
Instrukcja obsługi
Vacuklav® 24 BL+
Autoklaw
od wersji oprogramowania 5.17

PL
Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
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 ISO 13485 jest nadzorowany m.in. w ramach rocznych wielodniowych au-
dytów 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 Ogólne wskazówki

Przed użyciem urządzenia należy szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja obsługi 
zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Utrzymanie stałej sprawności urządzenia i zacho-
wanie jego wartości zależą przede wszystkim od jego odpowiedniej konserwacji. Niniejszą instrukcję 
należy przechowywać starannie w pobliżu urządzenia. Jest ona częścią produktu.

Symbole w dokumencie
Symbol Opis

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

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

Wskazuje na ważną informację.
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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 Podobnie jak oczyszczanie przyrządów, tak i sterylizacja przyrządów i tekstyliów przy użyciu tego 
autoklawu może być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel.

Noszenie autoklawu

n Przenoszenie urządzenia możliwe jest tylko w dwie osoby.

n Stosować pasy odpowiednie do noszenia.
Ustawienie, instalacja, uruchomienie

n Po rozpakowaniu skontrolować urządzenie pod względem szkód transportowych.

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

n Zlecać podłączenie elektryczne i wykonanie przyłączy wody zasilającej i ścieków tylko fachowcom.

n Przy zastosowaniu opcjonalnego elektronicznego detektora wycieku wody (water stop) ryzyko szkód
powodowanych przez wodę jest minimalne.

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

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

n Urządzenie powinno znajdować się poza miejscem udzielania świadczeń medycznych. Minimalna 
odległość od miejsca udzielania świadczeń medycznych musi wynosić co najmniej 1,5 m.

n Nośniki dokumentacyjne (komputery, czytniki kart CF itp.) muszą być umieszczone tak, aby nie mogły
wchodzić w kontakt z cieczami.

n Przy pierwszym uruchomieniu przestrzegać wszystkich wskazówek opisanych w dokumentacji tech-
nicznej [Technical Manual].

Kable i wtyczki sieciowe

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 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.
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.
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Oczyszczanie i sterylizacja

n Stosować się do wskazówek producentów tekstyliów i przyrządów dotyczących oczyszczania i steryli-
zacji tekstyliów i przyrządów.

n Do oczyszczania i sterylizacji tekstyliów i przyrządów należy przestrzegać istotnych norm i wytycznych
w Niemczech, np. od RKI i DGSV.

n Stosować tylko materiały i systemy opakowaniowe, które według danych producenta są przystosowa-
ne do sterylizacji parowej.

Przerwanie programu

n Przy otwieraniu drzwi po przerwaniu programu, w zależności od momentu przerwania programu, 
gorąca para wodna może wydostawać się z kotła.

n W zależności od momentu przerwania programu załadunek może być niesterylny. Przestrzegać 
wyraźnych wskazówek na wyświetlaczu autoklawu. W razie potrzeby ponownie sterylizować dany
przedmiot sterylizacji po ponownym zapakowaniu.

Wyjmowanie przedmiotu sterylizacji

n Nigdy nie otwierać gwałtownie drzwi.

n Do wyjmowania tacy stosować podnośnik tacy. Nie dotykać niezabezpieczonymi rękami przedmiotu
sterylizacji, kotła lub drzwi. Części są gorące.

n Kontrolować opakowanie przedmiotu sterylizacji pod względem uszkodzeń przy wyjmowaniu z 
autoklawu. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, zapakować przedmiot sterylizacji ponownie i poddać go
ponownej sterylizacji.

Przechowywanie i transport

n Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

n Do podnoszenia autoklawu potrzebne są zawsze dwie osoby.

n Do noszenia autoklawu należy używać odpowiednich pasów transportowych.
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.
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 zdarze-
nia, które wystąpiły w związku z produktem (np. przypadek zgonu lub poważne w skutkach pogorsze-
nie 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.
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3 Opis funkcjonowania

Używanie zgodne z przeznaczeniem
Autoklaw przeznaczony jest do zastosowań medycznych np. w gabinetach lekarskich i stomatologicznych.
Zgodnie z normą DIN EN 13060 w przypadku niniejszego autoklawu mamy do czynienia ze sterylizatorem
parowym z cyklami typu B. Jako autoklaw uniwersalny nadaje się on do wykonywania wymagających 
zadań z zakresy sterylizacji. Za pomocą tego urządzenia można w większych ilościach sterylizować np.
wąskie instrumenty i sprzęt dentystyczny – pakowany lub niepakowany – oraz artykuły tekstylne.

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.

Przegląd programów sterylizacji
Rezultaty w tej tabeli pokazują, jakim kontrolom został poddany autoklaw. Oznaczone pola pokazują zgod-
ność z wszystkimi mającymi zastosowanie częściami normy DIN EN 13060.

Badania typu Program
uniwersalny

Szybki
program B

Szybki
program S

Program
ochronny

Program
Prion

Typ programu zgodnie z
DIN EN 13060

Typ B Typ B Typ S Typ B Typ B

Dynamiczna kontrola
ciśnienia komory
sterylizacyjnej

X X – X X

Wyciek powietrza X X X X X
Kontrola pustej komory X X X X X
Masywny wsad X X X X X
Porowaty częściowy
wsad

X – – X X

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

– – X – –

Produkt z wąskim
kanałem wewnętrznym
(instrument drążony A)

X X – X X

Proste opakowanie X X – X X
Wielokrotne opakowanie X – – X X
Suszenie – masywny
wsad

X X X X X

Suszenie – porowaty
załadunek

X – – X X

Temperatura sterylizacji 134 °C 134 °C 134 °C 121 °C 134 °C
Ciśnienie sterylizacji 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 1,1 bar 2,1 bar
Czas sterylizacji 5:30 min 5:30 min 3:30 min 20:30 min 20:30 min
X = zgodność z wszystkimi mającymi zastosowanie częściami normy DIN EN 13060
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4 Opis urządzenia

Widoki urządzenia

4

5

2

1

3

Ilustracja 1: Widok z przodu

1 Urządzenie obsługi i wskazań
2 Drzwi, otwierane na lewą stronę
3 Uchwyt zamykania przez

przesuwanie
4 Włącznik sieciowy
5 Nóżka urządzenia (regulowana)

10

7

6

9

8

12 11

Ilustracja 2: Widok z tyłu

6 Dopływ wody chłodzącej (gwint
zewnętrzny 3/4″)

7 Zespół zabezpieczający zgodny z
EN 1717

8 Sprężynowy zawór
bezpieczeństwa

9 Filtr sterylny
10 Odpływ wody chłodzącej (gwint

zewnętrzny 3/4″)
11 Dopływ wody uzdatnionej dla

zewnętrznego zasobnika lub
MELAdem, wychylane złącze
śrubowe dla węża Ø 6×1

12 Przyłącze sieciowe
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Ilustracja 3: Widok wewnętrzny

13 Kocioł
14 Trzpień blokowania drzwi
15 Powierzchnia uszczelniająca kotła
16 Nakładka awaryjnego odkręcania

pompy próżniowej
17 2x Bezpieczniki urządzenia
18 Przycisk resetowania wyłącznika

ochronnego silnika
19 Złącze szeregowe danych i

drukarki (RS232)1)

20 Uszczelka drzwi
21 Kołnierz drzwi

Symbole na urządzeniu

Producent urządzenia medycznego

Data produkcji urządzenia medycznego

Numer seryjny producenta urządzenia medycznego

Numer artykułu urządzenia medycznego

Informacje dotyczące objętości komory

Temperatura robocza urządzenia

Ciśnienie robocze urządzenia

Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie
instrukcji może spowodować uszkodzenie ciała i straty materialne.

