dekontaminacji, należy się uwierzytelnić, wprowadzając PIN.

Ê W czasie wykonywania programu na wyświetlaczu wyświetlany jest aktualny czas trwania programu, aktualne
parametry i przewidywane zakończenie programu.

Jeśli na wyświetlaczu nie zostaną wprowadzone żadne dane, widok programu maksymalizuje się i zakrywa menu. Aby
pokazać menu, należy dotknąć wyświetlacza.

Opcje programu
Za pomocą przycisku Opcje można jednorazowo zmienić ustawienia dla wybranego programu.

Opcje dostępne w menu są zależne od trybu urządzenia, od wybranego programu i roli użytkownika.

1. Nacisnąć przycisk Opcje.

2. Wybrać żądane opcje.

3. Uruchomić program za pomocą URUCHOM PROGRAM.

4. Przy włączonej funkcji Logowanie na Początek programu
dekontaminacji, należy się uwierzytelnić, wprowadzając PIN.
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5. Potwierdzić informację za pomocą URUCHOM PROGRAM.

Patrz też:
▪ Opcje programu [} str. 62]

Ręczne przerwanie programu
Program można w każdej chwili przerwać. W razie przerwania programu przed zakończeniem fazy sterylizacji, wsad nie
będzie sterylny.

1. Nacisnąć ANULUJ, aby przerwać program.

2. Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa za pomocą TAK.

Ê Wsad nie jest obrobiony.

Ê Przerwanie programu może potrwać kilka minut, ponieważ
para i kondensat są usuwane ze zbiornika.

UWAGA
Podczas otwierania drzwi po przerwaniu programu może wydostać się gorąca para wodna, a w
komorze sterylizatora i w Carebox może znajdować się gorąca woda.
Istnieje wtedy zagrożenie poparzeń.
n Nie dotykać niezabezpieczonymi rękami wsadu, zbiornika ani drzwi. Elementy te są gorące.
n Znajdująca się tam ewentualnie woda jest widoczna przez przezroczystą część dolną Carebox.

3. Wcisnąć OTWÓRZ DRZWI, aby wyjść wsad.
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INFORMACJA
Po przerwaniu program Carebox musi ostygnąć i wyschnąć od zewnątrz, zanim w Careclave zostanie
przeprowadzona następna obróbka.

Wcześniejsze zakończenie programu
Program można zakończyć wcześniej. W razie przerwania programu przed zakończeniem suszenia, wsad nie jest całko-
wicie wyschnięty i należy go natychmiast użyć.
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Faza suszenia jest osiągnięta.

1. Aby przerwać wcześniej program, należy nacisnąć ZAKOŃCZ.

2. Przerwanie programu potwierdzić za pomocą TAK.

Ê Program zostanie zakończony wcześniej.
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Program jest zakończony

INFORMACJA
Po udanym wykonaniu programu, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat, a dioda LED
statusu świeci w kolorze zielonym.
n Jeśli na wyświetlaczu program jest oznaczony jako nieudany lub dioda LED nie świeci w kolorze zielonym,

program musi zostać powtórzony.

1. Wcisnąć OTWÓRZ DRZWI, aby wyjść wsad.

2. Przy włączonej funkcji Logowanie na Koniec programu
dekontaminacji, należy się uwierzytelnić, wprowadzając PIN.

Wyjęcie Carebox

UWAGA
Niebezpieczeństwo oparzenia o gorące elementy i gorący kondensat.

Podczas wyjmowania Carebox należy przestrzegać następujących zasad:

n Nie dotykać niezabezpieczonymi rękami Carebox, wnętrza urządzenia ani wewnętrznej strony drzwi. Elementy te są
gorące.

n Podczas wyjmowania Carebox należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
Carebox i instrumenty po wykonaniu programu mogą mieć temperaturą powyżej 100°C.

n Po wykonaniu program w Carebox możne znajdować się jeszcze niewielka ilość gorącego kondensatu. Kondensat
może kapać podczas wyjmowania i noszenia Carebox. Znajdujący się tam ewentualnie kondensat jest widoczny
przez przezroczystą część dolną Carebox.

n Podczas otwierania Carebox unikać bezpośredniego kontaktu z gorącym kondensatem.

Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Koniec programu został osiągnięty

1. Odblokować drzwi, naciskając OTWÓRZ DRZWI.

2. Drzwi należy otwierać całkowicie tak, aby się zatrzasnęły.

3. UWAGA! Niebezpieczeństwo oparzenia o gorące elementy
i gorący kondensat. Wyjąć Carebox.
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4. Zamknąć drzwi.

Ê Drzwi zostaną automatycznie przysunięte do drzwi.

INFORMACJA
Podczas późniejszego używania instrumentów transmisyjnych, można zostawić Carebox zamknięty
do czasu ostygnięcia.
W takim przypadku stygnięcie instrumentów transmisyjnych zajmuje co najmniej trzydzieści minut.

5. UWAGA! Niebezpieczeństwo oparzenia gorącym kondensatem.
Odłączyć część górną Carebox od części dolnej Carebox, aby
instrumenty transmisyjne ostygły.

6. Włożyć część górną Carebox do uchwytu pokrywy Carebox lub
zawiesić ją na bocznej ściance Careclave.

7. Pozostawić instrumenty do ostygnięcia.

INFORMACJA
W celu zapewnienia szybkiego i bezpiecznego ostygnięcia firma MELAG poleca Cooling Box.
Patrz też Chłodzenie za pomocą Cooling Box [} str. 38].

Proces wydawania materiału sterylnego
Zgodnie z wytycznymi } RKI „Wymogi dotyczące higieny podczas przygotowywania wyrobów medycznych” proces przy-
gotowywania instrumentów kończy się udokumentowanym wydaniem } sterylizowanego przedmiotu do przechowywania.
Proces wydawania składa się z identyfikacji } partii oraz zatwierdzania partii i zostać przeprowadzony przez autoryzowa-
ny i fachowy personel.
Zatwierdzenie wsadu obejmuje sprawdzenie parametrów procesu na podstawie efektu sterylizacji w urządzeniu i na
podstawie protokołu sterylizacji oraz sprawdzenie poszczególnych opakowań pod kątem uszkodzeń i wilgotności końco-
wej. W protokole sterylizacji zostaje udokumentowane zatwierdzenie } partii oraz ewentualnych wskaźników. W celu
zatwierdzenia } sterylizowanego przedmiotu konieczny jest – w zależności od ustawień zarządzania użytkownikami – kod
PIN użytkownika osoby, która zatwierdza partię i wskaźniki.
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Patrz też:
▪ Protokołowanie [} str. 50]
▪ Ustawienia administracyjne [} str. 64]

Wyjmowanie instrumentów i pustych przedmiotów

UWAGA
Niebezpieczeństwo oparzenia o gorące elementy i gorący kondensat.

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi należy przestrzegać następujących zasad:

n W celu bezpiecznego wyjęcia instrumentów i pustych przedmiotów należy sprawdzić, czy są one odpowiednio
ostygnięte.

n Instrumenty i puste przedmioty, które spadły z adapterów, należy poddać ponownej obróbce. Nie są one sterylne

n W razie potrzeby należy zastosować dodatkowe środki w celu schłodzenia instrumentów i pustych przedmiotów.
- Używanie Cooling Box: Czas stygnięcia ok. cztery minuty
- Stygnięcie w powietrzu otoczenia przy otwartym Carebox: Czas stygnięcia co najmniej piętnaście minut
- Stygnięcie w zamkniętym Carebox: Czas stygnięcia co najmniej trzydzieści minut

1. Sprawdzić zamocowanie instrumentu transmisyjnego.

Ê Jeśli połączenie po oczyszczaniu zostało poluzowane,
konieczna jest ponowna obróbka instrumentu.

2. Przytrzymać część górną Carebox jedną ręką.

3. Dotyczy adaptera do Sirona T1 Classic:
Drugą ręką wyciągnąć mocno instrument transmisyjny prostym
ruchem z adaptera.

4. Dotyczy adaptera ze złączem ISO:
Drugą ręką nacisnąć klapkę, a następnie wyciągnąć mocno
instrument transmisyjny prostym ruchem z adaptera.
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5. Dotyczy adaptera do końcówek:
Odkręcić adapter za pomocą klucza dynamometrycznego.

6. Carebox należy przechowywać w czystym miejscu.

INFORMACJA
Kanały wewnętrzne instrumentów transmisyjnych są osuszane sprężonym powietrzem/próżniowo.
Efekt suszenia zależy w dużej mierze od rodzaju i konstrukcji instrumentów.
n Sprawdzić wysuszenie instrumentów transmisyjnych i w razie potrzeby przeprowadzić suszenie

medycznym sprężonym powietrzem po ich wyjęciu.

Chłodzenie za pomocą Cooling Box
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Urządzenie Cooling Box jest włączone.

ü Część górna urządzenia Carebox została oddzielona od części dolnej.

OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo zwarcia
n W razie potrzeby przed umieszczeniem górnej części Carebox na urządzeniu należy poczekać, aż mokre

instrumenty i puste przedmioty ociekną.

1. Umieścić część górną Carebox na komorze chłodzącej urządzenia.

2. Sprawdzić, czy część górna Carebox jest prawidłowo
umieszczona na uszczelce komory chłodzącej.

3. Uruchomić wykonywanie programu, naciskając odpowiedni
przycisk wyboru programu.
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Oliwienie tulejki zaciskowej
Systemy tulejek zaciskowych muszą być regularnie pielęgnowane odpowiednimi środkami pielęgnacyjnymi i olejami. Na-
leży przestrzegać zaleceń producenta instrumentu.

INFORMACJA
Aby tulejki zaciskowe działały prawidłowo, MELAG zaleca oliwienie ich raz w tygodniu.
Pielęgnacja tulejek zaciskowych musi być przeprowadzona po przygotowaniu za pomocą Carebox.
n Oprócz pielęgnacji instrumentów za pomocą programów pielęgnacyjnych należy przeprowadzać

pielęgnację tulejek zaciskowych.
n Należy przestrzegać zaleceń producenta instrumentu.

Do pielęgnacji instrumentów można używać zintegrowanej stacji pielęgnacyjnej ADDcare. W tym celu należy wykonać
następujące czynności:

1. Drzwi należy otwierać całkowicie tak, aby się zatrzasnęły.

2. Włączyć pielęgnację tulejek zaciskowych krótkim wciśnięciem (1 s)
dyszy lub przycisku pielęgnacji tulejek zaciskowych.

Ê W interfejsie użytkownika pojawi się dialog pielęgnacji tulejek
zaciskowych.

3. Wcisnąć AKTYWUJ.

4. Docisnąć krótko instrument z odblokowanym zaciskiem do dyszy,
aby przeprowadzić pielęgnację tulejki zaciskowej.

5. Dociskać instrument krótko do dyszy, aż przy głowicy instrumentu
wycieknie olej.

6. Następnie wyczyścić ostrożnie dyszę suchą, niestrzępiącą się
szmatką.
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7. W celu wyłączenia pielęgnacji tulejki zaciskowej nacisnąć przycisk
pielęgnacji tulejki zaciskowej.

Ê W interfejsie użytkownika pojawi się dialog pielęgnacji tulejek
zaciskowych.

8. Wcisnąć WYŁĄCZ.Wcisnąć WYŁĄCZ.

INFORMACJA
Jeśli pielęgnacja tulejki zaciskowej nie będzie wykonywana, dialog zostanie automatycznie zamknięty.
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9 Tryb Vacuclave

Przygotowanie przedmiotów do sterylizacji
Przed sterylizacją zawsze należy przeprowadzić fachowe czyszczenie i dezynfekcję. Tylko w ten sposób można zapew-
nić prawidłową sterylizację } sterylizowanych produktów. Użyte materiały, środki czyszczące i procesy obróbki mają klu-
czowe znaczenie.

Przygotowanie instrumentów
Nieopakowany materiał sterylizowany traci sterylność w momencie kontaktu z powietrzem z otoczenia. Jeżeli instrumen-
ty mają być przechowywane w sterylnych warunkach, należy przed sterylizacją zapakować je w odpowiednie opakowa-
nie.
Przy przygotowywaniu używanych i fabrycznie nowych instrumentów należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

n Koniecznie należy stosować się do wskazówek producentów instrumentów służących do uzdatniania i sterylizacji
oraz przestrzegać istotnych norm i dyrektyw (w Niemczech np. } RKI, } DGSV oraz } DGUV Przepis 1).

n Instrumenty należy czyścić bardzo dokładnie, np. za pomocą urządzenia ultradźwiękowego lub dezynfekującego
urządzenia czyszczącego.

n Po dezynfekcji i czyszczeniu opłukać instrumenty wodą zdemineralizowaną lub destylowaną, a następnie osuszyć
instrumenty dokładnie czystą, niestrzępiącą się ściereczką.

n Używać wyłącznie produktów do pielęgnacji, które są odpowiednie do sterylizacji parowej. Informacji na ten temat
udziela producent środków pielęgnacyjnych. Nie należy stosować hydrofobowych środków pielęgnacyjnych ani
nieprzepuszczających pary olejów.

n W przypadku korzystania z urządzeń ultradźwiękowych, urządzeń do pielęgnacji prostnic i kątnic oraz urządzeń do
czyszczenia i dezynfekcji, należy koniecznie przestrzegać instrukcji producentów instrumentów dotyczących
przygotowania wstępnego.

OGŁOSZENIE
Pozostałości środków dezynfekujących i środków czyszczących prowadzą do powstawania korozji.
Konsekwencją może być konieczność częstszego przeprowadzania prac konserwacyjnych i zakłócenie
funkcjonowania autoklawu.

Przygotowanie tekstyliów
Podczas przygotowywania tekstyliów i umieszczania tekstyliów w pojemnikach do sterylizacji należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie:

n Stosować się do wskazówek producentów tekstyliów dotyczących oczyszczania i sterylizacji oraz przestrzegać
odpowiednich norm i dyrektyw (w Niemczech np. wydanych przez } RKI oraz } DGSV).

n Wyrównać krawędzie tkanin równolegle do siebie.

n Układać tkaniny możliwie pionowo i niezbyt ciasno w pojemnikach do sterylizacji, aby mogły tworzyć się kanały
przepływowe.

n Jeśli pakiety tekstyliów nie trzymają się razem, owinąć je papierem do sterylizacji.

n Sterylizować tylko suche tkaniny.

n Tekstylia nie mogą stykać się bezpośrednio z komorą sterylizacji, w przeciwnym razie całkowicie nasączą
się } kondensatem.
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Ładowanie autoklawu
Tylko jeśli autoklaw jest właściwie załadowany, sterylizacja może być skuteczna, a proces suszenia będzie dawał zado-
walające wyniki.
Dlatego podczas ładowania należy pamiętać o następujących kwestiach:

n Tace lub pojemniki sterylizacyjne umieszczać w komorze sterylizacyjnej tylko z wykorzystaniem odpowiedniego
uchwytu.

Pojemnik 
sterylizacyjny

Taca

Taca

Taca

Pojemnik 
sterylizacyjny Pojemnik 

sterylizacyjny

n Wsunąć uchwyt w komorę sterylizacyjną do oporu. Musi być wyczuwalne
i słyszalne zatrzaśnięcie uchwytu w zacisku sprężynowym.

n Używać wyłącznie perforowanych tac, takich jak np. tace MELAG. Tylko w ten
sposób możliwy jest odpływ } kondensatu. Skutkiem używania zamkniętych
podkładek lub połówek do umieszczenia } sterylizowanego przedmiotu są słabe
rezultaty suszenia.

n Używanie tac wykonanych z papieru może prowadzić do gorszych wyników suszenia.

n Sterylizować tekstylia i instrumenty w miarę możliwości, w oddzielnych pojemnikach sterylizacyjnych lub
opakowaniach do sterylizacji. Zapewni to lepsze rezultaty suszenia.

Opakowania
Stosować tylko materiały i systemy opakowaniowe (} systemy barier sterylnych), które spełniają
normę } EN ISO 11607-1. Właściwe stosowanie odpowiedniego opakowania jest ważne do pomyślnego przeprowadze-
nia sterylizacji. Można wykorzystać sztywne opakowania wielokrotnego użytku lub miękkie opakowania, np. sterylizacyj-
ne opakowania papierowo-foliowe, torby papierowe, papier sterylizacyjny, tekstylia lub włókninę.

Zamknięte pojemniki sterylizacyjne

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo kontaminacji wskutek niedostatecznej penetracji pary lub niedosuszenia.
n Stosować tylko odpowiednie pojemniki sterylizacyjne.
n Podczas układania w stos pojemniki sterylizacyjne nie mogą zakrywać perforacji, aby kondensat mógł

odpływać.

