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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 niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa. Utrzymanie stałej sprawności urządzenia i zachowanie jego wartości
zależą przede wszystkim od jego odpowiedniej konserwacji. Niniejszą instrukcję należy przechowywać
starannie w pobliżu urządzenia. Instrukcja jest częścią produktu.
Jeśli instrukcja nie jest już czytelna, ulegnie uszkodzeniu lub zostanie zagubiona, należy zwrócić się o no-
wy egzemplarz do firmy MELAG, wysyłając e-mail z informacją o typie urządzenia i adresie odbiorcy.
Typ urządzenia znajduje się na tylnej stronie urządzenia na tabliczce znamionowej.

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.

Zasady wyróżniania
Przykład Opis
patrz rozdział 2 Odesłanie do innego rozdziału tekstu niniejszego dokumentu.
Program
uniwersalny

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

MELAconnect App
Za pomocą aplikacji MELAconnect możesz sprawdzić status urządzeń oraz postęp programu urządzeń
MELAG, które są podłączone do sieci gabinetowej, z każdego miejsca w Twojej placówce medycznej.
MELAconnect oferuje następujące funkcje:
▪ sprawdzanie statusu urządzeń i postępu programu
▪ dostęp do podręczników użytkownika i filmów instruktażowych (tutoriali) dotyczących korzystania z

urządzenia
▪ identyfikacja usterek i natychmiastowe otrzymanie rozwiązań i pomocy
▪ szybkie i pozbawione formy papierowej dokumentowanie rutynowych kontroli zgrzewarek MELAG
▪ kontaktowanie się z technikiem serwisowym (dane kontaktowe należy wprowadzić ręcznie)
Opis połączenia aplikacji MELAconnect z Twoim urządzeniem MELAG znajduje się w rozdziale
MELAconnect [} str. 59].
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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 au-
toklawu może być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel.

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 od-
ległość 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 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 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.

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.
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Przerwanie programu

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

n W zależności od momentu przerwania programu załadunek może być niesterylny. Przestrzegać wy-
raźnych wskazówek na wyświetlaczu autoklawu. W razie potrzeby ponownie sterylizować dany przed-
miot 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 auto-
klawu. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, zapakować przedmiot sterylizacji ponownie i poddać go po-
nownej 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 Go-
spodarczym

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 zo-
stać 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 EN 13060 w przypadku niniejszego autoklawu mamy do czynienia ze sterylizatorem pa-
rowym z cyklami typu B. Jako autoklaw uniwersalny nadaje się on do wykonywania wymagających zadań
z zakresu 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.

Proces sterylizacji
Autoklaw przeprowadza sterylizację na podstawie frakcjonowanej procedury próżniowej. Zapewnia ona
całkowite i efektywne zwilżenie lub przeniknięcie sterylizowanego materiału parą nasyconą.
procedura umożliwia sterylizację wszelkich wsadów, które mogą pojawić się w gabinecie lekarskim.
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 dostęp do pary jest ciągły. Ściany komory sterylizacyjnej wykazują dzięki temu
zdefiniowaną temperaturę, a komora sterylizacyjna jest chroniona przed przegrzaniem. Taka procedura,
szczególnie skuteczna, wspiera szybką ewakuację powietrza z komory sterylizacyjnej, z opakowań steryli-
zacyjnych oraz pustych przestrzeni wewnątrz instrumentów. Możliwa jest sterylizacja dużych ilości instru-
mentów 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 wody uzdatnionej w postaci wody zdemineralizowanej lub destylowanej. Jakość wody uzdatnionej
monitoruje nieprzerwanie zintegrowany system pomiaru przewodnictwa. Procedura ta zapobiega powsta-
waniu plam na instrumentach i zanieczyszczeniu autoklawu, zakładając staranne przygotowanie instru-
mentów.