Przed użyciem urządzenia należy szczegółowo 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.

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

Za pośrednictwem zilustrowanej obok naklejki na urządzeniu producent urządzenia
deklaruje, że produkt medyczny spełnia podstawowe wymagania europejskiej normy
EN 1717 – Ochrona przed zanieczyszczeniem wody pitnej...

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.

Panel obsługi
Panel obsługowy składa się z 2-wierszowego alfanumerycznego wyświetlacza LCD i czterech przycisków
foliowych.

14:27:12
0,02bar    25 °C

1 2 3

4 5 6

1 2-wierszowy wyświetlacz LCD
do wyświetlania stanu programu i wyświetlania parametrów

2 Godzina (g:min:s)
3 Ciśnienie komory (bar) i temperatura (pary) (°C)
4 Przyciski funkcyjne '-' i '+'

do wybierania, ustawiania i wyświetlania funkcji specjalnych: drukowanie, data / godzina,
podgrzewanie, łączna liczba cykli, przewodność, potwierdzanie usterki, przycisk '+' do
odblokowania drzwi

5 Przycisk wyboru programu 'P'
do wyboru programów sterylizacji / programów testowych oraz do wybierania / ustawiania opcji
(podmenu) funkcji specjalnych

6 Przycisk Start – Stop 'S'
do uruchamiania programów, przerywania programów / suszenia oraz do sterowania funkcjami
specjalnymi

Menu główne
Po każdym włączeniu wyświetlacz przełącza się do menu głównego, w którym aktualna godzina, ciśnienie
komory w barach oraz temperatura (pary) jest wyświetlana w °C.
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Uchwyty do załadunku
Szczegółowe informacje na temat różnych uchwytów, kompatybilności z różnymi nośnikami wsadu i użyt-
kowania znajdują się w oddzielnym dokumencie „Sposób użycia uchwytów”.

Uchwyt A Plus

Uchwyt (A Plus) jest standardowy i może podnosić
pięć tac lub – po obróceniu o 90° – trzy MELAstore
Box 100.

Uchwyt D

Uchwyt (D) może podnosić dwa wysokie pojemniki
sterylizacyjne (np. MELAstore Box 200) lub – po
obróceniu o 90° – cztery tace.
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5 Wymagania dotyczące instalacji

Miejsce ustawienia

OSTRZEŻENIE
W przypadku nieprzestrzegania wymagań dotyczących miejsca zamontowania istnieje
ryzyko urazów i/lub uszkodzenia autoklawu.
n Zlecać ustawianie, instalowanie i uruchamianie autoklawu tylko osobom, które zostały

autoryzowane przez MELAG.
n Autoklaw nie nadaje się do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem.
n Autoklaw jest przeznaczony do pracy poza miejscem przebywania pacjentów. Minimalna

odległość od miejsca udzielania świadczeń medycznych musi wynosić co najmniej 1,5 m.

Właściwości Vacuklav 24 BL+
Powierzchnia ustawienia równa i pozioma
Miejsce ustawienia wnętrze budynku (suche i zabezpieczone przed kurzem)
Obciążenie podłoża (tryb zwykły) 2,2 kN/m²
Maks. wysokość geograficzna 2000 m
Oddawanie ciepła (przy maks.
załadunku)

0,6 kWh

Temperatura otoczenia 5-40 °C (rekomendowane maks. 25 °C)
Względna wilgotność powietrza maks. 80 % w temperaturze do 31 °C maks. 50 % w 40 °C 

(pomiędzy nimi linearnie malejąca)

Podczas eksploatacji może dojść do wycieku pary. Nie ustawiać urządzenia w pobliżu czujki dymu. Zacho-
wać odstęp od materiałów, które mogą ulec uszkodzeniu na skutek pary.

Środowisko elektromagnetyczne
Podczas badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) tego urządzenia zastosowano limity emisji
zaburzeń dla urządzeń klasy B oraz odporność procesów na działanie w podstawowym środowisku elek-
tromagnetycznym według normy IEC 61326-1. Urządzenie jest tym samym odpowiednie do stosowania
we wszystkich zakładach, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych i tych, które są bezpośrednio podłączo-
ne do publicznej sieci zasilającej, która również zasila budynki wykorzystywane do celów mieszkalnych.
Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub wyłożone płytkami ceramicznymi. Jeśli podłoga pokryta jest
materiałem syntetycznym, wilgotność względna musi wynosić co najmniej 30 %.
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Wymagane miejsce

Ilustracja 4: Widok z przodu, z prawej strony i z góry

Wymiary Vacuklav 24 BL+
Szerokość A 42,5 cm
Wysokość B 49,5 cm
Głębokość, łącznie*) C 83,5 cm
Odstęp między nóżkami urządzenia C1 43,5 cm
Odstęp nóżki tylnej urządzenia do tylnej ściany C2 20 cm
Min. odległość do boku D1 5 cm
Min. odległość do krawędzi oporowej ościeżnicy drzwiowej D2 10 cm
Min. odległość do tyłu E 5 cm
Wolna przestrzeń przy całkowicie otwartych drzwiach F 75,5 cm
Min. odległość od góry G 5 cm
*) wraz z zespołem zabezpieczającym zgodnie z normą EN 1717

Podczas instalacji autoklawu należy zachować boczne odstępy.
Autoklaw pracuje z chłodnicą z tyłu urządzenia. Funkcjonalność i żywotność urządzenia mogą ulec zakłó-
ceniom, jeśli proces rozpraszania ciepła przez chłodnicę jest ograniczony. Autoklaw montować tylko po
zapewnieniu dostatecznej cyrkulacji powietrza.
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Dodatkowa przestrzeń wymagana do podłączenia zasilania w wodę uzdatnioną
Ponadto potrzebne jest miejsce na zasobnik lub stację uzdatniania wody. Ponadto należy zapewnić swo-
bodny dostęp do węży i kabli autoklawu oraz do stacji uzdatniania wody.

Wymagane
miejsce

MELAdem 40 MELAdem 47 Zasobnik

Stacja uzdatniania
wody

Zbiornik ciśnieniowy

Szerokość 32 cm 39 cm – 21 cm
Wysokość 35 cm 47 cm 51 cm 38 cm
Głębokość 15 cm 15 cm – 23 cm
Średnica – – 24 cm –
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6 Instalacja

Ustawianie i instalacja

INFORMACJA
W odniesieniu do ustawiania i instalacji należy przestrzegać dokumentacji technicznej
[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.