Używając zamkniętych pojemników sterylizacyjnych, należy zwróć uwagę na następujące kwestie:

n Używać aluminiowych pojemników sterylizacyjnych. Aluminium dobrze przewodzi i magazynuje ciepło, a tym samym
przyspiesza suszenie.

n Zamknięte pojemniki sterylizacyjne muszą być perforowane co najmniej po jednej stronie lub wyposażone w zawory.
Pojemniki sterylizacyjne firmy MELAG, np. MELAstore Box, spełniają wszystkie wymagania dotyczące skutecznej
sterylizacji i suszenia.
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n Jeśli to możliwe, układać w stos wyłącznie pojemniki sterylizacyjne o takiej samej powierzchni podstawy, w których
kondensat może spływać po bokach ścian.

n Uważać, aby podczas układania pojemników sterylizacyjnych nie zakryć perforacji.

Miękkie opakowania sterylizacyjne

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wskutek niewystarczającego wyschnięcia
W celu poprawienia efektu schnięcia przy pełnym załadunku miękkimi opakowaniami sterylizacyjnymi, musi
być wybrane ustawienie Suszenie: Inteligentne.

 } Miękkie opakowania sterylizacyjne można sterylizować zarówno w pojemnikach sterylizacyjnych, jak i na tacach. Uży-
wając miękkich opakowań do sterylizacji jak np. MELAfol, należy zwróć uwagę na następujące kwestie:

n Rozmieścić miękkie pakiety sterylizacyjne pionowo i w niewielkich odstępach.

n O ile to możliwe, sterylizacyjne rękawy papierowo-foliowe umieszczać stroną z papierem skierowaną w dół.

n Nie umieszczać kilku miękkich opakowań sterylizacyjnych płasko jedno na drugim na tacy lub w pojemniku.

n Jeżeli zgrzew pęka podczas sterylizacji, przyczyną może być zbyt małe opakowanie. Instrumenty należy ponownie
zapakować przy użyciu większego opakowania i powtórnie je wysterylizować.

n Jeśli zgrzew rozdarł się podczas sterylizacji, należy wydłużyć czas zgrzewania na zgrzewarce lub uszczelnić
opakowanie podwójnym zgrzewem.

Opakowanie wielokrotnego użytku
Autoklaw wykorzystuje próżnię frakcyjną. Umożliwia to wykorzystywanie } opakowań wielorazowych.

Wsady mieszane
W przypadku sterylizacji } wsadów mieszanych należy przestrzegać następujących zasad:

n Tekstylia zawsze na górze

n Pojemniki sterylizacyjne na dole

n Nieopakowane instrumenty na dole

n Najcięższe przedmioty na dole

n Sterylizacyjne rękawy papierowo-foliowe i opakowania papierowe na górze – wyjątek: w połączeniu z tekstyliami na
dole

Tekstylia

Opakowania

Wsad masywny/
Instrumente

Opakowania

Wsad masywny/
Instrumente
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Wybrać program
Wybrać program sterylizacji w zależności od tego, czy i jak zapakowane są } przedmioty do sterylizacji. Oprócz tego na-
leży uwzględnić odporność na temperaturę przedmiotów do sterylizacji. Wszystkie programy sterylizacji są wyświetlane
w menu Programy . W poniższych tabelach podane są informacje, dla jakiego } przedmiotu do sterylizacji stosować okre-
ślony program i jakie programy dodatkowe są dostępne.

Załadunek programu
Program Opakowanie Nadaje się szczególnie do Wsad*)

Uniwersalny B Jednorazowo
i wielokrotnie
opakowane

Wsady mieszane
Długie przedmioty puste
o wąskich kanałach A

▪ Tekstylia (wielokrotnie
opakowane) 2 kg

▪ Instrumenty (jednorazowo i
wielokrotnie opakowane) 6 kg

▪ Wsady masywne (kontener**)/
nieopakowane instrumenty)
11 kg

▪ Wsady mieszane (tekstylia/
masywne) 1,5 kg/5,5 kg

Szybki S Niezapakowane Wsady pakowane ▪ Wsady masywne 7 kg

Prionowy B Jednorazowo
i wielokrotnie
opakowane

Instrumenty, w przypadku
których istnieje podejrzenie
ryzyka zakażenia z powodu
patologicznie zmutowanych
białek (np. Creutzfeld-Jacob,
BSE)

▪ Tekstylia (wielokrotnie
opakowane) 2 kg

▪ Instrumenty (jednorazowo i
wielokrotnie opakowane) 6 kg

▪ Wsady masywne (kontener**)/
nieopakowane instrumenty)
11 kg

▪ Wsady mieszane (tekstylia/
masywne) 1,5 kg/5,5 kg

Ochronny B Jednorazowo
i wielokrotnie
opakowane

Tekstylia; termolabilny wsad
(np. tworzywa sztuczne, artykuły
gumowe)

▪ Tekstylia (wielokrotnie
opakowane) 2 kg

▪ Instrumenty (jednorazowo i
wielokrotnie opakowane) 6 kg

▪ Wsady masywne (kontener**))
6 kg

▪ Termolabilny wsad/
nieopakowane instrumenty
7 kg

▪ Wsady mieszane (tekstylia/
masywne) 1,5 kg/5,5 kg

*) Maksymalna masa jednego elementu wynosi dla instrumentów lub tekstyliów 2 kg.
**) sprawdzone przy użyciu kontenerów sterylnych/MELAstore Box. Inne konfiguracje ładunku należy w indywidualnych
przypadkach skontrolować na miejscu.
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Parametry programu
Program Temperatura

sterylizacji
Ciśnienie
sterylizacji

Czas 
sterylizacji

Czas cyklu*) Inteligentne
suszenie

Suszenie stero-
wane czasem

Uniwersalny B 134 °C 2,1 bara 05:30 min 13-20 min 5-25 min 15 min
Szybki S 134 °C 2,1 bara 03:30 min 9-15 min 5-25 min 15 min
Prionowy B 134 °C 2,1 bara 20:30 min 28-35 min 5-25 min 15 min
Ochronny B 121 °C 1,1 bara 20:30 min 27-37 min 5-25 min 15 min
*) bez suszenia przy pełnym obciążeniu i w zależności od obciążenia i warunków montażu (np. temperatura wody
i napięcie sieciowe)

Uruchomienie programu
Po uruchomieniu programu drzwi zamykają się szczelnie, a urządzenie sprawdza ilość wody zasilającej oraz jej prze-
wodność.

1. Wcisnąć URUCHOM PROGRAM.

2. Potwierdzić informację za pomocą URUCHOM PROGRAM.

3. Przy włączonej funkcji Logowanie na Początek programu
dekontaminacji, należy się uwierzytelnić, wprowadzając PIN.

Ê W czasie wykonywania programu na wyświetlaczu wyświetlany jest aktualny czas trwania programu, aktualne
parametry i przewidywane zakończenie programu.

Jeśli na wyświetlaczu nie zostaną wprowadzone żadne dane, widok programu maksymalizuje się i zakrywa menu. Aby
pokazać menu, należy dotknąć wyświetlacza.

Opcje programu
Za pomocą przycisku Opcje można jednorazowo zmienić ustawienia dla wybranego programu.

Opcje dostępne w menu są zależne od trybu urządzenia, od wybranego programu i roli użytkownika.

1. Nacisnąć przycisk Opcje.
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2. Wybrać żądaną opcję.

3. Uruchomić program za pomocą URUCHOM PROGRAM

4. Przy włączonej funkcji Logowanie na Początek programu
dekontaminacji, należy się uwierzytelnić, wprowadzając PIN.

5. Potwierdzić informację za pomocą URUCHOM PROGRAM.

Patrz też:
▪ Opcje programu [} str. 62]

Ręczne przerwanie programu
Program można w każdej chwili przerwać. W razie przerwania programu przed zakończeniem fazy sterylizacji, wsad nie
będzie sterylny.

1. Nacisnąć ANULUJ, aby przerwać program.

2. Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa za pomocą TAK.

Ê Wsad nie jest sterylny.

Ê Przerwanie programu może potrwać kilka minut, ponieważ
para i kondensat są usuwane ze zbiornika.

UWAGA
Podczas otwierania drzwi po przerwaniu programu może wydostać się gorąca para wodna, a w
komorze sterylizatora może znajdować się gorąca woda.
Istnieje wtedy zagrożenie poparzeń.
n Nie dotykać niezabezpieczonymi rękami wsadu, komory sterylizacyjnej ani drzwi. Elementy te są gorące.
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3. Wcisnąć OTWÓRZ DRZWI, aby wyjść wsad.

Wcześniejsze zakończenie programu
Program można zakończyć wcześniej. W razie przerwania programu przed zakończeniem suszenia, wsad nie jest całko-
wicie wyschnięty i należy go natychmiast użyć.
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Faza suszenia jest osiągnięta.

1. Aby przerwać wcześniej program, należy nacisnąć ZAKOŃCZ.

2. Przerwanie programu potwierdzić za pomocą TAK.

Ê Program zostanie zakończony wcześniej.

Patrz też:
▪ Opcje programu [} str. 62]

Program jest zakończony

INFORMACJA
Po udanym wykonaniu programu, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat, a dioda LED
statusu świeci w kolorze zielonym.
n Jeśli na wyświetlaczu program jest oznaczony jako nieudany lub dioda LED nie świeci w kolorze zielonym,

program musi zostać powtórzony.
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1. Wcisnąć OTWÓRZ DRZWI, aby wyjść wsad.

2. Przy włączonej funkcji Logowanie na Koniec programu
dekontaminacji, należy się uwierzytelnić, wprowadzając PIN.

Proces wydawania materiału sterylnego
Zgodnie z wytycznymi } RKI „Wymogi dotyczące higieny podczas przygotowywania wyrobów medycznych” proces przy-
gotowywania instrumentów kończy się udokumentowanym wydaniem } sterylizowanego przedmiotu do przechowywania.
Proces wydawania składa się z identyfikacji } partii oraz zatwierdzania partii i zostać przeprowadzony przez autoryzowa-
ny i fachowy personel.
Zatwierdzenie wsadu obejmuje sprawdzenie parametrów procesu na podstawie efektu sterylizacji w urządzeniu i na
podstawie protokołu sterylizacji oraz sprawdzenie poszczególnych opakowań pod kątem uszkodzeń i wilgotności końco-
wej. W protokole sterylizacji zostaje udokumentowane zatwierdzenie } partii oraz ewentualnych wskaźników. W celu
zatwierdzenia } sterylizowanego przedmiotu konieczny jest – w zależności od ustawień zarządzania użytkownikami – kod
PIN użytkownika osoby, która zatwierdza partię i wskaźniki.

Patrz też:
▪ Protokołowanie [} str. 50]
▪ Ustawienia administracyjne [} str. 64]
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Wyjmowanie wysterylizowanych przedmiotów

UWAGA
Niebezpieczeństwo oparzenia o gorący wsad
n Używać podnośnika do tacek lub rękawic ochronnych odpornych na wysoką temperaturę.

UWAGA
Niesterylne instrumenty z powodu uszkodzonych lub pękniętych opakowań. Zagraża to zdrowiu
pacjentów i zespołu placówki medycznej.
n Jeśli opakowanie jest uszkodzone lub pęknięte po sterylizacji, należy zapakować przedmiot sterylizacji

ponownie i poddać go ponownej sterylizacji.

Po wyjęciu } sterylizowanych materiałów z urządzenia natychmiast po zakończeniu programu, na przedmiotach steryliza-
cji może znajdować się niewielka ilość wilgoci. Zgodnie z Czerwoną Broszurą Zespół Roboczy ds. Przygotowania Instru-
mentarium Medycznego (} AKI) za dopuszczalną wilgotność resztkową przyjmuje się – w praktyce – pojedyncze krople
wody (nie kałuże), które muszą wyschnąć w ciągu 15 min.
Podczas wyjmowania przedmiotów do sterylizacji należy stosować się do poniższych zapisów:

n Nigdy nie otwierać gwałtownie drzwi. Urządzenie mogłoby zostać uszkodzone lub mogłaby wydostać się gorąca
para.

n Podczas wyjmowania z urządzenia należy trzymać uchwyt poziomo. W przeciwnym razie ładunek może się
wyślizgnąć.

n Podczas wyjmowania z autoklawu należy trzymać tacki. W przeciwnym razie wsad może się wyślizgnąć.

n Należy upewnić się, aby uchwyt nie wyślizgnął się przypadkowo, podczas wyjmowania wsadu osobno z urządzenia.

n Do wyjmowania tacy stosować podnośnik tacy.

n Do wyjmowania tac należy stosować rękawice ochronne.

n Nie dotykać niezabezpieczonymi rękami przedmiotu sterylizacji, kotła, uchwytu ani wewnętrznej strony drzwi.
Elementy te są gorące.

n Kontrolować opakowanie przedmiotu sterylizacji pod kątem uszkodzeń podczas wyjmowania z urządzenia. Jeśli
opakowanie jest uszkodzone, zapakować przedmiot sterylizacji ponownie i poddać go ponownej sterylizacji.

Przechowywanie wysterylizowanych przedmiotów
Maksymalny okres przechowywania zależy od opakowania i warunków przechowywania. W przypadku } sterylnych ma-
teriałów zapakowanych zgodnie z normą – pod warunkiem przechowywania z zabezpieczeniem przed pyłem – wynosi
on maksymalnie sześć miesięcy. Podczas przechowywania sterylnych materiałów należy przestrzegać
normy } DIN 58953, część 8 i poniższych kryteriów:

n Przestrzegać maksymalnego czasu przechowywania w zależności od rodzaju opakowania.

n Nie przechowywać } wysterylizowanego przedmiotu w pomieszczeniu przygotowawczym.

n Przechowywany materiał sterylny musi być chroniony przed pyłem np. w zamkniętej szafce na instrumenty.

n Przechowywany materiał sterylny musi być chroniony przed wilgocią.

n Przechowywany materiał sterylny musi być chroniony przed dużymi wahaniami temperatur.
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10 Protokołowanie

Dokumentacja cykli
Dokumentacja cyklu jest konieczna jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu programu i jako czynność obowiązkowa
kontroli jakości. W wewnętrznej pamięci protokołu urządzenia zapisują się dane, jak np. typ programu, } cykl i parametry
procesowe wszystkich zrealizowanych programów.
Dla dokumentacji cyklu można wczytać wewnętrzną pamięć protokołu i przesyłać dane do różnych mediów dokumenta-
cji. Może to następować natychmiast po każdym zrealizowanym programie lub później, np. na końcu dnia pracy praktyki
lekarskiej.
Jeśli uwierzytelnianie jest aktywne, ID użytkowników i efekt procesu zatwierdzania są dokumentowane w nagłówku pro-
tokołu i ewentualnie na etykiecie.

Patrz też:
▪ Zarządzanie użytkownikami [} str. 64]
▪ Uwierzytelnienie [} str. 65]
▪ Zwolnienie wsadu [} str. 66]

Menu Protokoły
W menu Protokoły dostępne są następujące możliwości:

▪ wyświetlanie i wysyłanie protokołów programów
▪ wyświetlanie i wysyłanie protokołów awarii
▪ wyświetlanie i wysyłanie protokołów statusu
▪ wyświetlanie i wysyłanie protokołów systemowych
▪ drukowanie etykiet
Wszystkie protokoły można wysyłać również w późniejszym czasie i niezależnie od czasu zakończenia programu. Możli-
we jest w tej sytuacji samodzielne określenie nośnika docelowego.

Typy protokołu

Typ protokołu Opis
Protokoł programów Protokół programu
Protokoł usterek Protokół z awariami, które wystąpiły nie w czasie

wykonywania programu
Protokół statusu Podsumowanie wszystkich ważnych ustawień i stanów

systemu
Protokół systemu Lista wszystkich zakłóceń i zmian w systemie

w kolejności chronologicznej (księga logów)

Patrz też:
▪ Wysyłanie protokołów [} str. 53]
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Lista protokołów
Na liście protokołów można zobaczyć szczegółowo wszystkie protokoły. Wyświetlane są wszystkie protokoły zapisane
w pamięci. Listę można odpowiednio sortować naciskając nagłówki kolumn.
W kolumnie Rezultat znajduje się informacja, czy program został zakończony pomyślnie, czy niepomyślnie.

Symbol Opis
Zielony haczyk Program zakończony pomyślnie
Czerwony krzyżyk Program nie został zakończony pomyślnie

Protokoły, które nie zostały jeszcze wysłane, są zaznaczone w kolumnie  Nowy kropką.