Systemy zabezpieczające

Wewnętrzne monitorowanie procesu
W układzie elektronicznym autoklawu zintegrowano system oceny procesu. Podczas programu odbywa
się porównywanie parametrów procesu, takich jak temperatura, czas i ciśnienie. Monitorowanie parame-
trów 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 więcej parametrów przekracza ustalone wartości
graniczne, autoklaw wydaje ostrzeżenia i komunikaty o zakłóceniach, a jeżeli to konieczne, przerywa pro-
gram. Należy ściśle przestrzegać wskazówek na wyświetlaczu po przerwaniu programu.
Autoklaw pracuje w warunkach elektronicznego sterowania parametrami. Skutkiem jest optymalizacja
ogólnego czasu pracy programu w zależności od załadunku.

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

Ilość i jakość wody uzdatnionej
Ilość i jakość wody uzdatnionej podlega automatycznej kontroli przed każdym startem programu.

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

Badania typu Program
uniwersalny

Program
szybki B

Program
szybki S

Program
ochronny

Program
prion

Typ programu zgodnie z
EN 13060

Typ B Typ B Typ S Typ B Typ B

Dynamiczna kontrola
ciśnienia komory
sterylizacyjnej

X 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 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
Suszenie – masywny
wsad

X X X X X

Suszenie – porowaty
wsad

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 EN 13060
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Przebieg programu
Program przebiega w trzech etapach głównych: etap odpowietrzania i nagrzewania, etap sterylizacji oraz
etap suszenia. Po uruchomieniu programu możliwe jest śledzenie jego przebiegu na wyświetlaczu. Wi-
doczna jest temperatura komory, ciśnienie oraz czas trwania do końca etapu sterylizacji lub 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 kotła 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. Czas sterylizacji (czas przetrzymywania) jest
widoczny na wyświetlaczu.

3. Etap suszenia Spuszczanie 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 kocioł dostosuje się do ciśnienia w otoczeniu
sterylnym powietrzem przez filtr napowietrzający. Na wyświetlaczu ukazuje
się odpowiedni komunikat Wentylacja.

Etapy programu testu próżni
Etap programu Opis
1. Etap ewakuacji Odbywa się ewakuacja kotła w celu osiągnięcia ciśnienia do testu

próżniowego.
2. Czas zrównania Czas zrównania trwa 5 min.
3. Czas pomiaru Czas pomiaru wynosi 10 min. W tym czasie nastąpi pomiar ciśnienia w kotle.

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

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

partii oraz współczynnik wycieku.
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Zakres dostawy
Przed zamontowaniem i podłączeniem urządzenia należy sprawdzić zawartość dostawy.

Standardowy zakres dostawy
▪ Vacuklav 40 B+ lub Vacuklav 44 B+
▪ Podręcznik użytkownika
▪ Sposób użycia uchwytów
▪ Protokół kontroli zakładowej z deklaracją zgodności
▪ Karta gwarancyjna
▪ Technical Manual ]Podręcznik techniczny]
▪ Protokół instalacji i ustawienia
▪ Chwytak do tacy
▪ Przewód zasilający
▪ 2x uchwyt stacji uzdatniania wody MELAdem
▪ 4x zaślepka do wnęk na uchwyty w ścianie bocznej
▪ Wąż doprowadzający, 2,5 m
▪ Wąż odpływowy, 2 m
▪ Klucz imbusowy do awaryjnego otwierania drzwi
▪ Tuleja przepustowa
▪ Przyłącze wody uzdatnionej
▪ Syfon dwukomorowy
▪ Olej do gniazda blokady drzwi
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Widoki urządzenia
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Ilustracja 1: Widok z przodu

1 Port kart pamięci CF
2 Kolorowy wyświetlacz dotykowy
3 Pasek stanu LED
4 Przycisk aktywacji trybu

energooszczędnego
5 Drzwi (otwierane na lewą stronę)
6 Otwór awaryjnego otwierania

drzwi*)