Równe ustawienie autoklawu
Aby zapewnić bezproblemową pracę, autoklaw należy ustawić poziomo. Ocena właściwego ustawienia
możliwa jest za pomocą poziomicy, która opiera się o kołnierz komory. Następnie przednie nóżki 
autoklawu wykręcić o pięć obrotów, aby nieznacznie przechylić urządzenie do tyłu.

Przyłącze sieciowe
Podczas działań z kablem i wtyczką należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

u Nie uszkadzać i nie modyfikować kabla sieciowego lub wtyczki.

u Nigdy nie zginać ani nie skręcać kabla sieciowego.

u Nie ciągnąć za kabel sieciowy, aby wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Zawsze chwytać
bezpośrednio za wtyczkę sieciową.

u Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na kablu sieciowym.

u Nigdy nie układać kabla sieciowego w miejscach, w których kabel może zostać zakleszczony (np.
drzwi lub okna).

u Nie prowadzić kabla sieciowego wzdłuż źródła ciepła.

u Do mocowania kabla nie używać gwoździ, zszywek ani podobnych przedmiotów.

u Jeśli kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, wyłączyć urządzenie. Kabel sieciowy lub wtyczka
sieciowa mogą być wymieniane tylko przez autoryzowanych techników.

Wymagania miejscowe dla podłączenia do sieci

Właściwości
Przyłącze elektryczne 220-240 V, 50/60 Hz
Maks. zakres napięcia 207-253 V
Zabezpieczenia będące częścią
budynku

oddzielny obwód elektryczny 16 A, wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA
(w celu zapewnienia dalszego działania gabinetu w przypadku
wadliwego działania autoklawu)

Długość kabla sieciowego*) 1,35 m
Inne dodatkowe gniazdo dla drukarki protokołów MELAprint 42/44 itp.
*) Przestrzegać danych na schemacie podłączania

Po zakończonej instalacji gniazdo sieciowe musi być swobodnie dostępne, aby w razie potrzeby można
było odłączyć autoklaw od sieci elektrycznej.
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Przyłącze wody
Woda chłodząca Woda uzdatniona Woda odpadowa

Podłączenie w klinice do zaworu odcinającego
wody chłodzącej (kran),
G3/4″

do stacji uzdatniania
wody, np.
MELAdem 40/47

odpływ ścienny, średnica
znamionowa DN 40 lub
do syfonu (odpływ
zlewowy)

Wysokość instalacji – – min. 30 cm pod
autoklawem

Maks. temperatura wody 20 °C (idealnie 15 °C) – krótkotrwale 90°C
Maks. szybkość
przepływu

– – krótkotrwale ok. 3,3 l/min

Min. ciśnienie wody > 1,2 bar przy 3 l/min odpowiednia stacja
uzdatniania wody

–

Zalecane ciśnienie
hydrauliczne

2,0-4,0 bar przy 3 l/min 1,5 bar przy 3 l/min –

Min. ciśnienie wody
(statyczne)

– odpowiednia stacja
uzdatniania wody

–

Maks. ciśnienie wody
(statyczne)

10 bar 10 bar –

Maks. zużycie wody2) – ok. 670 ml –
Jakość wody woda pitna woda destylowana lub

zdemineralizowana
zgodnie z 
DIN EN 13060, 
załącznik C

–

Środki zabezpieczenia
wody pitnej

brak (wewnętrznie zapobiega cofaniu do sieci wody pitnej dzięki wyposażeniu
w zespół zabezpieczający, składający się z zaworu odcinającego i przerwy
powietrznej, zgodnie z EN 1717)

Podłączenie urządzenia do uzdatniania wody

MELAdem 40 MELAdem 47
Dopuszczalne ciśnienie
wody

1,5-10 barów 2-6 barów

Water stop Zaleca się montaż detektora wycieku wody (water stop) z zaworem
odcinającym (np. firmy MELAG) ze względu na prawo ubezpieczeniowe,
ponieważ MELAdem 40 lub MELAdem 47 znajduje się cały czas pod
ciśnieniem wodociągowym.

INFORMACJA
Wąż odpływowy musi być ułożony ze stałym spadem, bez zagięć i syfonów. W przypadku
innych wariantów instalacji należy skontaktować się z firmą MELAG.
W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania autoklawu.

Zasilanie wodą uzdatnioną
Do sterylizacji parą niezbędne jest zastosowanie destylowanej lub demineralizowanej wody, tak zwanej
wody uzdatnionej. Norma DIN EN 13060 zaleca przestrzeganie wartości wytycznych dla wody uzdatnionej
według załącznika C.
Doprowadzanie wody uzdatnionej 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 40/MELAdem 47).

2) W programie Prion z porowatym pełnym załadunkiem.
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Włączanie autoklawu
ü Autoklaw jest podłączony do sieci zasilającej.

} Autoklaw włącza się za pomocą włącznika sieciowego.
Wyświetlacz pokazuje komunikat na zmianę z menu głównym Odblokowanie drzwi przyciskiem
'+', po zamknięciu drzwi.

INFORMACJA
Bezpośrednio po pierwszym włączeniu i przed pierwszym uruchomieniem należy wyjąć
wszystkie części z komory.

Po włączeniu urządzenia niezbędny jest czas nagrzewania ok. 11 min – w zależności od typu urządzenia.
Program jest uruchamiany dopiero po osiągnięciu temperatury docelowej.

INFORMACJA
Gdy urządzenie jest wyłączane za pomocą wyłącznika sieciowego, należy poczekać trzy
sekundy przed jego ponownym włączeniem.

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

OGŁOSZENIE
Autoklaw należy eksploatować tylko z założonym filtrem sterylnym.

Przygotowanie tekstyliów

OSTRZEŻENIE
Przez nieprawidłowe przygotowanie tekstyliów, np. pakietu, przepuszczalność pary
wodnej może być utrudniona i/lub uzyskuje się słabe wyniki suszenia. Tekstylia nie mogą
zostać wysterylizowane.
Może to zagrażać zdrowiu pacjentów i zespołu placówki medycznej.

Podczas przygotowywania tekstyliów i umieszczania tekstyliów w pojemnikach do sterylizacji należy zwró-
cić uwagę na następujące kwestie:

u Stosować się do wskazówek producentów tekstyliów dotyczących oczyszczania i sterylizacji oraz
przestrzegać odpowiednich norm i dyrektyw, np. wydanych przez Instytut Roberta Kocha (RKI) oraz
Niemieckie Towarzystwo Sterylizacji Szpitalnej (DGSV).

u Wyrównać krawędzie tkanin równolegle do siebie.