1. Nacisnąć przycisk u góry z prawej strony, aby dostosować Opcje
generowania protokołu i wysłać więcej protokołów.

2. Nacisnąć przycisk ze strzałką, aby zobaczyć i wysłać protokół.

3. Nacisnąć GENERUJ PROTOKÓŁ, aby otworzyć Opcje
generowania protokołu i wysłać wyświetlany protokół.

4. Nacisnąć DRUKUJ ETYKIETY, aby otworzyć dialog wydruku
etykiet.

5. Nacisnąć przycisk ze strzałką, aby zmienić Ilość lub Okres
przechowania.

Ê Potwierdzić zmiany, naciskając OK.

6. Nacisnąć DRUKUJ ETYKIETY, aby wydrukować etykiety do
wyświetlanego protokołu.

Patrz też:
▪ Wysyłanie protokołów [} str. 53]



10 Protokołowanie

52

Opcje wysyłania protokołów
W menu Opcje generowania protokołu można ustawić, jakie protokoły mają zostać wysłane, a następnie wysłać
protokoły.

1. Nacisnąć przycisk ze strzałką, aby wybrać żądany status wysyłania
(poz. a).

a

c b

2. Zaznaczyć wybrany nośnik wysyłania (poz. b).

Ê Niedostępne nośniki wysyłania są wyświetlana w szarym
kolorze.

3. Nacisnąć GENERUJ PROTOKOŁY (poz. c).

Ê Nastąpi wysłanie na wybrane nośniki wysyłania.

Status wysyłania
Możliwe są następujące ustawienia:

Status wysyłania Opis
Niewygenerowane Wszystkie niewysłane protokoły zostaną wysłane.
Ostatni Wysłanie protokołu programu, zakończonego

ostatecznie powodzeniem.
Wszystkie Wysłanie wszystkich protokołów programów,

zakończonych powodzeniem.

Nośniki wysyłania
W menu Ustawienia > Generowanie protokołów można wybierać i konfigurować następujące nośniki wysyłania:

▪ MELAtrace
▪ FTP
▪ USB na pendrive
Dla aktywnych nośników wysyłania symbol w obszarze informacji jest widoczny w bladym kolorze.
Dla aktywnych i podłączonych nośników symbol jest wyświetlany w pełnym kolorze.
Nieaktywne nośniki wysyłania nie są widoczne, nawet gdy są podłączone.

OGŁOSZENIE
Można podłączyć tylko jeden pendrive.

Symbol Nośniki wysyłania Opis
Pendrive USB Wyjście do pamięci USB podłączonej do

portu USB

FTP Wyjście na serwer FTP

MELAtrace Wyjście do MELAtrace

Etykieciarka Wyjście do podłączonej drukarki etykiet
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Konfiguracja serwera FTP
W punkcie menu FTP odbywa się konfiguracja serwera FTP za pomocą adresu IP, nazwy użytkownika i hasła.

Za pomocą przycisku TESTUJ można przetestować ustawioną konfigurację.

Patrz też:
▪ Widoki urządzenia [} str. 15]
▪ Wyświetlacz Smart-Touch [} str. 19]
▪ Wysyłanie protokołów [} str. 53]

Wysyłanie protokołów
W menu Ustawienia > Generowanie protokołów można ustawić dla każdego nośnika wysyłania, jak ma się od-
bywać domyślnie wysyłanie protokołów. Można aktywować jednocześnie kilka nośników wysyłania protokołów.
Dla każdego nośnika dla Generowanie protokołów można wybrać jedną z następujących opcji:

Opcja Opis
Wyłączono Bez wysyłania protokołu
Ręcznie Ręczne wysyłanie protokołu
Automatycznie
(natychmiast po przebiegu
programu)

Automatyczne wysyłanie protokołu po zakończeniu
programu dla ustalonych programów

Dla opcji Automatycznie otwiera się dialog do ustalenia programów, które mają być wysyłane automatycznie.

Patrz też:
▪ Lista protokołów [} str. 51]
▪ Opcje wysyłania protokołów [} str. 52]
▪ Nośniki wysyłania [} str. 52]

Wyszukiwanie protokołów

Miejsce przechowywania protokołów
Podczas przesyłania protokołów pendrive protokoły zapisywane są bezpośrednio w katalogu głównym w odrębnym fol-
derze. W przypadku bezpośredniej transmisji protokołów na komputer poprzez sieć przy użyciu serwera} FTP MELAG
możliwe jest ustalenie bezpośrednio w programie serwera FTP miejsce przechowywania na komputerze, na którym za-
chodzi konieczność zapisu katalogu urządzeń z danymi protokołów. Podczas wysyłania za pośrednictwem MELAtrace
należy ustalić folder zapisu przechowywania bezpośrednio w programie.

Folder protokołów
Na wszystkich nośnikach zapisu (pendrive lub komputer) po wysłaniu protokołu istnieje folder z numerem seryjnym urzą-
dzenia wysyłającego. W tym folderze znajdują się dalsze podfoldery z miesiącami wygenerowania protokołu, np.
2021-01 dla stycznia 2021. Można tam znaleźć wszystkie protokoły, które zostały utworzone przez urządzenie w danym
miesiącu.
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Wyświetlanie protokołów na komputerze
Pliki protokołów są generowane w formacie html i można je wyświetlać oraz drukować na komputerze za pomocą prze-
glądarki albo w MELAtrace/MELAview.
Protokoły programów, awarii i statusów, zawierają do każdego wiersza wpis zestawiony z legendą. Protokoły programów
zawierają dane graficzne i można je wyświetlać jako protokoły graficzne w MELAview.
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Wydruk etykiet jako medium wysyłania
Zastosowanie drukarki etykiet umożliwia śledzenie partii: Zawierające datę sterylizacji, czas przechowywania, numer
partii, identyfikator użytkownika, który zatwierdził instrumenty do użycia, używany autoklaw i nazwę pliku, sterylizowane
narzędzia można łatwo przypisać do pacjenta i sterylizowanej partii. Nienaruszone opakowania z przedmiotami steryliza-
cji można po procesie sterylizacji w łatwy i szybki sposób oznakować etykietką. Tym samym spełnione są warunki wła-
ściwego „wydania” przez osobę, której powierzono przygotowanie materiału. W dokumentacji pacjenta wszystkie infor-
macje o prawidłowym procesie sterylizacji można przypisać do użytych instrumentów.

Typ

Data sterylizacji

Partie dzienne/łącznie

ID użytkowników uwierzytelnienia

MELAG Careclave 618

15.03.2021
12 / 00020
0001 / ADMIN / 0002

20216180117Numer seryjny

6000103W0026
6000103W0026

Uniwersalny B

Zastosowany program
15.09.2021 Użyć do

Uruchomienie programu/zamknięcie programu/wydruk etykiet

Nazwa pliku danego protokołu

Czas przechowywania w miesiącach

Patrz też:
▪ Wydruk etykiet [} str. 63]
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11 Sprawdzanie działania

Programy serwisowe

Programy serwisowe w trybie Vacuclave

Program Nazwa programu Czas cyklu Zastosowanie/funkcja
Test próżniowy 18 min Pomiar stopnia nieszczelności, test na urządzeniu

suchym i zimnym (test bez wsadu)

Test Bowie-Dicka 15 min Test penetracyjny pary ze specjalnym pakietem
testowym (dostępny u sprzedawców specjalistycznych)

Opróżnianie 5 min Do opróżnienia i odciążenia wytwornicy pary
o podwójnym płaszczu, np. podczas wycofania
z eksploatacji lub przed transportem

Programy serwisowe w trybie Careclave

Program Nazwa programu Czas cyklu Zastosowanie/funkcja
Test działania Carebox 3 min Do sprawdzania Carebox bez wsadu

Odpowietrzenie dozownika
oleju*)

22 min Do diagnostyki i konserwacji systemu dozowania oleju

*) wymagane zalogowanie jako Administrator

Patrz też:
▪ Test próżniowy [} str. 57]
▪ Test Bowie & Dick [} str. 58]
▪ Opróżnianie [} str. 79]
▪ Test działania Carebox [} str. 58]
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Test próżniowy
Podczas testu } próżniowego urządzenie jest sprawdzane pod kątem wycieków w układzie parowym. Określany jest
wówczas współczynnik wycieku.
Test próżniowy przeprowadzić w następujących sytuacjach:
▪ w trybie rutynowym raz w tygodniu
▪ podczas pierwszego uruchomienia
▪ po dłuższych przerwach w pracy
▪ w przypadku odpowiedniej usterki (np. w systemie próżniowym)

INFORMACJA
Test próżniowy przeprowadzić z zimnym i suchym urządzeniem.

Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü W Careclave nie ma Carebox.

1. Włączyć urządzenie.

2. W menu Programy serwisowe wybrać Test próżniowy
i wcisnąć Uruchom.W menu Programy serwisowe
wybrać Test próżniowy i naciasnąć Uruchom.

Ê Test próżniowy jest uruchamiany w wariancie
programu Domyślne.

Ê Na wyświetlaczu ukazuje się ciśnienie ewakuacji, czas zrównania lub czas pomiaru. Po upływie czasu pomiaru
nastąpi napowietrzenie komory sterylizacyjnej. Na wyświetlaczu ukazuje się następnie komunikat z podaniem
współczynnika wycieku. Jeżeli współczynnik wycieku jest za wysoki, tzn. powyżej 1,3 mbar, na wyświetlaczu pojawi
się odpowiedni komunikat.

Opcje testu próżniowego
W punkcie Opcje można rozszerzyć test próżniowy o obszary, które są podłączone do komory sterylizacyjnej. W ten
sposób można ocenić również ich szczelność.

1. Nacisnąć przycisk ze strzałką, aby wybrać inny wariant testu
próżniowego.
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2. Wybrać żądany wariant i zastosować go za pomocą OK na końcu
listy.

3. Uruchomić test próżniowy za pomocą URUCHOM PROGRAM.

Test Bowie & Dick
} Test Bowie & Dick służy do potwierdzenia przenikania pary przez } porowate materiały, jak np. tekstylia. Możliwe jest
w celu kontroli funkcji rutynowe przeprowadzenie testu w celu potwierdzenia przenikania pary. W tym celu należy wyko-
rzystać program testowy Bowie & Dick-Test. W celu przeprowadzenia testu Bowie & Dicka należy skorzystać z syste-
mów testowych dostępnych w handlu. Test należy przeprowadzić według danych producenta systemu testowego.
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Nowy system testowy

ü W Careclave nie ma Carebox.

ü Komora sterylizacyjna jest pusta.

1. Włożyć system testowy do komory sterylizacyjnej zgodnie
z zaleceniami producenta.

2. Zamknąć drzwi.

3. W menu Programy serwisowe wybrać Test Bowie-Dicka
i naciasnąć Uruchom.

Test działania Carebox
Za pomocą Test działania Carebox można sprawdzić urządzenie Carebox i jego kanały zasilające pod kątem
prawidłowego działania.
W następujących sytuacjach należy wykonać Test działania Carebox:

▪ podczas rutynowej pracy raz w tygodniu, po teście próżniowym
▪ przy pierwszym uruchomieniu Carebox lub urządzenia
▪ po każdej wymianie adaptera
▪ po dłuższych przerwach w pracy
▪ w razie odpowiedniej awarii (np. czyszczenie wewnętrzne lub wykrycie Careboc)

INFORMACJA
Rozprowadzanie kąpieli płuczącej wpływa bezpośrednio na wydajność czyszczenia urządzenia
Careclave. Zatkane kanały w części górnej Carebox lub w adapterach instrumentów mogą
uniemożliwić skuteczne czyszczenie.
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INFORMACJA
Jeśli używanych jest kilka urządzeń Carebox, wszystkie muszą zostać sprawdzone.

Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Urządzenie pomiarowe.

ü W Carebox nie ma instrumentów transmisyjnych ani pustych przedmiotów.

1. Powoli i ostrożnie włożyć urządzenie pomiarowe do części dolnej
Carebox, upewniając się, że jest prawidłowo ustawione.

2. Zamknąć Carebox.

3. Załadować Carebox do urządzenia.

4. Uruchomić program serwisowy Test działania Carebox.

5. Wyjąć i otworzyć Carebox.

6. UWAGA! Niebezpieczeństwo oparzenia. Wyjąć urządzenie
pomiarowe.

7. Sprawdzić, czy wszystkie poziomy napełnienia znajdują się na linii
lub nad linią poziomu minimalnego.

Min.

8. Odpowiedzieć na pytanie w zależności od wyniku.

9. Jeśli poziom jest poniżej linii poziomu minimalnego, należy
powtórzyć Test działania Carebox.

10. Jeśli poziom minimalny nadal nie zostanie osiągnięty, należy
zwrócić się do sprzedawcy lub serwisu MELAG.
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12 Ustawienia

Ustawienia ogólne
Ustawienia ogólne mogą być zmieniane przez każdego użytkownika.

Język
W menu Ustawienia > Język można zmieniać aktywowane języki.

1. Ustawić żądany język.

2. Wcisnąć POTWIERDŹ, aby zastosować zmiany.

Ê Dialogi na wyświetlaczy i teksty protokołów zostaną zmienione na wybrany język.

Data i godzina
W celu prawidłowego dokumentowania partii konieczne jest prawidłowe ustawienie daty i godziny urządzenia. Należy pa-
miętać o ewentualnej zmianie czasu jesienią i wiosną, ponieważ nie dzieje się to automatycznie. Ustawić datę i godzinę
zgodnie z poniższym opisem:

1. Otworzyć menu Ustawienia.

2. Wybrać punkt menu Data.

3. Ustawić datę.

4. Wcisnąć ZAPISZ, aby zastosować zmiany.

5. Wybrać punkt menu Godzina.

6. Ustawić godzinę.



12 Ustawienia

61

7. Wcisnąć ZAPISZ, aby zastosować zmiany.

Jasność wyświetlacza
W menu Ustawienia > Jasność można zindywidualizować jasność wyświetlacza.

Jasność wyświetlacza zostanie od razu zmieniona. Kolorowy pasek (poz. a) wskazuje kontrast koloru.

1. Przesunąć suwak w lewo lub prawo albo nacisnąć przyciski Plus
(poz. b) lub Minus (poz. c).

a

bc

Ê Jasność wyświetlacza może być ustawiana w dziesięciu
stopniach.

2. Wcisnąć ZAPISZ, aby zastosować zmiany.

Głośność
W menu Ustawienia > Głośność można emisję dźwięku.

1. Przesunąć suwak w lewo lub prawo albo nacisnąć przyciski Minus
(poz. a) lub Plus (poz. b).

ba

Ê Głośność może być ustawiana w dziesięciu stopniach.

Ê Na stopniu 0 dźwięk jest wyłączony.

2. Wcisnąć ZAPISZ, aby zastosować zmiany.

Oszczędzanie energii
W menu Ustawienia > Oszczędzanie energii można ustawić, po jakim czasie nieaktywności urządzenia wyłączy
się ogrzewanie.

1. Ustawić żądany czas wyłączenia w minutach na kółku z liczbami.

2. Wcisnąć ZAPISZ, aby zastosować zmiany.
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Opcje programu
W menu Ustawienia > Opcje programu można wprowadzić ustawienia domyślne dla opcji programu.

1. Nacisnąć przycisk ze strzałką, aby wprowadzić zmiany.

2. Aktywować lub dezaktywować żądane ustawienie poprzez
zaznaczenie lub odznaczenie.

3. Potwierdzić zmiany, naciskając OK.Potwierdzić zmiany,
naciskając OK.

4. Wcisnąć ZAPISZ, aby zastosować zmiany.

Możliwe są następujące ustawienia:

Tryb urządzenia Nazwa Skrócony opis
Ogólnie Identyfikacja Carebox Sprawdza uchwyt Carebox na wewnętrznej stronie

drzwi pod kątem obecności Carebox i włożone
Carebox.

Careclave Pielęgnacja: Normalne Wykonuje pielęgnację olejem pielęgnacyjnym
instrumentów podłączonych do adapterów
instrumentów.

Pielęgnacja: Intensywna Wykonuje pielęgnację dużą ilością oleju
pielęgnacyjnego instrumentów podłączonych do
adapterów instrumentów.

Pielęgnacja: Wyłączone Nie wykonuje pielęgnacji. Należy przestrzegać zaleceń
dotyczących pielęgnacji podanych przez producenta
instrumentów.

Careclave Dodatkowe suszenie Wykonuje dodatkowe suszenie w Carebox, aby
zoptymalizować suszenie Carebox.

Vacuclave Suszenie: Inteligentne Kontroluje i kończy fazę suszenia automatycznie, gdy
załadunek zostanie zakończony.

Suszenie: Sterowane
czasowo

Kończy fazę suszenia po ustalonym czasie.

Identyfikacja Carebox
Urządzenie przed rozpoczęciem programu sprawdza, czy Carebox znajduje się na wieszaku w komorze sterylizatora.
Po wykryciu Carebox sprawdzany jest wariant (Blue/Green) i czy wszystkie kanały przeznaczone do czyszczenia są
drożne.