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

u Jeśli pakiety tekstyliów nie trzymają się razem, owinąć je papierem do sterylizacji.
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u Sterylizować tylko suche tkaniny.

u Tekstylia nie mogą stykać się bezpośrednio z komorą sterylizacji, w przeciwnym razie całkowicie
nasączą się kondensatem.

Przygotowanie instrumentów

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe przygotowanie instrumentów może ewentualnie spowodować uwolnienie
resztkowych zanieczyszczeń podczas sterylizacji parą pod ciśnieniem.
Stosowanie nieodpowiednich produktów pielęgnacyjnych, np. hydrofobowych
produktów pielęgnacyjnych lub nieprzepuszczających pary olejów, może prowadzić do
nieudanej sterylizacji instrumentów. Zagraża to państwa zdrowiu i zdrowiu państwa
pacjentów.

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

Nieopakowany materiał sterylizowany traci sterylność w momencie kontaktu z powietrzem z otoczenia. 
Jeżeli instrumenty mają być przechowywane w sterylnych warunkach, należy przed sterylizacją zapako-
wać je w odpowiednie opakowanie.
Przy przygotowywaniu używanych i fabrycznie nowych instrumentów należy zwrócić uwagę na następują-
ce kwestie:

u Stosować się bezwzględnie do wskazówek producentów instrumentów dotyczących oczyszczania i
sterylizacji oraz przestrzegać odpowiednich norm i dyrektyw, np. BGV A1, RKI i DGSV.

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

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

u 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.

u 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.

Częstotliwość sterylizacji
Przerwy pomiędzy poszczególnymi programami nie są wymagane, ponieważ komora sterylizacji trwale
utrzymuje w temperaturę. Po upływie lub przerwaniu czasu suszenia i wyjęciu wysterylizowanych przed-
miotów można natychmiast ponownie załadować autoklaw i uruchomić program.

Ładowanie autoklawu
Tylko jeśli autoklaw jest właściwie załadowany, sterylizacja może być skuteczna, a proces suszenia będzie
dawał zadowalające wyniki.
Dlatego podczas ładowania należy pamiętać o następujących kwestiach:

u Tace lub kasety norm-tray umieszczać w komorze sterylizacyjnej tylko z wykorzystaniem
odpowiedniego uchwytu.

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

u 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
DIN EN ISO 11607-1. Właściwe stosowanie odpowiedniego opakowania jest ważne do pomyślnego prze-
prowadzenia sterylizacji. Można wykorzystać sztywne opakowania wielokrotnego użytku lub miękkie opa-
kowania, np. sterylizacyjne rękawy papierowo-foliowe, torby papierowe, papier sterylizacyjny, tekstylia lub
włókninę.

Zamknięte pojemniki sterylizacyjne

UWAGA
Stosowanie niewłaściwych pojemników do sterylizacji prowadzi do niewystarczającego
przenikania pary, a sterylizacja mogłaby zakończyć się niepowodzeniem. Ponadto
odpływ kondensatu może być utrudniony.
Będzie skutkowało to słabymi rezultatami suszenia. Może to prowadzić do niesterylnych
instrumentów, zagrażając w ten sposób zdrowiu pacjentów i zespołu placówki
medycznej.

UWAGA
Jeśli pojemniki sterylizacyjne są nieprawidłowo ułożone, kapiący kondensat nie może
spłynąć do dna komory sterylizacyjnej. Może prowadzić do zamoczenia przedmiotów
sterylizacji znajdujących się poniżej.
Będzie skutkowało to słabymi rezultatami suszenia. Może to w konsekwencji prowadzić
do niesterylnych instrumentów, zagrażając w ten sposób zdrowiu pacjentów i zespołu
placówki medycznej.
n Podczas układania w stos pojemniki sterylizacyjne nie mogą zakrywać perforacji.

Używając zamkniętych pojemników sterylizacyjnych do przechowywania przedmiotów do sterylizacji, 
należy zwróć uwagę na następujące kwestie:

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

u 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.

u Jeśli to możliwe, układać w stos wyłącznie pojemniki sterylizacyjne o takiej samej powierzchni
podstawy, w których kondensat może spływać po bokach ścian.

u Uważać, aby podczas układania pojemników sterylizacyjnych nie zakryć perforacji.
Porada: Pojemniki sterylizacyjne firmy MELAG spełniają wszystkie wymagania normy DIN 868-8 
dotyczące skutecznej sterylizacji i suszenia. Pokrywa i dno pojemników są perforowane i wyposażone w
jednorazowe filtry papierowe.

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

u Rozmieścić miękkie pakiety sterylizacyjne pionowo i w niewielkich odstępach.

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

u Nie umieszczać kilku miękkich opakowań sterylizacyjnych płasko jedno na drugim na tacy lub w
pojemniku.
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u Jeżeli zgrzew pęka podczas sterylizacji, przyczyną może być zbyt małe opakowanie. Instrumenty
należy ponownie zapakować przy użyciu większego opakowania i powtórnie je wysterylizować.

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

Opakowanie wielokrotnego użytku
Autoklaw wykorzystuje wstępną próżnię frakcyjną. Umożliwia to wykorzystywanie opakowań wielorazo-
wych.

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

u Tekstylia zawsze na górze

u Pojemniki sterylizacyjne na dole

u Nieopakowane instrumenty na dole

u Najcięższe przedmioty na dole

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

Wybrać program
Za pomocą przycisku wyboru programu 'P' można przełączać pomiędzy położeniem podstawowym i żąda-
nym programem.
Wybrać program sterylizacji w zależności od tego, czy i jak zapakowane są przedmioty do sterylizacji.
Oprócz tego należy uwzględnić odporność na temperaturę przedmiotów do sterylizacji.
Poniższa tabela podaje, do jakich przedmiotów do sterylizacji należy stosować określony program.

Przegląd programów sterylizacji

Program
uniwersalny

Program
szybki B

Program
szybki S

Program
ochronny

Program
Prion

Temperatura sterylizacji 134 °C 134 °C 134 °C 121 °C 134 °C
Ciśnienie sterylizacji 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 1,1 bar 2,1 bar
Czas sterylizacji 5:30 min 5:30 min 3:30 min 20:30 min 20:30 min
Czas pracy3) ok. 35 min ok. 32 min ok. 20 min ok. 48 min ok. 50 min
Suszenie ok. 20 min ok. 10 min ok. 10 min ok. 20 min ok. 20 min

3) bez suszenia przy pełnym obciążeniu i w zależności od obciążenia i instalacji (np. temperatura wody chłodzącej, jeśli
dostępne jest stałe podłączenie wody i napięcie sieciowe)
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Przegląd stosowania odpowiednich programów sterylizacji