Suszenie
Istnieje możliwość jednorazowej zmiany domyślnego rodzaju suszenia przy uruchomieniu programu za pomocą Opcje
programu.

Suszenie sterowane czasem
W przypadku suszenia sterowanego czasem czas fazy suszenia jest ustalony w programie.
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Inteligentne suszenie
W przeciwieństwie do konwencjonalnego suszenia sterowanego czasem, czas trwania w przypadku inteligentnego su-
szenia jest obliczany automatycznie w oparciu o wilgotność końcową w komorze sterylizacyjnej. Faza suszenia zostanie
zakończona, gdy wsad jest suchy. Pod uwagę brane są różne czynniki, takie jak np. rodzaj wsadu, zapakowany czy nie-
zapakowany, ilość wsadu, rozkład wsadu w komorze sterylizacyjnej itp.

INFORMACJA
Urządzenie dostarczane jest z aktywowanym inteligentnym suszeniem.

Wydruk etykiet
W menu Ustawienia > Wydruk etykiet można skonfigurować drukarkę etykiet i wprowadzić ustawienia domyślne.

Połączenie drukarki etykiet jest możliwe przez USB lub podłączenie do lokalnej sieci (LAN). Jeśli dostęp do drukarki ety-
kiet ma więcej niż jedno urządzenie, musi być ona podłączona do lokalnej sieci (LAN).

1. Nacisnąć przycisk ze strzałką, aby wprowadzić zmiany.

2. Aktywować lub dezaktywować żądane ustawienie poprzez
zaznaczenie lub odznaczenie.

Ê Dla opcji Automatycznie otwiera się dialog do ustalenia
programów, dla których mają być wykonywany automatyczny
wydruk etykiet.

3. Potwierdzić zmiany, naciskając OK.Potwierdzić zmiany,
naciskając OK.

4. Wcisnąć ZAPISZ, aby zastosować zmiany.

Możliwe są następujące ustawienia:

Opcja Opis
Wyłączono Brak wydruku etykiet
Ręcznie Ręczny wydruk etykiet
Automatycznie
(natychmiast po przebiegu
programu)

Automatyczny wydruk etykiet po zakończeniu
programu dla ustalonych programów

INFORMACJA
Ostatni okres przechowywania ustawiony przy wydruku etykiet jest ustawiany indywidualnie jako
ustawienie domyślne dla każdego programu przy następnym wydruku etykiet.

Patrz też:
▪ Wydruk etykiet jako medium wysyłania [} str. 55]

Doprowadzanie wody
W menu Ustawienia > Zasilanie wodą można zmienić na ręczne zasilanie wodą.

Możliwe są następujące ustawienia:
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Nazwa Opis
Automatycznie Doprowadzanie wody zasilającej odbywa się automatycznie przez złącze wody

zasilającej MELAdem.
Ręcznie Przed uruchomieniem programu wymagane jest ręczne napełnienie zbiornika wody

zasilającej.
Wymagana ilość wynosi około dwa litry.
INFORMACJA: Napełnianie musi być wykonane przed każdym uruchomieniem
programu.

Protokołowanie
Więcej informacji na temat ustawień protokołowania i nośników wysyłania można znaleźć w rozdziale Protokołowanie
[} str. 50].

Ustawienia administracyjne
W celu wprowadzenia ustawień administracyjnych, np. zmiana zarządzania użytkownikami, należy się zalogować jako
Administrator lub Serwisant.

Patrz też:
▪ Logowanie roli użytkownika [} str. 67]

Zarządzanie użytkownikami
W celu zapewnienia niezawodnej identyfikowalności procesu zezwalania po zakończeniu każdego procesu sterylizacji
każdemu użytkownikowi można nadać indywidualny ID i PIN użytkownika. Za pomocą numeru PIN użytkownika użyt-
kownik może się uwierzytelnić przed zatwierdzeniem wsadu.
Do zatwierdzania wsadów za pomocą numeru PIN użytkownika uprawnieni są wyłącznie uwierzytelnieni użytkownicy.
W menu Ustawienia > Administracja można wprowadzać i edytować użytkowników.

Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Zalogowana rola użytkownika: Administrator lub Serwisant.

1. Wybrać menu Użytkownicy.

2. Nacisnąć przycisk Plus (poz. a) aby wprowadzić nowego
użytkownika. a

b

c

3. Do edytowania (poz. b) lub usuwania (poz. c) użytkowników służą
przyciski znajdujące się obok nazwy użytkownika.
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4. Nacisnąć przyciski ze strzałką, aby zmienić ID (poz. d), nazwę
użytkownika (poz. e) lub PIN (poz. f).

d

f

e

5. Potwierdzić zmiany za pomocą OK i zastosować je za
pomocą ZAPISZ.

INFORMACJA
W menu Uwierzytelnienie można ustalić, czy konieczne jest uwierzytelnienie użytkowników
poprzez wprowadzanie kodu PIN.

Patrz też:
▪ Uwierzytelnienie [} str. 65]
▪ Zwolnienie wsadu [} str. 66]

Uwierzytelnienie
W menu Ustawienia > Administracja można aktywować uwierzytelnianie (wprowadzenie PIN) do uruchamiania
i kończenia programu.
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Zalogowana rola użytkownika: Administrator lub Serwisant.

1. Wybrać menu Uwierzytelnienie.

2. Aktywować lub dezaktywować żądane ustawienie poprzez
zaznaczenie lub odznaczenie.

3. Wcisnąć ZAPISZ, aby zastosować zmiany.
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Możliwe są następujące ustawienia:

Nazwa Opis
Początek programu
dekontaminacji

Wprowadzenie PIN wymagane do uruchomienia programu

Koniec programu
dekontaminacji

Wprowadzenie PIN wymagane do otwarcia drzwi

Początek programu
serwisowego

Wprowadzenie PIN wymagane do uruchomienia programu serwisowego

Koniec programu
serwisowego

Wprowadzenie PIN wymagane do otwarcia drzwi po programie serwisowym

INFORMACJA
W stanie fabrycznym wszystkie opcje są nieaktywne.

Zwolnienie wsadu
W menu Ustawienia > Administracja można aktywować zwolnienie wsadu po zakończeniu programu i ocenę
wskaźników.
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Zalogowana rola użytkownika: Administrator lub Serwisant.

1. Wybrać menu Zwolnienie wsadu.

2. Aktywować lub dezaktywować żądane ustawienie poprzez
zaznaczenie lub odznaczenie.

3. Wcisnąć ZAPISZ, aby zastosować zmiany.

Możliwe są następujące ustawienia:

Typ protokołu Opis
Zwolnienie wsadu Zwolnienie wsadu po pomyślnym zakończeniu programu
Ocena wskaźników Ocena wskaźników po pomyślnym zakończeniu programu

Aktualizacja oprogramowania
W menu Ustawienia > Administracja można przeprowadzić aktualizację wersji oprogramowania.
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OGŁOSZENIE
W przypadku aktualizacji oprogramowania wszystkie protokoły programu są usuwane.
n Sprawdzić, czy wszystkie potrzebne protokoły zostały wysłane na nośnik wysyłania.

Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Zalogowana rola użytkownika: Administrator lub Serwisant.

ü Pendrive w formacie FAT 32 z danymi instalacyjnymi.

ü Wszystkie potrzebne protokoły zostały wysłane.

1. Wybrać menu Aktualizacja oprogramowania.

2. Włożyć pendrive z danymi instalacyjnymi do dowolnego złącza
USB.

3. Nacisnąć DALEJ, aby przeprowadzić aktualizację
oprogramowania.

Ê Podczas aktualizacji oprogramowania urządzenie wyłącza
i włącza się samoczynnie kilka razy.

Patrz też:
▪ Lista protokołów [} str. 51]

Sieć
W menu Ustawienia > Sieć można wybrać automatyczną konfigurację przez DHCP lub wprowadzić ręcznie wyma-
gane dane adresowe.
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Zalogowana rola użytkownika: Administrator lub Serwisant.

1. Nacisnąć przycisk ze strzałką, aby wprowadzić zmiany.

2. Wcisnąć ZAPISZ, aby zastosować zmiany.

Logowanie roli użytkownika
Aby zalogować rolę użytkownika, należy:
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1. Wcisnąć przycisk roli użytkownika.

2. Wybrać żądaną rolę, np. Administrator.

3. Wprowadzić odpowiedni PIN.

Ê Symbol przycisku roli użytkownika zmieni się.

Ê W menu dostępne są teraz jeszcze inne możliwości ustawiania.

Wylogowanie roli użytkownika
Aby wylogować rolę użytkownika, należy:

1. Wcisnąć przycisk roli użytkownika.

2. Nacisnąć WYLOGUJ.

Ê Symbol przycisku roli użytkownika zmieni się.

Ustawienia serwisowe
W celu wprowadzenia ustawień serwisowych, np. Nowa instalacja oprogramowania, należy się zalogować jako
Serwisant. Wyłącznie } autoryzowani technicy mają dostęp do niezbędnych dalszych dokumentów serwisowych.

Patrz też:
▪ Logowanie roli użytkownika [} str. 67]
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13 Utrzymanie

INFORMACJA
Opisane poniżej prace konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika w ramach konserwacji
własnej.
Wszelkie inne prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez } autoryzowanego technika.

Interwały konserwacji
Interwał Działanie Komponenty urządzenia
Codziennie Kontrola pod kątem zanieczyszczeń,

osadów lub uszkodzeń
Kocioł oraz uszczelnienie drzwi i powierzchnie
uszczelniające kotła, zamknięcie drzwi, uchwyty
do załadunku wsadu

Codziennie Kontrola Carebox pod kątem
zanieczyszczeń, w razie potrzeby
czyszczenie

Carebox

Kontrola sita Carebox pod kątem
zanieczyszczeń, w razie potrzeby
czyszczenie

Część dolna Carebox

Kontrola pod kątem obecności,
zużycia i uszkodzenia o-ringów na
adapterach, w razie potrzeby
wymiana

Część górna Carebox

Kontrola wizualna uszczelek
(uszczelka obudowy i uszczelki
mediów), w razie potrzeby wymiana

Carebox

Co tydzień Czyszczenie Wszystkie elementy urządzenia i Carebox
Test działania Carebox Carebox

Po 2 miesiącach Smarowanie rygla drzwiowego Mechanizm drzwiowy
Po żądaniu na wyświetlaczu Wymiana puszki z olejem Drzwi

Wymiana filtra mediów Carebox
Po 600 cyklach (zalecenie) Wymienić uszczelki adaptera (oringi) Carebox
1 x rok lb co 1000 cykli Wymiana filtra pyłu Za klapą serwisową
Co 24 miesiące lub 3000 cykli Konserwacja Zgodnie z zaleceniami autoryzowanej obsługi

klienta
W razie potrzeby Czyszczenie powierzchni Części obudowy

Akcesoria
Należy również przestrzegać terminów konserwacji opcjonalnych akcesoriów.

Częstotliwość Działanie Komponenty urządzenia
Po 24 miesiącach Wymiana filtra HEPA Cooling Box
Po 24 miesiącach Wymiana uszczelki obudowy Cooling Box

Patrz też:
▪ Czyszczenie [} str. 72]
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Wymiana puszki z olejem

OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo nieprawidłowego czyszczenia i pielęgnowania instrumentów transmisyjnych
Skutkiem może być uszkodzenie instrumentów transmisyjnych.
n Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.

INFORMACJA
Po wymianie puszki z olejem należy przeprowadzić wymianę filtrów we wszystkich urządzenia
Carebox.

Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Nowa puszka z olejem z odpowiednim terminem przydatności.

ü Urządzenie jest włączone.

1. Drzwi należy otwierać całkowicie tak, aby się zatrzasnęły.

2. Odkręcić pokrywę z boku drzwi.

3. Wyjąć puszkę z olejem.

4. Włożyć nową puszkę z olejem w drzwi.

5. Przykręcić z powrotem pokrywę do punktów zatrzaśnięcia.

6. Wyzerować licznik, odpowiadając TAK na pytanie.

7. Zamknąć drzwi.

8. Po wymianie puszki z olejem należy przeprowadzić wymianę
filtrów mediów we wszystkich urządzeniach Carebox.

Patrz też:
▪ Wymiana filtrów [} str. 75]
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Odpowietrzanie systemu pielęgnacji tulejek zaciskowych

INFORMACJA
Odpowietrzanie układu pielęgnacji tulejek zaciskowych jest wymagane tylko w razie awarii.

1. Dociskać instrument lub niepozostawiającą włókien szmatkę przez
ponad pięć sekund do dyszy pielęgnacyjnej, aby odpowietrzyć
system pielęgnacji tulejek zaciskowych.

2. Włączyć odpowietrzanie, odpowiadając TAK na pytanie.

3. Naciskać dyszę pielęgnacyjną, aż włączy się sygnał akustyczny.

Ê System pielęgnacji tulejki zaciskowej został odpowietrzony.

Patrz też:
▪ Oliwienie tulejki zaciskowej [} str. 39]

Smarowanie rygla drzwiowego
Rygiel drzwi smarować olejem co dwa miesiące w następujący sposób:
1. Wyczyścić rygiel za pomocą niestrzępiącej się szmatki.
2. Do tulei gwintowanej w drzwiach wlać dwie krople oleju z dostarczonej wraz z urządzeniem butelki oleju (nr art.

ME27515).
Ponadto po wewnętrznej stronie drzwiczek autoklawu znajduje się instrukcja smarowania rygla drzwi.



13 Utrzymanie

72

Wymiana filtra pyłu
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Nowy, suchy filtr pyłu

ü Urządzenie jest włączone.

1. Otworzyć klapę serwisową.

2. Wcisnąć środek uchwytu i wyciągnąć filtr pyłu.

3. Włożyć i zatrzasnąć nowy filtr pyłu.
Występ zatrzaskowy uchwytu musi być skierowany do góry.

4. Zamknąć klapę serwisową.

5. Odpowiedzieć TAK na poniższe pytanie

Czyszczenie

OGŁOSZENIE
W wyniku niewłaściwego czyszczenia na powierzchniach mogą powstawać zadrapania i uszkodzenia,
a powierzchnie uszczelniające stać się nieszczelne.
Sprzyja to osadzaniu się zanieczyszczeń i } korozji w } komorze sterylizacyjnej.
n Ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących czyszczenia danych części.

Komora sterylizacyjna, powierzchnia uszczelnienia kotła, uchwyt, tacki
Aby utrzymać wartość urządzenia i uniknąć uporczywych zabrudzeń oraz osadów, firma MELAG zaleca czyszczenie po-
wierzchni raz w tygodniu (np. zestawem do czyszczenia kotła MELAG).

Czyszczenie komory sterylizacyjnej, powierzchni uszczelniającej kotła, uchwytu i tacki

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie powierzchni
Do czyszczenia nie używać twardych przedmiotów, takich jak metalowe środki do czyszczenia garnków,
stalowe szczotki.
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Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Urządzenie powinno być wyłączone, a wtyczka zasilania wyjęta z gniazdka.

ü Urządzenie powinno całkowicie ostygnąć.

ü Tacki lub kasety i odpowiedni uchwyt zostały wyjęte z komory sterylizacyjnej.

1. Zwilżyć całkowicie czyszczone powierzchnie środkiem czyszczącym. 
Informacja: Środki czyszczące nie mogą dostać się do przewodów rurowych wychodzących z komory
sterylizacyjnej.

2. Środek czyszczący należy rozprowadzić równomiernie za pomocą niestrzępiącej się szmatki.
3. Poczekać, aż środek czyszczący zadziała i wyparuje.
4. Używając nowej, niestrzępiącej się szmatki, rozprowadzić dużą ilość wody demineralizowanej na czyszczonych

powierzchniach.
5. Wytrzeć dokładnie powierzchnie, aby usunąć wszelkie pozostałości po czyszczeniu. W razie potrzeby powtórzyć tę

operacje po wyżęciu szmatki.

Ê Pozostałości środków czyszczących mogą się zapalić lub utworzyć osady na instrumentach.
6. Poczekać, aż wyczyszczone miejsca całkowicie wyschną. Może to potrwać kilka minut.
7. Na koniec wytrzeć wyczyszczone powierzchnie suchą, niestrzępiącą się szmatką z mikrofibry.

Części obudowy
Jeśli to konieczne, wyczyścić części obudowy neutralnymi środkami czyszczącymi lub spirytusem.

Miska zbiorcza do pielęgnacji tulejek zaciskowych
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Sucha, niestrzępiąca się szmatka.

u Wytrzeć miskę zbiorczą za pomocą szmatki.

Czyszczenie zbiornika wody zasilającej

Opróżnianie zbiornika wody zasilającej
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Wąż odpływowy (w zestawie).

ü Pojemnik zbiorczy (o pojemności do 3 l, normalnie odpływa 150 ml).

ü Urządzenie nie pracuje. Po wyłączeniu urządzenie powinno stygnąć przez ok. 15 minut.

1. Wyłączyć urządzenie.

2. Otworzyć klapę serwisową.

3. Umieścić pojemnik zbiorczy przed urządzeniem, a koniec węża
odpływowego w pojemniku zbiorczym.

4. Podłączyć wąż odpływowy na zaworze spustowym tak, aby
nastąpiło słyszalne zatrzaśnięcie. Gałka musi być pozioma.
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5. Otworzyć zawór spustowy, obracając gałkę o 1/4 obrotu w lewą
stronę.

6. Spuścić wodę do pojemnika zbiorczego.

7. Aby ponownie wyjąć wąż odpływowy, obrócić zawór spustowy
z powrotem do pozycji poziomej.

8. Zamknąć klapę rewizyjną.

Czyszczenie zbiornika wody zasilającej

1. Otworzyć pokrywę na wierzchu urządzenia.

2. Odłożyć pokrywkę na bok.

3. Sprawdzić zbiornik pod kątem zabrudzenia i w razie potrzeby
wyczyścić go gąbką i bezrozpuszczalnikowym, niealkalicznym
środkiem czyszczącym(np. płynem do mycia naczyń).

4. Wyjąć filtr zbiornika z dna zbiornika wody zasilającej, wyciągając go.

5. Wyczyścić filtr zbiornika pod bieżącą wodą lub za pomocą
MELAjet Pistolet natryskowy do MELAdem 40.

6. Sprawdzić efekt czyszczenia pod światło.

7. Włożyć z powrotem filtr zbiornika.

8. Założyć i zamknąć pokrywę.

Czyszczenie urządzenia Carebox

1. Na spodzie Carebox zwolnić klamrę ustalającą sita urządzenia
Carebox, wyciągając ją w kierunku strzałki.
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2. Docisnąć od dołu sworzeń i wyjąć sito z wnętrza dolnej części
Carebox.

3. Wyczyścić sito pod bieżącą wodą miękką szczotką lub pistoletem
natryskowym MELAjet do MELAdem 40.

4. Sprawdzić efekt czyszczenia pod światło.

5. Włożyć z powrotem sito.

6. Włożyć z powrotem klamrę ustalającą.

Carebox

Wymiana filtrów

INFORMACJA
Po wymianie puszki z olejem należy przeprowadzić wymianę filtrów we wszystkich urządzenia
Carebox.

Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Dwa nowe filtry.

1. Sprawdzić poprzez szczegółową kontrolę wzrokową nowe filtry
pod kątem uszkodzeń, np. dziur.

2. Wyjąć osłonę filtra, pociągając za dwie górne plastikowe występy.

3. Wyjąć filtr za pomocą jednej z plastikowych występów osłony.

4. Włożyć nowy filtr.

5. Załóż osłonę, umieszczając ją najpierw na dole.

6. Wymienić filtr po przeciwnej stronie.
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Wymiana uszczelki obudowy w Carebox
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Nowa uszczelka obudowy Carebox.

1. Wyciągnąć uszczelkę obudowy do góry i na zewnątrz palcami lub
pęsetą.

2. Podczas wkładania uszczelki obudowy sprawdzić, czy wybrzuszenie
jest prawidłowo ustawione.

dół

góra

3. Włożyć ręcznie nową uszczelkę obudowy. Zamocować ją w rowku
uszczelniającym w pokazanej kolejności.
Zacząć od górnej części, a na końcu wcisnąć skierowane w dół
krawędzie do rowka uszczelniającego.

1
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4. OGŁOSZENIE! Nie ciągnąć za uszczelkę obudowy. Wcisnąć
uszczelkę obudowy w rowek uszczelki na całym obwodzie.

5. Sprawdzić uszczelkę obudowy pod kątem prawidłowego osadzenia.

Ê Po włożeniu krawędź uszczelniająca może mieć niewielkie
pofalowania. Jednak, aby uniknąć ewentualnego wycieku,
należy unikać takich pofalowań.
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Wymiana uszczelek mediów
Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Nowy komplet uszczelek mediów (pięć małych, dwie duże).

1. Usunąć sześć uszczelek mediów (1-6) z tyłu górnej części Carebox,
np. za pomocą pęsety.

1 2 3
6 45

7

2. Usunąć uszczelkę mediów (7) z tyłu dolnej części Carebox, np. za
pomocą pęsety.

3. Włożyć nowe uszczelki mediów , wciskając je.

4. Sprawdzić uszczelki mediów pod kątem prawidłowego osadzenia.
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Wymiana uszczelek adapterów

INFORMACJA
Sprawdzić poprzez szczegółową kontrolę wzrokową nową uszczelkę adaptera pod kątem uszkodzeń,
np. pęknięć.

Muszą być spełnione lub występować poniższe warunki:

ü Nowa uszczelka adaptera (o-ring).

ü W razie potrzeby narzędzie pomocnicze, np. szpiczasty przedmiot.

1. Usunąć uszkodzoną uszczelkę adaptera, wyciągając ją lub
rozcinając ją.
Nie uszkodzić adaptera.

2. Włożyć nową uszczelkę adaptera.

3. Sprawdź uszczelkę adaptera pod kątem prawidłowego osadzenia.

Patrz też:
▪ Montaż adapterów [} str. 24]

Konserwacja

OGŁOSZENIE
W przypadku kontynuowania eksploatacji po przekroczeniu cyklicznego terminu konserwacji mogą
wystąpić zakłócenia w funkcjonowaniu urządzenia!
n Przeprowadzanie konserwacji należy zlecać tylko przeszkolonym i autoryzowanym technikom

serwisowym, wzgl. personelowi technicznemu sprzedawcy.
n Przestrzegać ustalonej częstotliwości konserwacji.

W celu zachowania wartości i prawidłowej pracy urządzenia w placówce medycznej konieczna jest regularna konserwa-
cja. Podczas konserwacji wszystkie części istotne dla prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa, jak również ukła-
dy elektryczne, są kontrolowane i w razie potrzeby wymieniane. Konserwację należy przeprowadzać zgodnie z dołączo-
ną instrukcją konserwacji urządzenia.
Konserwację należy przeprowadzać regularnie po 3000 cyklach programu, jednak najpóźniej po 24 miesiącach. Auto-
klaw wyświetla w określonym czasie odpowiedni komunikat o konieczności przeprowadzenia konserwacji.
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14 Przerwy w pracy

Czas trwania przerwy w pracy
Czas trwania przerwy w pracy Działanie
Krótkie przerwy między dwiema
sterylizacjami

▪ Zamknięte drzwi urządzenia oznaczają oszczędność energii
▪ Ustawienie oszczędności energii

Przerwy dłuższe niż jedna godzina ▪ Wyłączanie urządzenia
Dłuższe przerwy, np. przez noc lub weekend ▪ Przymknąć drzwi, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu

i przyklejeniu się uszczelki drzwi
▪ Wyłączanie urządzenia
▪ Zakręcić ewentualny dopływ wody do instalacji uzdatniania

wody.
Dłużej niż dwa tygodnie ▪ Wykonać program serwisowy Opróżnianie

▪ Wykonać Test próżniowy.

▪ Po pomyślnym teście próżniowym przeprowadzić sterylizację na
pusto z programem uzdatniania.

Patrz też:
▪ Oszczędzanie energii [} str. 61]
▪ Programy serwisowe [} str. 56]

Uruchamianie po długich przerwach
Po długiej przerwie w użytkowaniu urządzenie po włączeniu jest nagrzewane.

Wyłączenie z ruchu
W razie konieczności wyłączenia urządzenia z użycia na dłuższy czas, np. z powodu urlopu, należy postąpić według na-
stępującej procedury:
1. Opróżnić dwupłaszczową wytwornicę pary, patrz punkt Opróżnianie [} str. 79].
2. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem zasilania.
3. Odłączyć urządzenie od sieci i zezwolić na jego ostygnięcie.
4. Opróżnić wewnętrzny zasobnik przez wąż spustowy.
5. Jeżeli obecny, zamknąć dopływ wody do instalacji oczyszczania wody.

Opróżnianie
Możliwe jest całkowite spuszczenie wody z wytwornicy pary z podwójnym płaszczem za pomocą programu Opróżnianie.
W tym celu nastąpi jednokrotne rozgrzanie urządzenia i wytworzenie ciśnienia, które wyprowadzi wodę całkowicie z dwu-
płaszczowej wytwornicy pary.
1. W menu Programy serwisowe wybrać program Opróżnianie i wcisnąć Uruchom.

2. Potwierdzić informację:

Ê Dwupłaszczowa wytwornica pary zostanie opróżniona.
3. Potwierdzić komunikat Opróżnianie skuteczny.

Ê Urządzenie przejdzie na tryb drzwi.
4. Wyłączyć urządzenie.
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Transport

UWAGA
Zagrożenie urazem podczas niewłaściwego noszenia!
Podnoszenie zbyt dużych ciężarów może prowadzić do uszkodzenia kręgosłupa. Niestosowanie się do tej
zasady może doprowadzić do zgnieceń.
n Przenoszenie urządzenia możliwe jest tylko w dwie osoby.
n Do noszenia urządzenia należy używać odpowiednich pasów transportowych.

Transport wewnątrzzakładowy
Sposób transportowania urządzenia w obrębie pomieszczenia lub piętra jest następujący:
1. Wyłączyć urządzenie, patrz Wyłączenie z ruchu [} str. 79].
2. Usunąć węże przyłączeniowe z tyłu urządzenia.
3. Zamontować przyrząd pomocniczy do noszenia.

Transport pozazakładowy
Sposób transportowania urządzenia na większe odległości, między piętrami lub w celu wysyłki jest następujący:
1. Wyłączyć urządzenie, patrz Wyłączenie z ruchu [} str. 79].
2. Spakować urządzenie tak, aby było chronione przed zagrożeniami mechanicznymi (np. uderzeniami) i działaniem

wilgoci.
3. Należy przestrzegać warunków transportowania i przechowywania, patrz Dane techniczne [} str. 96].
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Nie wszystkie komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu są komunikatami usterki. Ostrzeżenia i komunikaty usterki są
wyświetlane na wyświetlaczu wraz z numerem błędu. Ten numer służy do identyfikacji.

Rodzaj komunikatu na wy-
świetlaczu

Opis

Komunikaty Wiele komunikatów ma charakter powiadomień. Powiadomienia służą celom
informacyjnym i pomagają w obsłudze urządzenia.

Ostrzeżenia W razie potrzeby wyświetlane są ostrzeżenia. Ostrzeżenia zawierają
instrukcje postępowania, które pomagają w zapewnieniu bezproblemowej
pracy i wykrywaniu niepożądanych stanów. Należy stosować się do instrukcji
zawartych w ostrzeżeniach w odpowiednim czasie, aby uniknąć zakłóceń
w pracy.

Komunikaty usterki Kiedy bezpieczne użytkowanie lub gwarancja dezynfekcji nie są
zapewnione, wyświetla się komunikat usterki. Może on wyświetlać się na
wyświetlaczu tuż po włączeniu autoklawu lub podczas wykonywania
programu. Kiedy podczas przebiegu programu wystąpi usterka, program jest
przerywany.

Wszystkie komunikaty z aktualnymi opisami można znaleźć na portalu Troubleshooting na
stronie internetowej firmy MELAG (https://www.melag.com/pl/service/troubleshooting).

Troubleshooting online

EN: https://bit.ly/3n7v00CPrzed wezwaniem serwisu
Przestrzegać instrukcji działania, które wyświetlane są w związku z ostrzeżeniem lub komunikatem usterki na wyświetla-
czu autoklawu. Następująca tabela zawiera najważniejsze wydarzenia. Jeśli poniższa tabela nie zawiera jakiegoś zda-
rzenia lub jeśli podejmowane na własną rękę starania nie przyniosą rezultatów, należy skontaktować się ze sprzedawcą
urządzenia lub najbliższym autoryzowanym serwisem MELAG. W celu ułatwienia komunikacji, należy mieć przygotowa-
ny numer seryjny autoklawu i szczegółowy opis usterki.

Protokoły usterek
W menu Protokoły > Protokoły usterek można uzyskać wgląd do protokołów usterek i wysyłać je na pendrive.

Patrz też:
▪ Menu Protokoły [} str. 50]
▪ Lista protokołów [} str. 51]
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Zdarzenia ogólne
W poniższej tabeli podane są możliwe przyczyny zdarzeń i odpowiednie zalecenia dotyczące ich usuwania problemów.
Jeśli poniższe tabele nie zawierają jakiegoś zdarzenia lub jeśli przeprowadzone działania nie przyniosą rezultatów, nale-
ży skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub autoryzowanym serwisem MELAG.

Zdarzenie Możliwa przyczyna Co można zrobić
Brak wyniku
czyszczenia

Zaschnięte zabrudzenia na narzędziach. Nie dopuścić do zaschnięcia zabrudzeń.
Natychmiast spłukiwać zabrudzenia.
Po włożeniu Carebox należy niezwłocznie
wybrać program i uruchomić Careclave.

Za dużo oleju
pielęgnacyjnego
w Carebox

Niepotrzebny wyciek oleju przy
nieużywanych adapterach

Wyposażyć wszystkie adaptery
w instrumenty lub wymienić standardowo
nieużywane adaptery na adaptery
zaślepiające.

Niewystarczające
wyschnięcie w
Care-Therm

Niekorzystny załadunek Carebox Green Należy aktywować funkcję Dodatkowe
suszenie.
Użyć Care-S zamiast Care-Therms.

Komunikatu ostrzegawcze oraz dotyczące zakłóceń
Zdarze-
nie

Możliwa przyczyna Co można zrobić

10026 Puszka na olej jest pusta. Wymienić puszkę z olejem.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10062 Nie udało się uzupełnić braku wody
w zbiorniku świeżej wody w czasie
kontroli.

Zapewnić dopływ wody (zawór główny) lub wlać wody
w przypadku doprowadzania wody z kanistra.

10063 Włączone jest ręczne doprowadzanie
wody zasilającej. Urządzenie należy
napełnić co najmniej 1,5 l wody
zdemineralizowanej.

Przed uruchomieniem programu urządzenia należy
napełnić odpowiednią ilością wody całkowicie
zdemineralizowanej lub zapewnić automatyczne
doprowadzanie wody za pomocą instalacji uzdatniania
wody.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10082 Podczas uruchamiania programu
analizowany jest licznik ilości zasilającej.
Wartość graniczna jest przekroczona.
Dlatego uruchomienie programu nie jest
możliwe.

Automatyczne opróżnianie zostało wielokrotnie ominięte,
ponieważ suszenie zostało zakończone ręcznie.
Uruchomienie programu przed wykonaniem programu
serwisowego z opróżnianiem płaszcza podwójnego nie jest
możliwe. Podczas uruchamiania programu serwisowego
z opróżnianiem płaszcza podwójnego

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10093 Podczas uruchamiania programu
analizowany jest licznik wartości
płukania. Wartość graniczna jest
przekroczona. Dlatego uruchomienie
programu nie jest możliwe.

Automatyczne opróżnianie zostało wielokrotnie ominięte,
ponieważ suszenie zostało zakończone ręcznie.
Uruchomienie programu przed wykonaniem programu
serwisowego z opróżnianiem płaszcza podwójnego nie jest
możliwe. Podczas uruchamiania programu serwisowego
z opróżnianiem płaszcza podwójnego

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.
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Zdarze-
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Możliwa przyczyna Co można zrobić

10094 Podczas uruchamiania programu
następuje sprawdzenie, czy przy
aktualnej temperaturze otoczenia można
pomyślnie wykonać test próżniowy.

Temperatura otoczenia urządzenia jest bardzo wysoka.
Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
Przestrzegać warunków montażu.
Należy zadbać o odpowiednią wentylację urządzenia.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10098 Podczas wykonywania programu wykryto
awarię napięcia zasilającego.

Podłączenie urządzenia do specjalnie zabezpieczonego
obwodu elektrycznego, do którego nie jest podłączone
żadne inne urządzenie elektryczne.

Sprawdzić, czy kabel zasilania sieciowego z tyłu
urządzenia jest dobrze zamocowany, założyć jarzmo
zabezpieczające.

10099 Podczas wykonywania programu
serwisowego wykryto awarię napięcia
zasilającego.

Podłączenie urządzenia do specjalnie zabezpieczonego
obwodu elektrycznego, do którego nie jest podłączone
żadne inne urządzenie elektryczne.

Sprawdzić, czy kabel zasilania sieciowego z tyłu
urządzenia jest dobrze zamocowany, założyć jarzmo
zabezpieczające.