Program Opakowanie Nadaje się szczególnie do Załadunek
Program uniwersalny jednorazowo i

wielokrotnie
opakowane

wsady mieszane; długie,
narzędzia drążone

7 kg

Program szybki B jednorazowo
opakowane i
nieopakowane
instrumenty (nie
tekstylia)

długie, narzędzia drążone jednorazowo opakowane
maks. 1,5 kg

bez opakowania 7 kg

Program szybki S wyłącznie
nieopakowane (nie
tekstylia)

proste instrumenty
masywne; proste
instrumenty drążone

7 kg

Program ochronny jednorazowo i
wielokrotnie
opakowane

większe ilości tekstyliów;
towar wrażliwy termicznie
(np. tworzywo sztuczne,
artykuły gumowe); wsady
mieszane

tekstylia 2,5 kg
towar wrażliwy termicznie 

7 kg

Program Prion jednorazowo i
wielokrotnie
opakowane

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

7 kg

Dodatkowe opcje programów

Wybór automatycznego podgrzewania
W stanie, w jakim urządzenie jest dostarczane, uaktywnione jest automatyczne podgrzewanie.
Przy aktywowanym podgrzewaniu zimny kocioł jest ogrzewany przed uruchomieniem programu do tempe-
ratury podgrzewania danego programu lub jest utrzymywany pomiędzy przebiegami programu w danej
temperaturze. W ten sposób skraca się czas programowania oraz zmniejsza powstawanie kondensatu w
celu poprawienia efektów suszenia.

INFORMACJA
W celu automatycznego podgrzewania autoklaw musi być cały czas włączony.
MELAG zaleca uaktywnienie automatycznego podgrzewania.

Aby zmienić ustawienie, należy wykonać następujące czynności:
1. Wybrać menu Funkcja przez jednoczesne naciśnięcie przycisków '+' i '-' do wskazania

wyświetlacza. Funkcja: Ostatni nr. cyklu.

2. Za pomocą przycisku '+' lub '-' przejść do wskazania wyświetlacza:

Funkcja:
Autom. Podgrzewanie

.
3. Potwierdzić przyciskiem 'P'.

Ê Wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną opcję np. Podgrzewanie tak.

4. Po ponownym naciśnięciu przycisku 'P' wskazanie wyświetlacza przełączy się
na Podgrzewanie nie.

Ê Podgrzewanie jest dezaktywowane.
5. Nacisnąć dwukrotnie przycisk 'S', aby opuścić menu  Funkcja: Autom. Podgrzewanie i

ponownie przejść w położenie podstawowe.
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Wybór dodatkowego suszenia
Dla trudniejszych zadań związanych z suszeniem można za pomocą funkcji Suszenie dodatkowe 
wydłużyć czas suszenia programu o 50 %.

} Podczas uruchamiania programu należy równocześnie nacisnąć przycisk 'S' i przycisk '+'.
Wyświetlacz pokaże komunikat:

Suszenie dodatkowe
wlaczone

Następnie rozpocznie się realizacja programu.

Start programu

OGŁOSZENIE
Eksploatacja urządzeń elektrycznych bez nadzoru, a zatem także tego autoklawu,
następuje na własne ryzyko. Firma MELAG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody spowodowane eksploatacją bez nadzoru.

Po wybraniu programu za pomocą przycisku wyboru 'P', na wyświetlaczu oprócz wybranego programu 
zostanie wyświetlona temperatura sterylizacji oraz to, czy dany program jest odpowiedni do opakowanego
lub nieopakowanego przedmiotu do sterylizacji.

Program uniwersalny
134 °C opakowane

} Nacisnąć przycisk 'S', aby uruchomić program.
Autoklaw sprawdza podawanie wody uzdatnionej oraz jej przewodność.

INFORMACJA
Gdy Program szybki S zostanie uruchomiony, pojawi się wskazówka
ostrzegawcza UWAGA! Tylko nieopakowane instrumenty na wyświetlaczu.
Gdy wsad zawiera wyłącznie nieopakowane instrumenty, nacisnąć ponownie przycisk 'S',
aby potwierdzić i uruchomić program.



7 Sterylizacja

24

Ręczne przerwanie programu
Można anulować uruchomiony program we wszystkich fazach. Jeśli jednak program zostanie zakończony
przed rozpoczęciem suszenia, przedmioty do sterylizacji pozostaną niesterylne.

OSTRZEŻENIE
Podczas otwierania drzwiczek po przerwanym programie może ulatniać się gorąca para
wodna.
Istnieje wtedy zagrożenie poparzeń.
n Do wyjmowania tacy stosować podnośnik tacy.
n Nie dotykać niezabezpieczonymi rękami przedmiotu sterylizacji, komory lub drzwi. Części są

gorące.

OGŁOSZENIE
Przerwanie bieżącego programu przez wyłączenie na wyłączniku sieciowym może
prowadzić do wydostawania się gorącej pary wodnej z filtra sterylnego, powodując jego
zanieczyszczenie.
n Nigdy nie przerywać bieżącego programu przez wyłączenie przycisku sieciowego.

Przerwanie programu przed rozpoczęciem osuszania

OSTRZEŻENIE
Ryzyko infekcji z powodu przedwczesnego zakończenia programu
Jeśli program zostanie zatrzymany przed rozpoczęciem suszenia, wsad pozostanie
niesterylny. Zagraża to zdrowiu pacjentów i zespołu placówki medycznej.
n W razie konieczności przepakować i ponownie rozpocząć proces sterylizacji przedmiotów

sterylizacji.

Aby przerwać program przed rozpoczęciem suszenia, należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk 'S'.
2. Potwierdzić poniższy komunikat bezpieczeństwa Przerwac program? przez ponowne naciśnięcie

przycisku 'S'.

INFORMACJA
Komunikat bezpieczeństwa jest wyświetlany na wyświetlaczu przez około pięć sekund.
Jeżeli przycisk 'S' nie zostanie powtórnie naciśnięty, wówczas program będzie
kontynuowany z normalnym przebiegiem.

W zależności od momentu przerwania następuje spadek ciśnienia lub napowietrzenie urządzenia. Na 
wyświetlaczu pojawi się odpowiednie wskazanie.
Po spadku ciśnienia nastąpi wezwanie do potwierdzenia przerwania programu.
Na wyświetlaczu na zmianę pojawi się Przerwano koniec i Potwierdzic przyciskiem '-'.

3. Nacisnąć przycisk '-'.

Ê Wyświetlacz pokazuje komunikat Odblokowanie drzwi przyciskiem '+' na zmianę z
wyświetlaniem wcześniej wybranego programu.

4. Po naciśnięciu przycisku '+' można otworzyć drzwi.

ÊW protokole zostanie wygenerowana informacja Program przerwany/ Ladunek niesterylny.
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Przerwanie programu po rozpoczęciu osuszania
Podczas fazy suszenia można przerwać program za pomocą przycisku 'S' bez zgłaszania usterki przez
autoklaw.
Jeśli program zostanie przerwany po rozpoczęciu suszenia, sterylizacja zostanie uznana za zakończoną
pomyślnie. Na autoklawie nie pojawi się komunikat błędu. W takim przypadku, przede wszystkim przy 
zapakowanych materiałach sterylnych i pełnym wsadzie, należy jednak liczyć się z niedostatecznym 
suszeniem. Sterylne przechowywanie wymaga wystarczającego wysuszenia. W związku z tym programy z
opakowanymi przedmiotami przeznaczonymi do sterylizacji powinny przebiegać możliwie aż do końca pro-
cesu suszenia. W przypadku szybkiego programu wysterylizowane, nieopakowane instrumenty schną po
wyjęciu pod wpływem własnego ciepła.
W fazie suszenia na wyświetlaczu wyświetlany jest czas suszenia, który upłynął. Odbywa się to na zmianę
ze wskazaniami wyświetlacza:

Wyjecie natychmiast. 
nacisnac 'Stop'

Aby przerwać program podczas suszenia, wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk 'S'.

INFORMACJA
Komunikat bezpieczeństwa jest wyświetlany na wyświetlaczu przez około pięć sekund.
Jeżeli przycisk 'S' nie zostanie ponownie naciśnięty, program będzie kontynuowany z
normalnym przebiegiem.

2. Potwierdzić poniższy komunikat bezpieczeństwa Wyjecie natychmiast. 'Stop' ponownie
przyciskiem 'S'.

Ê Na wyświetlaczu zostanie potwierdzone przerwanie przez Suszenie przerwano.

Po napowietrzeniu kotła wyświetlacz wyświetla: Program uniwersalny prawidlowo zakoncz. na
zmianę ze wskazaniem wyświetlacza:

Ostatni nr. cyklu: 46
Potwierdzic '+'

Jeżeli do autoklawu podłączona jest drukarka protokołów lub inne urządzenie wyjściowe i ustawiono 
Zapis natychmiastowy na tak, w protokole zostanie wówczas wpisana informacja Suszenie
przerwano.
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Wyjmowanie wysterylizowanych przedmiotów

UWAGA
Niebezpieczeństwo oparzenia o gorące powierzchnie metalowe
n Przed otwarcie należy poczekać, aż urządzenie wystarczająco wystygnie.
n Nie dotykać gorących elementów metalowych.

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, zapakować przedmiot

sterylizacji ponownie i poddać go ponownej sterylizacji.

Po wyjęciu sterylizowanych materiałów z urządzenia natychmiast po zakończeniu programu, na przedmio-
tach sterylizacji może znajdować się niewielka ilość wilgoci. Zgodnie z Czerwoną Broszurą grupy roboczej
ds. przygotowywania instrumentów (AKI) za dopuszczalną wilgotność resztkową przyjmuje się – w prakty-
ce – pojedyncze krople wody (nie kałuże), które muszą wyschnąć w ciągu 15 min.
Podczas wyjmowania przedmiotów do sterylizacji należy stosować się do poniższych zapisów:

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

u Do wyjmowania tacy stosować podnośnik tacy.

u Nie dotykać niezabezpieczonymi rękami wysterylizowanych przedmiotów, wnętrza urządzenia lub
wewnętrznej strony drzwi. Części są gorące.

u 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 
zapakowanych zgodnie z normami przedmiotów sterylizacji – przechowywanie pyłoszczelne – okres ten
wynosi do sześciu miesięcy. W przypadku przechowywania przedmiotów sterylizacji należy przestrzegać
postanowień normy DIN 58953, część 8 oraz poniższych zaleceń:

u Przestrzegać maksymalnego czasu przechowywania w zależności od rodzaju opakowania.

u Nie przechowywać wysterylizowanego przedmiotu w pomieszczeniu przygotowawczym.

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

u Przechowywany materiał sterylny musi być chroniony przed wilgocią.

u Przechowywany materiał sterylny musi być chroniony przed dużymi wahaniami temperatur.
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8 Protokołowanie

Dokumentacja cyklu
Dokumentacja cyklu jest konieczna jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu programu i jako czynność
obowiązkowa kontroli jakości (regulacje MPBetreibV). W wewnętrznej pamięci protokołu urządzenia zapi-
sują 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
dokumentacji. Może to następować natychmiast po każdym zrealizowanym programie lub później, np. na
końcu dnia pracy praktyki lekarskiej.

Pojemność wewnętrznej pamięci protokołów
Pojemność pamięci wewnętrznej wystarcza na 40 protokołów. Jeżeli wewnętrzna pamięć protokołów jest
pełna, wówczas po uruchomieniu kolejnego programu nastąpi nadpisanie najstarszego protokołu.
Po podłączeniu drukarki protokołów i dodatkowym ustawieniu opcji Zapis natychmiastowy na nie
przed nadpisaniem zapisanego protokołu nastąpi kontrola bezpieczeństwa. Dodatkowe informacje doty-
czące podłączania drukarki znajdują się w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Media dokumentacji
Możliwe jest przesyłanie i odpowiednia archiwizacja protokołów zakończonych programów do następują-
cych urządzeń wyjściowych:
▪ drukarka MELAflash CF-Card na karcie CF
▪ komputer, np. z oprogramowaniem MELAtrace/MELAview (opcjonalnie z MELAnet Box)
▪ drukarka protokołów MELAprint 42/44
W stanie dostawy autoklawu nie ustawiono opcji wysyłania protokołów.

INFORMACJA
Szczegółowe informacje dotyczące drukarki protokołów (np. czasu trwania czytelności
wydruków protokołów) zawarte są w przynależnym podręczniku użytkownika.

Komputer jako medium dokumentacji (bez połączenia sieciowego)
Aby wykorzystać komputer jako urządzenie wyjściowe, należy go podłączyć do autoklawu poprzez złącze
szeregowe.
Można podłączyć komputer do autoklawu, gdy spełnione są następujące warunki:

ü Komputer jest wyposażony w interfejs szeregowy lub jest podłączony do adaptera szeregowego USB.

ü Na komputerze zainstalowano oprogramowanie MELAview/MELAtrace.

INFORMACJA
Do połączenia z siecią (kliniki) niezbędny jest MELAnet Box.

1. Otworzyć drzwi autoklawu.
2. Otworzyć białą pokrywę złącza szeregowego transmisji danych i drukarki na autoklawie: W tym celu

przekręcić przy użyciu monety szczelinę zamknięcia (poz. 2) na białej pokrywie o jedną czwartą
obrotu.

3. Zdjąć pokrywę.
4. Wcisnąć metalową oprawę (poz. 4) nieco w dół do momentu jej odblokowania i złożyć metalową

oprawę do przodu.
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5. Wcisnąć metalową oprawę nieco w dół do jej zatrzaśnięcia, tak by nie mogła się już samoczynnie
złożyć.

6. Połączyć autoklaw z interfejsem RS232 (poz. 1) za pomocą odpowiedniego kabla transmisji danych z
komputerem.

INFORMACJA
Jeżeli komputer jest na stałe podłączony do autoklawu, przewód szeregowy można
włożyć w prowadnicę kabla (poz. 3), zamknąć metalową zakładkę i ponownie zamocować
osłonę.