10101 Wyłącznik pływakowy (S13) w lejku
przelewowym wykrywa przez chwilę
niedozwolony poziom wody, co wskazuje
na blokadę w systemie ściekowym.

Krótkotrwała blokada ścieków, sprawdzić wąż ściekowy
pod kątem załamania i ewentualnego zamkniętego
odcięcia.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10102 Wyłącznik pływakowy (S13) w lejku
przelewowym wykrywa stale
niedozwolony poziom wody, co wskazuje
na blokadę w systemie ściekowym.

Stała blokada ścieków, sprawdzić wąż ściekowy pod kątem
załamania i ewentualnego zamkniętego odcięcia.

10104 Zestyk Carebox K4. Stan Carebox
(włożony/nie włożony) zmienia się przy
zamkniętych drzwiach.

Urządzenie Carebox jest wykrywane przez wyłącznik
magnetyczny na drzwiach Careclave. Jeśli sterylizowane
są wsady magnetyczne w Careclave, umieścić je z tyłu
komory, aby nie zakłócać wykrywania magnetycznego.

10109 Proces drzwi. Prąd graniczny silnika
drzwi został przekroczony podczas
otwierania. Najwyraźniej blokuje się
mechaniczny mechanizm zamykania
drzwi lub silnik drzwi.

Automatyczne otwieranie drzwi nie działa. Poczekać, aż
urządzenie ostygnie i otworzyć drzwi za pomocą narzędzia
na tablicy mediów. Zwracać uwagę na regularną
pielęgnację olejem wrzeciona drzwi i nakrętki drzwi. W
razie częstego występowania tego problemu zwróć się do
serwisu technicznego.

10117 Proces drzwi. Czas kontroli podczas
otwierania drzwi upłynął i zarówno
wyłącznik stykowy drzwi K1, jak i K2
sygnalizują zamknięte drzwi.

Automatyczne otwieranie drzwi nie działa. Poczekać, aż
urządzenie ostygnie i otworzyć drzwi za pomocą narzędzia
na tablicy mediów. Zwracać uwagę na regularną
pielęgnację olejem wrzeciona drzwi i nakrętki drzwi. W
razie częstego występowania tego problemu zwróć się do
serwisu technicznego.

10120 Proces drzwi. Prąd graniczny silnika
drzwi jest przekroczony podczas
otwierania w stanie szczelnym
z ciśnieniem (Z4) do stanu szczelnego
z parą (Z3). Najwyraźniej istnieje blokada
drzwi.

Automatyczne otwieranie drzwi nie działa. Poczekać, aż
urządzenie ostygnie i otworzyć drzwi za pomocą narzędzia
na tablicy mediów. Zwracać uwagę na regularną
pielęgnację olejem wrzeciona drzwi i nakrętki drzwi. W
razie częstego występowania tego problemu zwróć się do
serwisu technicznego.

10130 Zasilanie płaszcza podwójnego.
Przekroczono maksymalną ilość
zasilania lub czas zasilania świeżą wodą
płaszcza podwójnego.

Wyjąć i wyczyścić filtr w zbiorniku świeżej wody.
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10134 Chłodzenie systemu próżniowego.
Temperatura przy chłodnicy nie może
zostać wystarczająco obniżona w czasie
kontroli. Najwyraźniej układ chłodzenia
działa nieprawidłowo.

Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
Należy przestrzegać warunków montażu.
Należy zadbać o odpowiednią wentylację urządzenia.

10137 Wytwarzanie próżni/test próżniowy.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
zostało przekroczone w fazie
oczekiwania lub testu próżniowego.

Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
Sprawdzić uszczelkę drzwi pod kątem widocznych
uszkodzeń. 
Wyczyścić uszczelkę drzwi wilgotną szmatką.

10145 Czas kontroli biegnie tylko wtedy, gdy
wytwarzane próżni rozpoczyna się
z podciśnieniem. Usterka jest
sygnalizowana, jeśli wytwarzanie próżni
nie może zostać zakończone w czasie
kontroli.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.

10165 Opróżnianie płaszcza podwójnego.
Upłynął maksymalny czas opróżniania.

Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
Należy przestrzegać warunków montażu.
Należy zadbać o odpowiednią wentylację urządzenia.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10168 Cykl przerywania. Opróżnianie Carebox
w czasie cyklu przerywania nie zostało
prawidłowo przeprowadzone.

Carebox nie został opróżniony. UWAGA! W pojemniku
Carebox może znajdować się gorąca woda.

Urządzenie Carebox należy czyścić codziennie pod
bieżącą wodą.
Wyczyścić sito w dolnej części Carebox. W razie częstego
występowania tego problemu mimo czyszczenia zwróć się
do serwisu technicznego.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10169 Skontaktować się z serwisem
technicznym.

Zwróć się do serwisu technicznego.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10179 Redukcja ciśnienia w komorze. Zawór
redukcji ciśnienia musiał być kilkakrotnie
otwierany, zanim nastąpił spadek
ciśnienia.

Sprawdzić komorę pod kątem zatkania dysz
pozostałościami lub opakowania.

Wyjąć i sprawdzić pod kątem zatkania filtr wstępny z tyłu
na dole komory.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.
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10187 Cyrkulacja opróżniania. Maksymalny
dopuszczalny czas trwania procesu
cyrkulacji opróżniania został
przekroczony bez możliwości
opróżnienia Carebox.

Sprawdzić sito w dolnej części Carebox, w razie potrzeby
wyczyścić. 

Sprawdzić przewód redukcji ciśnienia z tyłu urządzenia
(kreskowana kropla) pod kątem załamań.

10194 Czas uruchomienia pompy cyrkulacyjnej.
Żądane ciśnienie cyrkulacji (S2) podczas
taktowanej cyrkulacji nie jest osiągnięte.
Być może istnieje blokada obiegu
cyrkulacyjnego.

Sprawdzić uszczelki w Carebox i wyczyścić sito
w Carebox.

10195 Test czyszczenia wstępnego.
Temperatura wody świeżej jest za
wysoka. Czyszczenie wstępne w tych
warunkach nie jest możliwe.

Temperatura dopływającej wody jest za wysoka do mycia
na zimno, zapewnić spełnienie warunków montażu.

10196 Pielęgnacja. Komora dozowania na olej
pielęgnacyjny nie została opróżniona
w czasie granicznym przedmuchiwania.

Sprawdzić dopływ sprężonego powietrza (sprężarka,
zawór główny).
Sprawdzić uszczelki mediów w Carebox.

10198 Pielęgnacja. Komora dozowania na olej
pielęgnacyjny nie została przedmuchana
w wymaganym czasie.

Sprawdzić dopływ sprężonego powietrza (sprężarka,
zawór główny).
Sprawdzić uszczelki mediów w Carebox.

10199 Pielęgnacja. Dozowanie oleju
pielęgnacyjnego nie powiodło się.

Puszka na olej jest całkowicie pusta. Włożyć nową puszkę
z olejem. Wymienić jednocześnie również filtr separacji
mediów z boku Carebox.

10200 Redukcja ciśnienia w Carebox. Redukcja
ciśnienia w Carebox trwa za długo.

Sprawdzić sito w dolnej części Carebox, w razie potrzeby
wyczyścić. 

Sprawdzić stan uszczelek mediów, w razie potrzeby
wymienić.

Sprawdzić przewód redukcji ciśnienia z tyłu urządzenia
(kreskowana kropla) pod kątem załamań.

10201 Czyszczenie końcowe. Upłynął
maksymalny czas nagrzewania kąpieli
płuczącej.

Co najmniej jeden instrument musi mieć kanały
natryskowe, ponieważ przepływa przez nie ciecz w celu
ogrzania. Alternatywnie jedno stanowisko adaptera można
pozostawić puste, aby umożliwić nagrzewanie.

10202 Nagrzewanie kąpieli myjącej. Wzrost
temperatury jest mniejszy niż
oczekiwano. Kąpiel myjąca nagrzewa się
zbyt wolno.

Co najmniej jeden instrument musi mieć kanały
natryskowe, ponieważ przepływa przez nie ciecz w celu
ogrzania. Alternatywnie jedno stanowisko adaptera można
pozostawić puste, aby umożliwić nagrzewanie.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10203 Podczas nagrzewania ciepłej kąpieli
Carebox traci wodę, co jest wykrywane
po wzroście ciśnienia w komorze.

Ponieważ jest to kąpiel ciepła, ilość
białka w kąpieli myjącej jest już tak mała,
że w tym momencie pojawia się tylko
komunikat ostrzegawczy.

Zapewnić prawidłowe zamocowanie Carebox. Jeśli
problem się powtarza, wymienić małe uszczelki z tyłu
Carebox.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.
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10204 Czyszczenie końcowe. Upłynął
maksymalny czas, w którym ciśnienie
graniczne w komorze może zostać
przekroczone podczas nagrzewania
kąpieli myjącej.

Sprawdzić stan uszczelek mediów, w razie potrzeby
wymienić.

Sprawdzić stan uszczelki obudowy Carebox, w razie
potrzeby wymienić.

Sprawdzić zamontowanie ochrony przeciwbryzgowej i filtr
oddzielania mediów (PTFE) po bokach części dolnej
Carebox, w razie potrzeby poprawić.

Sprawdzić przewód redukcji ciśnienia z tyłu urządzenia
(kreskowana kropla) pod kątem załamań.

Sprawdzić filtr redukcji ciśnienia w kotle pod kątem
zatkania.

10207 Czyszczenie wstępne. Przekroczona
maksymalna dopuszczalna temperatura
czyszczenia wstępnego, czyszczenie
wstępne nie jest możliwe.

Carebox musi ostygnąć między cyklami. Używać
Coolingbox.

Jeśli wymagana jest praca ciągła, urządzenie Careclave
może być używane naprzemiennie z dwoma lub większą
liczbą urządzeń Carebox. Ważne jest, aby między cyklami
zachować 4 minuty przerwy.

10208 Czyszczenie zewnętrzne. Ciśnienie
cyrkulacji podczas cyrkulacji kąpieli
myjącej jest za niskie.

Sprawdzić uszczelki w Carebox i wyczyścić sito
w Carebox.

10212 Czyszczenie kanałów natryskowych.
Podczas czyszczenia kanałów
natryskowych wykryto nieszczelność
w Carebox.

Zapewnić prawidłowe zamocowanie Carebox. Jeśli
problem się powtarza, wymienić małe uszczelki z tyłu
Carebox.

10213 Czyszczenie kanałów napędowych.
Podczas czyszczenia kanałów
napędowych wykryto nieszczelność
w Carebox.

Zapewnić prawidłowe zamocowanie Carebox. Jeśli
problem się powtarza, wymienić małe uszczelki z tyłu
Carebox.

10214 Zasilanie wsteczne. Podczas zasilania
wstecznego wykryto nieszczelność
w Carebox.

Zapewnić prawidłowe zamocowanie Carebox. Jeśli
problem się powtarza, wymienić duże uszczelki z tyłu
części dolnej Carebox.

10215 Czyszczenie zewnętrzne. Podczas
czyszczenia zewnętrznego wykryto
nieszczelność w Carebox.

Sprawdzić stan uszczelki mediów Carebox, wymienić
w razie potrzeby.

Sprawdzić stan uszczelki obudowy Carebox, wymienić
w razie potrzeby.

Sprawdzić kocioł pod kątem zabrudzenia. Jeśli problem się
powtarza, wymienić uszczelki z tyłu Carebox.

10216 Wlot pary kanałów napędowych.
Przekroczono graniczny czas wzrostu
ciśnienia na wlocie pary kanałów
napędowych.

Co najmniej jeden instrument musi mieć kanały napędowe,
ponieważ przepływa przez nie ciecz w celu ogrzania.
Alternatywnie jedno stanowisko adaptera można
pozostawić puste, aby umożliwić nagrzewanie.

10217 Wlot pary kanałów natryskowych.
Przekroczono graniczny czas wzrostu
ciśnienia na wlocie pary kanałów
natryskowych.

Co najmniej jeden instrument musi mieć kanały
natryskowe, ponieważ przepływa przez nie ciecz w celu
ogrzania. Alternatywnie jedno stanowisko adaptera można
pozostawić puste, aby umożliwić nagrzewanie.

10228 Proces drzwi. Zamknięcie drzwi
Careclave jest możliwe tylko wtedy, gdy
włożona jest puszka z olejem.

Włożyć puszkę z olejem. Jeśli nie ma pełnej puszki
z olejem, włożyć wyjętą (ewentualnie pustą) puszkę, aby
zamknąć drzwi. 

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.
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10230 Pneumatyczne wykrywanie Carebox
przesyła nielogiczne wartości. Mimo że
włożony jest Carebox (wyłącznik
kontaktowy), wzrost ciśnienia sugeruje
brak Carebox.

Zewnętrzna część Carebox musi być sucha przed
włożeniem do Careclave, a spadające krople mogą
spowodować zbyt wysoki wzrost ciśnienia.
Sprawdzić uszczelki mediów w Carebox.

10231 Pneumatyczne wykrywanie Carebox
przesyła nielogiczne wartości. Mimo że
włożony jest Carebox (wyłącznik
kontaktowy), wzrost ciśnienia sugeruje
brak Carebox.
W pozycjach 5 i 8 lub 6 i 7 mogą
znajdować się bardzo nieprzepuszczalne
instrumenty.

Zewnętrzna część Carebox musi być sucha przed
włożeniem do Careclave. Spadające krople mogą
spowodować zbyt wysoki wzrost ciśnienia.
Sprawdzić uszczelki mediów w Carebox. 
Zmienić pozycję instrumentu w Carebox. Włożyć
instrument ze stanowiska 5 lub 8 do stanowiska od 1 do 4,
a instrument ze stanowiska 6 lub 7 do stanowiska od 1 do
4.

10233 Pneumatyczne wykrywanie Carebox
przesyła nielogiczne wartości. Mimo że
nie jest włożony Carebox (wyłącznik
kontaktowy), wzrost ciśnienia sugeruje
włożony Carebox.

Sprawdzić dopływ sprężonego powietrza (sprężarka,
zawór główny).
Sprawdzić uszczelki mediów w Carebox.

10234 Kontrola drożności Carebox przesyła
niedozwolone wartości.

Przepływ przez Carebox nie jest możliwy. Sprawdzić
dopływ sprężonego powietrza oraz instrumenty i adaptery
pod kątem drożności. Wykonać program serwisowy Test
działania Carebox.

10235 Kontrola drożności Carebox przesyła
niedozwolone wartości. Podczas
przepływu przez V20 nie jest wykrywany
wzrost ciśnienia.

Przepływ przez Carebox nie jest możliwy. Sprawdzić
zasilanie sprężonym powietrzem oraz instrumenty
i adaptery w pozycjach 5 i 8. Wykonać program
serwisowy Test działania Carebox.

10236 Kontrola drożności Carebox przesyła
niedozwolone wartości. Podczas
przepływu przez V16 nie jest wykrywany
wzrost ciśnienia.

Przepływ przez Carebox nie jest możliwy. Sprawdzić
zasilanie sprężonym powietrzem oraz instrumenty
i adaptery w pozycjach 6 i 7. Wykonać program
serwisowy Test działania Carebox.

10237 Kontrola drożności Carebox przesyła
niedozwolone wartości. Podczas
przepływu przez V19 nie jest wykrywany
wzrost ciśnienia.

Przepływ przez Carebox nie jest możliwy. Sprawdzić
zasilanie sprężonym powietrzem oraz instrumenty
i adaptery w pozycjach 2 i 3. Wykonać program
serwisowy Test działania Carebox.

10238 Kontrola drożności Carebox przesyła
niedozwolone wartości. Podczas
przepływu przez V18 nie jest wykrywany
wzrost ciśnienia.

Przepływ przez Carebox nie jest możliwy. Sprawdzić
zasilanie sprężonym powietrzem oraz instrumenty
i adaptery w pozycjach 1 i 4. Wykonać program
serwisowy Test działania Carebox.

10239 Kontrola drożności Carebox przesyła
niedozwolone wartości. Podczas
przepływu przez V22 nie jest wykrywany
wzrost ciśnienia.

Co najmniej jeden instrument musi mieć kanały
natryskowe, ponieważ przepływa przez nie ciecz w celu
ogrzania. Alternatywnie jedno stanowisko adaptera można
pozostawić puste, aby umożliwić nagrzewanie.
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10241 Wytwarzanie próżni sterowane
ciśnieniem. Pojawia się, gdy podczas
procesu kontrolowanego gradientem
nastąpi naruszenie gradientu przerwania,
skutkujące przerwaniem wykonywania
programu (w kontekście wytwarzania
próżni sterowanego ciśnieniem/kontroli
gradientu ciśnienia). Wydajność
wytwarzania ciśnienia jest
niewystarczająca.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.