1 2 43
Ilustracja 5: Podłączanie do autoklawu

Ustawianie daty i godziny
W celu prawidłowego dokumentowania cykli konieczne jest prawidłowe ustawienie daty i godziny autokla-
wu. Należy pamiętać o zmianie czasu jesienią i wiosną, ponieważ nie dzieje się to automatycznie. Ustawić
datę i godzinę zgodnie z poniższym opisem:
1. Wybrać menu Funkcja przez jednoczesne naciśnięcie przycisków '+' i '-'.

Ê Wyświetlacz wyświetli komunikat Funkcja: Ostatni nr. cyklu.

2. Za pomocą przycisku '+' lub '-' w menu Funkcja przejść do wskazania wyświetlacza:

Funkcja
Data / czas

3. Nacisnąć przycisk 'P', aby potwierdzić.

Ê Wyświetlana jest aktualna godzina.
4. Za pomocą przycisku '+' lub '-' wybrać pomiędzy poniższymi możliwościami ustawień: godzina,

minuta, sekunda, dzień, miesiąc, rok.
5. Aby przestawić np. parametr Godzina, należy wcisnąć przycisk 'P' w celu potwierdzenia.

Ê Aktualna wartość miga na wyświetlaczu.
6. Za pomocą przycisków '+' i '-' można zwiększyć lub zmniejszyć wartość.
7. Aby zapisać wartość, należy potwierdzić przyciskiem 'P'.

Ê Aktualnie ustawiona wartość na wyświetlaczu przestaje migać.
8. Aby przestawić inne parametry, należy postąpić analogicznie.
9. Po zakończeniu ustawienia nacisnąć przycisk 'S', aby opuścić menu.

Ê Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Funkcja: Data / czas.

10. Ponowne naciśnięcie przycisku 'S' powoduje całkowite opuszczenie menu i wyświetlacz ponownie
pokazuje swoje położenie podstawowe.
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9 Przerwy w pracy

W zależności od czasu trwania przerw w eksploatacji należy przestrzegać następujących środków:

Czas trwania przerwy w pracy Działanie
Krótkie przerwy między dwiema
sterylizacjami

▪ Zamknięte drzwi urządzenia oznaczają oszczędność energii

Przerwy dłuższe niż jedna godzina ▪ Wyłączyć autoklaw
Dłuższe przerwy, np. przez noc lub
weekend

▪ Wyłączyć autoklaw
▪ Przymknąć drzwi, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu i

przyklejeniu się uszczelki drzwi
▪ Zakręcić dopływ wody chłodzącej i (jeżeli występuje)

dopływ wody do systemu uzdatniania wody
Dłużej niż dwa tygodnie ▪ Wyłączyć autoklaw

▪ Przymknąć drzwi, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu i
przyklejeniu się uszczelki drzwi

▪ Zakręcić dopływ wody chłodzącej i (jeżeli występuje)
dopływ wody do systemu uzdatniania wody

Podczas ponownego uruchamiania:
▪ Przeprowadzić test próżniowy
▪ Po pomyślnym teście próżniowym przeprowadzić

sterylizację z pustą komorą w Program szybki B

Po przerwach, w zależności od czasu ich trwania, przeprowadzić kontrole opisane w rozdziale Sprawdza-
nie działania [} str. 30].
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Kontrole w ramach cyklu

System kontrolny Helix MELAcontrol / MELAcontrol PRO
System kontrolny Helix MELAcontrol to wskaźnikowy system kontroli cyklu spełniający warunki normy
DIN EN 867-5. Składa się on z przyrządu testowego "helix" i paska wskaęnikowego.
Podczas sterylizacji instrumentów kategorii „Krytyczne B” należy dołączyć przyrządy testowe
MELAcontrol / MELAcontrol PRO jako kontrolę wsadu do każdego cyklu sterylizacji.
Niezależnie od tego w każdej chwili możliwe jest przeprowadzenie testu przenikania pary z MELAcontrol /
MELAcontrol PRO w Program uniwersalny.
Podczas użycia przyrządu testowego helix w sposób zgodny z przeznaczeniem możliwe jest przebarwie-
nie powierzchni tworzyw sztucznych. Przebarwienie to nie ma jednak wpływu na funkcjonalność przyrządu
testowego helix.

Test próżniowy
Test służy do stwierdzenia wycieków w autoklawie. 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)
Test próżniowy przeprowadzić z zimnym i suchym autoklawem w następujący sposób:
1. Włączyć urządzenie przyciskiem sieciowym. Wyświetlacz przełączy się w położenie podstawowe.
2. Naciskać przycisk 'P' do momentu, aż pojawi się wskazanie wyświetlacza Test prozniowy.

3. Zamknąć drzwi.
4. Nacisnąć przycisk 'S', aby uruchomić test próżniowy.

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

Test Bowie & Dicka
Test Bowie & Dicka służy do potwierdzenia przenikania pary przez porowate materiały, np. tekstylia. Dlate-
go ten test jest szczególnie polecany przy sterylizacji większych ilości tekstyliów.
W celu przeprowadzenia testu Bowie & Dicka należy skorzystać z systemów testowych dostępnych w 
handlu. Test należy przeprowadzić według danych producenta systemu testowego.
Uruchamianie programu testowego Bowie & Dicka.
1. Włączyć urządzenie przyciskiem sieciowym.
2. Przez ponowne naciskanie przycisku 'P' uruchomić Test Bowie&Dick.

3. Nacisnąć przycisk 'S', aby uruchomić test Bowie & Dicka.
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Sprawdzanie jakości wody uzdatnionej
W każdym momencie można odczytać jakość wody na wyświetlaczu przy włączonym autoklawie, również
podczas bieżącego programu.

} Nacisnąć i przytrzymać przycisk '-', aż pojawi się wskazanie wyświetlacza Przewodność.
Przewodność podawana jest w µS/cm.
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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

Zgodnie z 24 miesiące,
wzgl. 1000 cykle

Konserwacja Zgodnie z zaleceniami autoryzowanej
obsługi klienta

W razie potrzeby Czyszczenie powierzchni Części obudowy

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.

Uszczelki drzwi, komora, powierzchnia uszczelniająca komory, kontener,
tace
Raz na tydzień należy skontrolować kocioł wraz z powierzchnią uszczelniającą kotła, uszczelnienie drzwi
oraz uchwyt do załadunku pod kątem zanieczyszczeń, osadów lub uszkodzeń.
Jeśli zauważą państwo jakiekolwiek zanieczyszczenie, należy wyciągnąć istniejące tace lub kasety wraz z
uchwytem z komory. Oczyścić zanieczyszczone części oraz kocioł.
Podczas czyszczenia komory, uchwytu, powierzchni uszczelniającej komory i uszczelki drzwi należy zwró-
cić uwagę na następujące kwestie:

u Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć autoklaw i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

u Należy upewnić się, że komora sterylizacji nie jest gorąca.

u Należy użyć miękkiej, niestrzępiącej szmatki.

u Należy namoczyć ściereczkę alkoholem lub spirytusem i starać się zetrzeć nią zanieczyszczenia.

u Należy używać detergentów niezawierających chloru i octu.

u Wyłącznie w przypadku uporczywych zanieczyszczeń komory, kontenera lub powierzchni
uszczelniającej komory używać łagodnego, nieściernego środka czyszczącego do stali nierdzewnej o
wartości pH między 5 a 8.

u Do czyszczenia uszczelki drzwiowej używać neutralnych, płynnych detergentów.

u Nie dopuścić do przedostania się środków czyszczących do rur wychodzących z komory kotła.

u Nie używać twardych przedmiotów, takich jak metalowe zmywaki czy stalowe szczotki.