10242 Pojawia się, gdy podczas procesu
kontrolowanego gradientem nastąpi
naruszenie gradientu przerwania,
skutkujące przerwaniem wykonywania
programu (w kontekście wytwarzania
próżni sterowanego taktem VT/kontroli
gradientu ciśnienia). Wydajność
wytwarzania ciśnienia jest
niewystarczająca.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.

10253 Występuje, gdy Carebox jest zawieszony
i drzwi są zamykane bez uruchomienia
programu i bez wykonania innych
czynności na GUI. Celem jest
zapobieganie przechowywaniu
zanieczyszczonego pojemnika w ciepłym
urządzeniu, co prowadziłoby do
niepotrzebnego wysuszenia zabrudzeń.

Wyjąć Carebox lub uruchomić program obróbki.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.
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10256 Kontrola gradientu ciśnienia podczas
wytwarzania próżni. Zmiana ciśnienia na
czujniku S1 podczas wytwarzania próżni
jest za mała.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.

10257 Kontrola gradientu ciśnienia podczas
testy próżniowego. Zmiana ciśnienia na
czujniku S1 podczas wytwarzania próżni
jest za mała.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.

10262 Ciśnienie wspierające w komorze.
Ciśnienie wspierające nie zostało
wytworzone w wymaganym czasie.

Sprawdzić dopływ sprężonego powietrza (sprężarka,
zawór główny).
Sprawdzić uszczelki mediów w Carebox.

10263 Kontrola gradientu ciśnienia podczas
redukcji ciśnienia wykrywania Carebox
ogólnie. Zmiana ciśnienia na czujniku S1
podczas redukcji ciśnienia jest za mała.

Zewnętrzna część Carebox musi być sucha przed
włożeniem do Careclave, a spadające krople mogą
spowodować zbyt wysoki wzrost ciśnienia.

W kotle nie powinny znajdować się kałuże, np.
z poprzedniego przerwanego programu. W razie potrzeby
usunąć wilgoć z kotła lub poczekać, aż wyparuje.

Sprawdzić przewód redukcji ciśnienia z tyłu urządzenia
(kreskowana kropla) pod kątem załamań.

Sprawdzić filtr redukcji ciśnienia w kotle pod kątem
zatkania.
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10264 Kontrola gradientu ciśnienia podczas
redukcji ciśnienia po kontroli drożności.
Zmiana ciśnienia na czujniku S1 podczas
redukcji ciśnienia jest za mała.

Zewnętrzna część Carebox musi być sucha przed
włożeniem do Careclave, a spadające krople mogą
spowodować zbyt wysoki wzrost ciśnienia.

Sprawdzić przewód redukcji ciśnienia z tyłu urządzenia
(kreskowana kropla) pod kątem załamań.

Sprawdzić filtr redukcji ciśnienia w kotle pod kątem
zatkania.

10266 Wytwarzanie próżni sterowane
ciśnieniem. Zmiana ciśnienia jest
mniejsza niż oczekiwano, wydajność
wytwarzania próżni spada.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10267 Wytwarzanie próżni sterowane taktem.
Zmiana ciśnienia jest mniejsza niż
oczekiwano, wydajność wytwarzania
próżni spada.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10268 Wlot pary. Zmiana ciśnienia jest mniejsza
niż oczekiwano, wydajność wlotu pary
spada.

Sprawdzić wsad urządzenia pod kątem zachowania
wymaganej ilości wsadu.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.
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10269 Napowietrzanie. Przepływ objętościowy
podczas napowietrzania jest niższy niż
oczekiwany.

Sprawdzić sterylny filtr powietrza w tablicy mediów; jeśli
jest mocno zabrudzony lub zablokowany, wymienić go.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10270 Spadek ciśnienia. Zmiana ciśnienia jest
mniejsza niż oczekiwano, prędkość
redukcji ciśnienia spada.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10271 Kontrola przewodności. Przekroczenie
wartości ostrzegawczej dla
nieprawidłowej przewodności podczas
uruchamiania programu. Nadal możliwe
jest uruchomienie programu.

Przygotować regenerowany wkład do urządzenia
uzdatniającego wodę.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10272 Kontrola przewodności. Przekroczenie
wartości ostrzegawczej dla
niewystarczającej przewodności podczas
czyszczenia. Nadal możliwe jest
uruchomienie programu.

Przygotować regenerowany wkład do urządzenia
uzdatniającego wodę.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10273 Kontrola przewodności. Przekroczenie
wartości granicznej dla niewystarczającej
przewodności podczas uruchamiania
programu. Uruchomienie programu nie
jest możliwe.

Zapewnić zasilanie całkowicie zdemineralizowaną wodą
o odpowiedniej jakości. 

Włożyć regenerowany wkład do urządzenia uzdatniającego
wodę.

10274 Kontrola przewodności. Przekroczenie
wartości granicznej ostrzegawczej dla
niewystarczającej przewodności podczas
czyszczenia. Uruchomienie programu nie
jest możliwe.

Zapewnić zasilanie całkowicie zdemineralizowaną wodą
o odpowiedniej jakości. 

Włożyć regenerowany wkład do urządzenia uzdatniającego
wodę.

10275 Pojawia się, gdy turbina pomiarowa (S9)
pompy zasilającej (P1) wskazuje za mały
objętościowe natężenie przepływu.

Wyjąć i wyczyścić filtr w zasobniku.

10276 Zasilanie wsteczne. Turbina pomiarowa
(S9) pompy zasilającej (P1) wskazuje za
mały objętościowe natężenie przepływu.

Wyjąć i wyczyścić filtr w zasobniku.

10277 Uruchomienie programu. Poziom
napełnienia puszki z olejem jest niski,
więc można założyć, że
w przewidywalnej przyszłości (~20 ml)
nie uda się już pomyślnie przeprowadzić
procesu pielęgnacji olejowej.

Przygotować puszkę oleju MELAG Care Oil ma wymianę.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.
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10278 Włączone jest ręczne doprowadzanie
wody zasilającej. Urządzenie należy
napełnić co najmniej 1,5 l wody
zdemineralizowanej.

Przed uruchomieniem programu urządzenia należy
napełnić odpowiednią ilością wody całkowicie
zdemineralizowanej lub zapewnić automatyczne
doprowadzanie wody za pomocą instalacji uzdatniania
wody.

10279 Redukcja ciśnienia w Carebox. Zmiana
ciśnienia jest mniejsza niż oczekiwano,
prędkość redukcji ciśnienia spada.

Urządzenie Carebox należy czyścić codziennie pod
bieżącą wodą.

Wyczyścić sito w dolnej części Carebox. W razie częstego
występowania tego problemu mimo czyszczenia zwróć się
do serwisu technicznego.

Blokada ścieków, sprawdzić wąż ściekowy pod kątem
załamania i ewentualnego zamkniętego odcięcia.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

10280 Kontrola gradientu ciśnienia podczas
redukcji ciśnienia wykrywania Carebox
ogólnie. Zmiana ciśnienia na czujniku S1
podczas redukcji ciśnienia jest za mała.

Zewnętrzna część Carebox musi być sucha przed
włożeniem do Careclave, a spadające krople mogą
spowodować zbyt wysoki wzrost ciśnienia.

W kotle nie powinny znajdować się kałuże, np.
z poprzedniego przerwanego programu. W razie potrzeby
usunąć wilgoć z kotła lub poczekać, aż wyparuje.

Sprawdzić przewód redukcji ciśnienia z tyłu urządzenia
(kreskowana kropla) pod kątem załamań.

Sprawdzić filtr redukcji ciśnienia w kotle pod kątem
zatkania.

10281 Kontrola gradientu ciśnienia podczas
redukcji ciśnienia. Zmiana ciśnienia na
czujniku S1 podczas redukcji ciśnienia
jest za mała.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.
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10282 Kontrola gradientu ciśnienia podczas
redukcji ciśnienia wykrywania Carebox
ogólnie. Zmiana ciśnienia na czujniku S1
podczas redukcji ciśnienia jest za mała.

Zewnętrzna część Carebox musi być sucha przed
włożeniem do Careclave, a spadające krople mogą
spowodować zbyt wysoki wzrost ciśnienia.

W kotle nie powinny znajdować się kałuże, np.
z poprzedniego przerwanego programu. W razie potrzeby
usunąć wilgoć z kotła lub poczekać, aż wyparuje.

Sprawdzić przewód redukcji ciśnienia z tyłu urządzenia
(kreskowana kropla) pod kątem załamań.

Sprawdzić filtr redukcji ciśnienia w kotle pod kątem
zatkania.

10283 Wytwarzanie próżni sterowane
ciśnieniem. Pojawia się, gdy podczas
procesu kontrolowanego gradientem
nastąpi naruszenie gradientu przerwania,
skutkujące przerwaniem wykonywania
programu (w kontekście wytwarzania
próżni sterowanego ciśnieniem/kontroli
gradientu ciśnienia). Wydajność
wytwarzania ciśnienia jest
niewystarczająca.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.

10286 Wytwarzanie próżni sterowane
ciśnieniem. Pojawia się, gdy podczas
procesu kontrolowanego gradientem
nastąpi naruszenie gradientu przerwania,
skutkujące przerwaniem wykonywania
programu (w kontekście wytwarzania
próżni sterowanego ciśnieniem/kontroli
gradientu ciśnienia). Wydajność
wytwarzania ciśnienia jest
niewystarczająca.

Sprawdzić, czy filtr pyłowy nie jest zabrudzony, w razie
potrzeby wymienić.
Obszar zasysania układu chłodzenia pod urządzeniem
musi być wolny, sprawdzić np. na papierze pod
urządzeniem, co może zatrzymywać przepływ powietrza.

Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane.
Musi być możliwość swobodnego rozpraszania ciepła,
zapewnić wentylację, nie zaleca stosowania szaf do
zabudowy.

Należy spełnić warunki montażu (np. temperatura
otoczenia). 

Sprawdź wsad urządzenia pod kątem zgodności
z dopuszczalnymi ilościami.

Sprawdź, czy filtr redukcji ciśnienia w komorze nie jest
zatkany.

11000 Wysyłanie protokołu zostało przerwane
wskutek błędu połączenia.

Sprawdzić połączenie urządzenia z siecią gabinetu przez
złącze sieciowe z tyłu urządzenia.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

11001 Kilka pendrive'ów podłączonych
bezpośrednio do urządzenia

Podłączyć tylko jeden pendrive do urządzenia.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.
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Zdarze-
nie

Możliwa przyczyna Co można zrobić

11002 Pendrive nie jest włożony, chociaż
zażądano dostępu do zapisu na
pendrive'ie.

Włożyć pendrive do tablicy mediów.

W razie potrzeby użyć gniazdka USB z tyłu urządzenia.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

11003 Pendrive nie ma wystarczającej ilości
wolnego miejsca, aby zapisać wymagane
dane protokołu.

Zapisać protokołu z pendrive'a w sieci gabinetu,
a następnie opróżnić pamięć USB, aby przesłać nowe
protokoły.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

11004 Zapis danych protokołu na nośniku
pamięci USB nie powiódł się.

Włożyć pendrive do tablicy mediów.

W razie potrzeby użyć gniazdka USB z tyłu urządzenia.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

11006 Osiągnięto maksymalną liczbę
niewysłanych protokołów programu;
najstarszy protokół zostanie nadpisany
przy następnym uruchomieniu programu.

Wysłać wewnętrznie zapisane protokoły na pendrive'a lub
do sieci gabinetu.

Wysyłanie protokołu może również odbywać się
automatycznie, należy to skonfigurować w menu ustawień.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

11007 Osłona drukarki jest otwarta po wysłaniu
zlecenia drukowania.

Zamknąć osłonę drukarki.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

11009 Drukarka jest skonfigurowana, ale nie
jest podłączona.

Podłączyć drukarkę przez złącze sieciowe z tyłu
urządzenia.

Uruchomić ponownie drukarkę. Najpierw uruchomić
urządzenie, a następnie drukarkę.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

11011 Kilka drukarek podłączonych
bezpośrednio do urządzenia

Podłączyć tylko jedną drukarkę do urządzenia.

Uruchomić ponownie drukarkę. 

Najpierw uruchomić urządzenie, a następnie drukarkę.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

11012 Papier w drukarce wkrótce się skończy. Przygotować nową rolkę.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.

11013 Ogólny błąd drukarki Uruchomić ponownie drukarkę. 

Najpierw uruchomić urządzenie, a następnie drukarkę.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.
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Zdarze-
nie

Możliwa przyczyna Co można zrobić

11100 Wysyłanie protokołu zostało przerwane
wskutek błędu połączenia.

Sprawdzić połączenie urządzenia z siecią gabinetu przez
złącze sieciowe z tyłu urządzenia.

Jest to tylko ostrzeżenie. Nie ma wpływu na efekt obróbki.
Można dalej używać urządzenia.
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Typ urządzenia Careclave 618
Wymiary urządzenia 
(wys. × szer. × gł.)

56,2 x 48,0 x 65,3 cm

Ciężar własny 69 kg
Masa robocza 82,5 kg
Komora sterylizacyjna
Średnica komory 250 mm
Głębokość komory 350 mm
Pojemność komory/wytwornica pary 17,8 l/4,4 l
Carebox
Pojemność Carebox 2,4 l
Podłączenie elektryczne
Przyłącze elektryczne 220-240 V 50 Hz
Maks. zakres napięcia Wahania napięcia sieciowego sięgające ± 10% napięcia znamionowego
Maks. pobór mocy podczas pracy 3000 W
Maks. pobór mocy w stanie
spoczynku

0,5 W

Zabezpieczenia będące częścią
budynku

Wyłącznik różnicowoprądowy 16 A, znamionowy prąd upływowy = 30 mA

Długość kabla sieciowego 2 m
Kategoria przepięciowa Przepięcia czasowe do wartości kategorii przepięciowej II
Stopień zabrudzenia (wg EN 61010) 2
Warunki otoczenia
Miejsce montażu Wnętrze budynku (suche i zabezpieczone przed pyłem)
Emisja hałasu LP(a)
w odległości 1 m

70 dB(A)

Ciepło odlotowe (przy maksymalnym
wsadzie)

1,7 KW

Temperatura otoczenia 5-40 °C (zakres idealny 16-26 °C)
Względna wilgotność powietrza maks. 80 % w temperaturze do 30 °C maks. 50 % w 40 °C (pomiędzy nimi

linearnie malejąca)
Stopień ochrony (według IEC 60529) IP20
Warunki transportowania
i przechowywania

Temperatura: od -5 do +40°C, wilgotność powietrza: < 80%

Maks. wysokość geograficzna 2000 m
Woda zasilająca
Maks. zużycie wody 5 l/h
Maks. zużycie wody w programie
Care-Therm

1,0 l

Maks. zużycie wody w programie
Care-S

1,2 l

Maks. zużycie wody w programie
Care-B

1,3 l

Średnie zużycie wody 2,5 l/h
Jakość wody (woda uzdatniona) Woda destylowana lub zdemineralizowana wg EN 13060, załącznik C
Temperatura wody od 1 do 35°C
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Woda zimna (do podłączania instalacji uzdatniania wody)

Min. statyczne ciśnienie wody2) 2 bary
Maks. statyczne ciśnienie wody 10 bary
Jakość wody Jakość wody pitnej
Sprężone powietrze
Ciśnienie min. 4 bar wzgl.
Ciśnienie maks. 8 bar wzgl.
Min. zasilanie wodą 55 Nl/min
Średnie zużycie powietrza 50 Nl/cykl
Jakość sprężonego powietrza Osuszone, bez kondensatu, bez bakterii, bez oleju, filtrowane (dokładność

filtracji ≤ 2 μm)
Woda odpadowa
Maks. przepływ (woda odpadowa) 2 l/min
Maks. temperatura wody (woda
odpadowa)

90°C dla 30 s, maks. 98°C dla 1 s

Ciśnienia robocze i eksploatacyjne
Dopuszcz. ciśnienie robocze komory od -1 bar do + 3 bar wzgl.
Dopuszcz. ciśnienie robocze
płaszcza

od -1 bar do + 3 bar wzgl.

Ciśnienie robocze w komorze/
płaszczu

2,2 bar wzgl.

2) Minimalne ciśnienie statyczne wody podczas używania MELAdem 47 wynosi 3,0 bar. Jeśli ciśnienie jest mniejsze niż 3,0 bar, MELA-
dem47 należy podłączyć do pompy podwyższającej ciśnienie (nr art. ME22500).
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17 Akcesoria i części zamienne

Wszystkie wymienione artykuły, a także przegląd pozostałych akcesoriów można uzyskać u sprzedawcy branżowego.