Części obudowy
Jeśli to konieczne, wyczyścić części obudowy neutralnymi środkami czyszczącymi lub spirytusem.
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Zasobnik zewnętrzny
Używając zewnętrznego zbiornika jako zbiornik zasilający urządzenie w wodę uzdatnioną, należy przepro-
wadzać regularną kontrolę i czyszczenie w następujący sposób:

Interwał
Podczas każdego
uzupełniania

Sprawdzić zbiornik pod kątem zanieczyszczeń. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zanieczyszczeń, przed ponownym
napełnieniem należy wyczyścić zbiornik.

Co najmniej raz na miesiąc W zależności od ilości wpadającego światła, temperatury otoczenia i
stopnia wyeksploatowania czyścić zewnętrzny zbiornik, aby zapobiec
rozwojowi zarazków i alg. W tym celu należy opróżnić zbiornik i wyczyścić
go ok. trzema litrami ciepłej wody wodociągowej z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego i odpowiednią szczoteczką. Spłukać dużą ilością
wody wodociągowej przynajmniej dwa razy. Na koniec czyszczenia
pamiętać, aby koniecznie przepłukać zbiornik jednym litrem wody
uzdatnionej.

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.

Dla zachowania wartości i prawidłowej pracy autoklawu w danej placówce medycznej konieczna jest regu-
larna konserwacja. Podczas konserwacji wszystkie części istotne pod względem funkcjonalnym i pod
względem bezpieczeństwa, a także układy elektryczne, są kontrolowane i w razie potrzeby wymieniane.
Konserwacja musi być przeprowadzona zgodnie z instrukcjami konserwacji dla danego autoklawu.
Konserwacja powinna odbywać się regularnie w odstępach co 24 miesięcy lub każdorazowo po 1000 
cyklach programu. Autoklaw wyświetla w określonym czasie odpowiedni komunikat o konieczności 
przeprowadzenia konserwacji.



12 Usterki robocze

34

12 Usterki robocze

Ostrzeżenia
Ostrzeżenia nie są komunikatami usterki. Ostrzeżenia pomagają zapewnić nieprzerwaną pracę i wykrywać
niepożądane stany. Należy stosować się do instrukcji zawartych w ostrzeżeniach w odpowiednim czasie,
aby uniknąć zakłóceń w pracy.

Komunikaty usterki
Komunikaty usterki są wyświetlane na wyświetlaczu wraz z numerem błędu. Ten numer służy do identyfi-
kacji. Kiedy bezpieczne użytkowanie lub gwarancja dezynfekcji nie są zapewnione, wyświetla się komuni-
kat usterki. Może on wyświetlać się na wyświetlaczu tuż po włączeniu autoklawu lub podczas przebiegu
programu.
Kiedy podczas przebiegu programu wystąpi usterka, program jest przerywany.

OSTRZEŻENIE
Ryzyko infekcji z powodu przedwczesnego zakończenia programu
Jeśli program zostanie zatrzymany przed rozpoczęciem suszenia, wsad pozostanie
niesterylny. Zagraża to zdrowiu pacjentów i zespołu placówki medycznej.
n W razie konieczności przepakować i ponownie rozpocząć proces sterylizacji przedmiotów

sterylizacji.

Przestrzegać instrukcji działania, które wyświetlane są w związku z ostrzeżeniem lub komunikatem usterki
na wyświetlaczu urządzenia. Jeśli podejmowane działania nie przyniosą rezultatów, należy skontaktować
się ze sprzedawcą urządzenia lub najbliższym autoryzowanym serwisem MELAG. Przygotować numer 
seryjny swojego urządzenia oraz szczegółowy opis błędu z komunikatu.
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Typ urządzenia Vakuclav 24 BL+
Wymiary urządzenia 
(wys. x szer. x głęb.)

49,5 x 42,5 x 83,5 cm

Ciężar własny 53 kg
Waga robocza 60 kg
Kocioł sterylizacyjny
Średnica kotła 25 cm
Głębokość kotła 60 cm
Objętość komory 28,6 l
Podłączenie elektryczne
Przyłącze elektryczne 220-240 V, 50/60 Hz
Maks. zakres napięcia 207-253 V
Moc elektryczna 2100 W
Zabezpieczenia będące częścią
budynku

oddzielny obwód elektryczny 16 A, wyłącznik różnicowoprądowy
30 mA

Kategoria przepięciowa przepięcia czasowe do wartości kategorii przepięciowej II
Stopień zanieczyszczenia powietrza
(wg DIN EN 61010-1)

kategoria 2

Długość kabla sieciowego 1,35 m
Warunki otoczenia
Miejsce ustawienia wnętrze budynku
Poziom emisji hałasu 63 dB(A)
Oddawanie ciepła (przy maks.
załadunku)

0,6 kWh

Temperatura otoczenia 5-40 °C (rekomendowane maks. 25 °C)
Względna wilgotność powietrza maks. 80 % w temperaturze do 31 °C maks. 50 % w 40 °C

(pomiędzy nimi linearnie malejąca)
Stopień ochrony (według IEC 60529) IP20
Maks. wysokość geograficzna 2000 m
Przyłącze wody zimnej
Jakość wody woda pitna
Zalecane ciśnienie hydrauliczne 2,0-4,0 bar przy 3 l/min
Min. ciśnienie wody > 1,2 bar przy 3 l/min
Maks. ciśnienie wody (statyczne) 10 bar
Maks. zużycie wody4) ok. 52 l
Maks. temperatura wody 20 °C (idealnie 15 °C)
Przyłącze wody uzdatnionej
Jakość wody destylowana lub demineralizowana woda uzdatniona według 

DIN EN 13060, załącznik C (w przypadku centralnej instalacji
demineralizacji wody maks. przewodność 5 µS/cm)

Zalecane ciśnienie hydrauliczne 1,5 bar przy 3 l/min
Min. ciśnienie wody odpowiednia stacja uzdatniania wody
Min. ciśnienie wody (statyczne) odpowiednia stacja uzdatniania wody
Maks. ciśnienie wody (statyczne) 10 bar
Maks. zużycie wody4) ok. 670 ml

4) W programie Prion z porowatym pełnym załadunkiem.
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Typ urządzenia Vakuclav 24 BL+
Przyłącze wody odpadowej
Maks. temperatura wody krótkotrwale 90°C
Maks. szybkość przepływu krótkotrwale ok. 3,3 l/min





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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