Akcesoria do urządzenia

Kategoria Produkt Nr art.
Uchwyty Uchwyt C Plus 

na 6 tacek lub 3 MELAstore Box 100
ME81370

Uchwyt D Plus 
na 2 skrzynki MELAstore Box 200 lub 2 skrzynki
MELAstore Box 100 i 2 wąskie tacki

ME82640

Uchwyt E Plus 
na 6 tacek (standard) i 2 wąskie tacki

ME82400

Uchwyt F "Plus" 
na 3 skrzynki MELAstore Box 100 i 2 wąskie tacki

ME82660

Uchwyt Careclave 4+2 tacki
na 4 tacki (krótkie) i 2 tacki wąskie (krótkie)

ME21778

Uchwyt Careclave 6+2 tacki
na 6 tacki (krótkie) i 2 tacki wąskie (krótkie)

ME22346

Tacki Taca ME00280
Taca, wąska ME01320
Tacka do uchwytu Careclave 4+2 i 6+2 ME21774
Tacka wąska do uchwytu Careclave 4+2 i 6+2 ME21776

Chwytak folii Chwytak folii ME22410
Pojemnik sterylizacyjny
z jednorazowym filtrem
papierowym wg EN 868-8

15K (18 x 12 x 4,5 cm) ME01151
15M (35 x 12 x 4,5 cm) ME01152
15G (35 x 12 x 8 cm) ME01153
17K (20 x 14 x 5 cm) ME01171
28M (32 x 16 x 6 cm) ME01284
28G (32 x 16 x 12 cm) ME01285

System MELAstore MELAstore Tray 50 (18 x 11,8 x 3 cm) ME01180
MELAstore Tray 100 (27,5 x 17,6 x 3 cm) ME01181
MELAstore Tray 200 (27,5 x 17,6 x 4,3 cm) ME01182
MELAstore Box 100 (31,2 x 19 x 4,6 cm) ME01191
MELAstore Box 200 (31,2 x 19 x 6,5 cm) ME01192

Akcesoria ogólne

Kategoria Produkt Nr art.
System próbek MELAcontrol Helix zawierający próbki Helix i 250

wskaźników paskowych
ME01080

MELAcontrol Pro zawierający próbki Helix i 40 wskaźników
paskowych

ME01075

Opakowanie uzupełniające MELAcontrol Pro ME01076
Uzdatnianie wody MELAdem 47 Instalacja odwróconej osmozy ME01049

MELAdem 53/MELAdem 53 C ME01038/ME01036
Doprowadzanie wody Pompa napełniająca P10 ME65010

Pompa podwyższająca ciśnienie do MELAdem 47 ME22500
Czyszczenie Zestaw do czyszczenia komory ME01081
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Kategoria Produkt Nr art.
Do dokumentacji Pendrive USB ME19901

Drukarka etykiet MELAprint 60 ME01160
Kabel sieciowy (Cross-Over), 2 m ME15813
Kabel sieciowy (Cross-Over), 5 m ME15814
Kabel sieciowy (Cross-Over), 10 m ME15815

Inne Water stop ME01056
Syfon natynkowy ME37410
System noszenia ME21121
Cooling Box ME11000

Akcesoria Carebox

Kategoria Produkt Nr art.
Carebox Carebox Green ME10704
Carebox Carebox Blue ME10708
Carebox Uchwyt stołowy na część górną Carebox ME22161
Carebox Blue Adapter do turbin KaVo (MULTIflex) ME02601
Carebox Blue Adapter do turbin Sirona ME02602
Carebox Blue Adapter na nieużywane złącza ME02603
Carebox Blue Adapter do Sirona T1 Classic ME02604
Carebox Blue Adapter do turbin W&H (Roto Quick) ME02605
Carebox Blue Adapter do głowic KaVo/BienAir WS ME02606
Carebox Blue Adapter do złącza ISO (złącze INTRA) ME02607
Carebox Blue Adapter do turbin BienAir ME02608
Carebox Blue Adapter do złącza Midwest (4/5 otworów) ME02609
Carebox Blue Adapter do zewnętrznych kanałów natryskowych ME21914
Carebox Blue Oringi adaptera ISO (10 szt.) ME02627
Carebox Blue Oringi adaptera Sirona T1 Classic (5 szt.) ME02624
Carebox Blue Oringi adaptera turbiny Sirona (9 szt.) ME02622
Carebox Blue Zestaw oringów do adaptera turbiny KaVo (zestaw do 1

adaptera)
ME02621

Carebox Blue Zestaw oringów do adaptera turbiny W&H (Roto Quick)
(zestaw do 1 adaptera)

ME02625

Carebox Blue Oringi do adaptera głowicy KaVo/Bien Air (5 szt.) ME02626
Carebox Blue Oring do adaptera turbin Set BienAir (zestaw do 1

adaptera)
ME02628

Carebox Green Adapter do końcówek (M3,0 x 0,5 mm), gwint zewnętrzny ME80750
Carebox Green Adapter do końcówek (M3,6 x PH1,5 P0,5), gwint

wewnętrzny
ME80751

Carebox Green Adapter do końcówek (M3,0 x 0,35 mm), gwint zewnętrzny ME80752
Carebox Green Adapter do końcówek (M3,5 x 0,35 mm), gwint wewnętrzny ME80755
Carebox Green Adapter do końcówek (M3,0 x 0,6 mm), gwint zewnętrzny ME80756
Carebox Green Adapter do końcówek (M3,5 x 0,6 mm), gwint wewnętrzny ME80760
Carebox Green Adapter do końcówek (M3,0 x 0,5 mm), gwint wewnętrzny ME80790
Carebox Green Adapter M8x1 mimośrodowy ME22407

Części zamienne

Kategoria Produkt Nr art.
Careclave Olej do gniazda blokady drzwi ME27515
Careclave Puszka z olejem pielęgnacyjnym MELAG Care Oil ME84740
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Kategoria Produkt Nr art.
Careclave Filtr pyłu ME82260
Careclave Filtr sterylny ME84790
Careclave Filtr zbiornika wody zasilającej ME21358
Careclave Kabel sieciowy z wtyczką do urządzeń gorących ME21301
Careclave Dysza do pielęgnacji rotora ME80016
Carebox Przyrząd pomiarowy Carebox ME21273
Carebox Uchwyt Carebox do boku urządzenia ME22162
Część górna Carebox Śrubokręt TX6 do adapterów ME21867
Część górna Carebox Zestaw uszczelek stopy adaptera ME21328
Część górna Carebox
Część dolna Carebox

Zestaw uszczelek do mediów do Carebox:
2 x uszczelka do mediów duża
5 x uszczelka do mediów mała

ME21465

Część dolna Carebox Filtr (12 szt.) ME21412
Część dolna Carebox Sito Carebox ME10701
Część dolna Carebox Uszczelka obudowy ME21404
Część dolna Carebox Zacisk mocujący sita ME21692
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Słownik
AKI

AKI jest to skrót od „Arbeitskreis Instrumentenaufbere-
itung”

Autoryzowany technik
Autoryzowany technik to osoba z działu obsługi klienta lub
sklepu branżowego, która została przeszkolona i autoryzo-
wana przez firmę MELAG. Tylko temu technikowi wolno
przeprowadzać prace naprawcze i instalacyjne w urządze-
niach MELAG.

BfArM
Skrót od „Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte” (niemiecki instytut leków i wyrobów medycznych).

DGSV
Skrót: „Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung”; wy-
tyczne dotyczące wykształcenia DGSV są wymienione w
DIN 58946, część 6 jako „Wymogi dla personelu”.

DGUV Przepis 1
DGUV to skrót od „Niemieckie Ustawowe Ubezpieczenie
Wypadkowe”. Przepis 1 reguluje podstawy prewencji.

DIN 58953
– sterylizacja, pakowanie materiału sterylnego

Dynamiczna kontrola ciśnienia komory sterylizacyjnej
służy jako dowód, że szybkość zmian ciśnienia w komorze
sterylizacyjnej podczas cyklu sterylizacji nie przekracza
wartości, która mogłaby doprowadzić do uszkodzenia ma-
teriału opakowaniowego. [EN 13060]

EN 13060
– Małe sterylizatory parowe

EN 867-5
Norma – Niebiologiczne systemy do stosowania w steryli-
zatorach - część 5: Specyfikacja systemów wskaźnikowych
i przyrządów testowych procesu do stosowania w badaniu
kwalifikacyjnym dla małych sterylizatorów typu B i typu S

EN ISO 15883
Norma - urządzenia czyszczące - dezynfekcyjne

Ewakuacja
Wytworzenie próżni w zasobniku

Frakcjonowana procedura próżniowa
Procedura techniczna sterylizacji parowej, polegająca na
wielokrotnej ewakuacji komory sterylizacyjnej na zmianę z
doprowadzeniem pary.

FTP
(ang.: File Transfer Protocol) to procedura transmisji da-
nych, służąca do transportu danych z internetu. Dane te
mogą zawierać programy, pliki i informacje. Specjalne pro-
gramy FTP (klienci FTP) służą do przenoszenia danych na
serwer.

Instrument drążony A
patrz Produkt z wąskim kanałem wewnętrznym

Instrument drążony B
patrz Prosty instrument drążony

Komora sterylizacyjna
Przedmioty sterylizacji są umieszczane w przestrzeni we-
wnątrz sterylizatora

Kondensat
Ciecz (np. woda), która powstaje z pary podczas stygnię-
cia i skrapla się

Kontrola pustej komory
Kontrola bez załadunku; jest przeprowadzana w celu oce-
ny wydajności sterylizatora bez wpływu załadunku; umożli-
wia kontrolę utrzymywanych temperatur i ciśnień wzglę-
dem przewidzianych ustawień. [zob. EN 13060]

Korozja
chemiczne zmiany lub zniszczenie materiałów metalowych
przez wodę i substancje chemiczne

KRINKO
Skrót od Kommission für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention w niemieckim Instytucie Roberta Kocha.

Masywny
bez przestrzeni drążonych lub pośredniej, stały, szczelny,
zamknięty

Masywny załadunek
służy jako dowód, że w przypadku wartości, na jakie usta-
wiono sterowanie, osiągane są wymagane warunki steryli-
zacji w całym zakresie załadunku. Załadunek musi przed-
stawiać masę maksymalną instrumentów masywnych, do
których sterylizacji zaprojektowano sterylizator zgodnie z
EN 13060. [EN 13060]

Materiał sterylny
jest również określany jako wsad, jest to materiał po uda-
nej sterylizacji, zatem materiał sterylny.

Miękkie opakowania sterylizacyjne
np. torby papierowe lub przezroczyste sterylne opakowa-
nia

Niezbędny czas podgrzewania wstępnego
Czas wymagany po włączeniu autoklawu lub po rozpoczę-
ciu programu sterylizacji w celu ogrzewania dwupłaszczo-
wej wytwornicy pary przed rozpoczęciem procesu steryli-
zacji; czas trwania zależy od temperatury, w której odbywa
się sterylizacja.

Norma EN ISO 11140-1
Norma - Sterylizacja produktów ochrony zdrowia - Wskaź-
niki chemiczne - Część 1: Wymagania ogólne
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Norma EN ISO 11607-1
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów me-
dycznych -- Część1: Wymagania dotyczące materiałów,
systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych

Opakowanie wielokrotnego użytku
np. podwójnie zafoliowane lub zapakowane w folię instru-
menty są dodatkowo umieszczone w pojemniku lub w owi-
niętym w tekstylia zbiorniku.

Partia towaru
Partia to całość wsadu, który wspólnie poddano temu sa-
memu programowi oczyszczania.

Porowatość
przepuszczalne dla cieczy i powietrza, np. tekstylia

Porowaty częściowy załadunek
służy jako dowód, że w przypadku wartości, na jakie usta-
wiono sterowanie, para szybciej i bardziej równomiernie
wnika w ustalony pakiet kontrolny [patrz też EN 13060]

Porowaty pełny załadunek
służy jako dowód, że w przypadku wartości, na jakie usta-
wiono sterowanie, osiągane są wymagane warunki steryli-
zacji w porowatych załadunkach z maksymalną gęstością,
dla których sterylizator został zaprojektowany według EN
13060 [patrz też EN 13060]

Produkt z wąskim kanałem wewnętrznym
jednostronnie otwarty instrument, dla którego obowiązuje:
1 ≤ L/D ≤ 750 i L ≥ 1500 mm lub dwustronnie otwarty in-
strument, dla którego obowiązuje: 2 ≤ L/D ≤ 1500 i L ≤
3000 mm i który nie odpowiada instrumentowi drążonemu
B L…długość instrumentu drążonego D…średnica instru-
mentu drążonego [patrz EN 13060]

Proste opakowanie
pakowanie jednokrotne, na przykład instrumenty zamknię-
te w folii – przeciwieństwem jest: Opakowanie wielokrotne-
go użytku

Prosty instrument drążony
jednostronnie otwarty instrument, dla którego obowiązuje:
1 ≤ L/D ≤ 5 i D ≥ 5 mm lub dwustronnie otwarty instrument,
dla którego obowiązuje: 2 ≤ L/D ≤ 10 i D ≥ 5 L…długość in-
strumentu drążonego D…średnica instrumentu drążonego
[patrz EN 13060]

Próżnia
W języku potocznym: wolna od materii przestrzeń; w sen-
sie technicznym: objętość o zmniejszonym ciśnieniu gazu
(najczęściej ciśnieniu powietrza)

Przedmiot sterylizacji
to niesterylny, przewidziany do sterylizacji przedmiot

Przewodność
Przewodność to zdolność przewodzącej substancji che-
micznej lub mieszaniny substancji do prowadzenia lub
przenoszenia energii lub innych substancji lub cząstek w
przestrzeni.

RKI
Skrót od „Robert Koch-Institut”. To centralna instytucja
identyfikacji, zapobiegania i zwalczania chorób, zwłaszcza
chorób zakaźnych.

Stan przegrzania
jest fenomenem, gdy w pewnych warunkach można pod-
grzać ciecz powyżej temperatury wrzenia, bez wrzenia; ten
stan jest niestabilny; przy niewielkich wstrząsach, w bardzo
krótkim czasie, może powstać duży pęcherz gazu, który
będzie rozszerzał się wybuchowo.

System oceny procesu
również Self-Monitoring-System – obserwuje proces, po-
równuje wartości czujników podczas bieżących progra-
mów.

Systemy barier sterylnych
uszczelnione opakowanie minimalne, które zapobiega
przedostawaniu się mikroorganizmów; np. woreczki szczel-
nie zamknięte przez zgrzewanie, szczelne pojemniki wielo-
krotnego użytku, składane chustki do sterylizacji itp.

Test Bowie & Dick'a
Test przenikania pary w normowym pakiecie testowym;
opisany w EN 285; Test jest uznany w zakresie sterylizacji
wielkogabarytowej.

Wartość A0
Wartość A0 stanowi kryterium eliminacji mikroorganizmów
i dezaktywacji wirusów metodą dezynfekcji wilgotnym go-
rącem. Wartość A0 jest zależna od temperatury i czasu.

Woda demineralizowana
Woda bez minerałów znajdujących się w normalnej wodzie
źródlanej lub wodzie wodociągowej; jest uzyskiwana w
drodze wymiany jonowej z normalnej wodociągowej. Okre-
ślana jest tu jako woda uzdatniona.

Woda destylowana
określana również jako Aquadest, z łac. aqua destillata;
jest w znacznym stopniu pozbawiona soli, substancji orga-
nicznych i mikroorganizmów, otrzymuje się ją przez desty-
lację (odparowanie i następnie kondensację) normalnej
wody wodociągowej lub wstępnie oczyszczonej wody.
Określana jest tu jako woda uzdatniona.

Woda uzdatniona
jest potrzebna do wytworzenia pary wodnej do sterylizacji;
wartości referencyjne dotyczące jakości wody zgodnie z
EN 285 lub EN 13060 – Załącznik C

Wsady mieszane
opakowane i nieopakowane wsady w ramach jednej partii

Wyciek powietrza
Wyciek powietrza jest to nieszczelne miejsce, przez które
w sposób niepożądany może wpływać lub wydostawać się
powietrze; kontrola wycieku powietrza służy jako dowód,
że objętość powietrza wpływającego do komory steryliza-
cyjnej w fazach podciśnieniowych nie przekracza wartości
zapobiegającej przenikaniu pary do załadunku sterylizatora
oraz że wyciek powietrza nie jest możliwą przyczyną po-
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nownego zanieczyszczenia załadunku sterylizatora pod-
czas suszenia.



Dystrybutor

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Geneststraße 6-10
10829 Berlin
Germany

email: info@melag.de
web: www.melag.com

Instrukcją oryginalną

Odpowiedzialny za treść: MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Z zastrzeżeniem zmian techniczmych
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