7 Otwór awaryjnego odkręcania
pompy próżniowej

8 Wyłącznik sieciowy (ukryty,
dostępny poprzez boczny otwór)

9 Port Ethernet
10 Przycisk resetowania wyłącznika

ochronnego silnika
11 Przycisk resetowania

zabezpieczenia przed
przegrzaniem

12 Klucz imbusowy, 5 mm do
awaryjnego otwierania drzwi

13 Nóżka urządzenia (regulowana)
14 Manometr wskazujący ciśnienie

wytwornicy pary z podwójnym
płaszczem
*) za osłoną

23

24

25

22
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16 17

21

15

20
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27 26

Ilustracja 2: Widok z tyłu

15 Port Ethernet
16 Port Ethernet, opcjonalnie

(możliwość późniejszej
rozbudowy)

17 Wentylator
18 Zespół zabezpieczający zgodny z

EN 1717
19 Dysza i zawór ochrony przed

kawitacją
20 Sprężynowy zawór

bezpieczeństwa komory
21 Filtr sterylny
22 Sprężynowy zawór

bezpieczeństwa płaszcza
podwójnego

23 Dopływ wody chłodzącej (gwint
zewnętrzny 3/4")

24 Dopływ wody uzdatnionej do
zewnętrznego zasobnika lub stacji
uzdatniania wody (np. MELAdem)

25 Odpływ wody chłodzącej (gwint
zewnętrzny 3/4")

26 Gniazdo do podłączenia
opcjonalnego wyświetlacza Flex

27 Złącze na przewód zasilający
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35 34 3233

29

30

28

31

Ilustracja 3: Widok z przodu przy otwartych drzwiach

28 Uchwyt stacji uzdatniania wody
MELAdem

29 Zacisk sprężynowy do mocowania
kontenerów „Plus”

30 Rygiel drzwiowy
31 Komora sterylizacyjna
32 Powierzchnia uszczelniająca kotła
33 Uszczelka drzwi
34 Kołnierz drzwi
35 Tuleja gwintowana

Klapa serwisowa
Klapa serwisowa jest otwierana przez naciśnięcie na wgłębienie. Klapa serwisowa zostaje ponownie za-
mknięta przez zamknięcie i naciśnięcie wgłębienia.

Ilustracja 4: Otwieranie i zamykanie klapy serwisowej

Symbole na urządzeniu

Producent urządzenia medycznego

Data produkcji urządzenia medycznego

MD Identyfikuje wyrób medyczny

SN Numer seryjny producenta urządzenia medycznego

REF Numer artykułu urządzenia medycznego

Informacje dotyczące objętości komory

Temperatura robocza urządzenia



4 Opis urządzenia

14

Ciśnienie robocze urządzenia

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.

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...

Kontenery do załadunku
Szczegółowe informacje na temat różnych uchwytów, kompatybilności z różnymi nośnikami wsadu i użyt-
kowania znajdują się w dokumencie „Sposób użycia uchwytów”.
Na tylnej ścianie komory sterylizacyjnej znajduje się zacisk sprężynowy do mocowania kontenerów. Uży-
wając kontenerów „Plus”, należy wsunąć uchwyt do komory sterylizacyjnej do oporu, aż uchwyt zatrzaśnie
się w zacisku sprężynowym.
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Przycisk aktywacji trybu energooszczędnego
Naciśnięcie przycisku oszczędzania energii aktywuje tryb energooszczędny, a wyświetlacz zostaje wyłą-
czony. Podwójny płaszcz nie będzie ogrzewany aż do następnego uruchomienia programu. Odpowiada to
czasowi oczekiwania 2, patrz także Tryb energooszczędny [} str. 62].
Poprzez ponowne naciśnięcie przycisku trybu energooszczędnego ponownie włącza wyświetlacz.

INFORMACJA
Tryb energooszczędny nie może zostać aktywowany podczas pracy programu.

Stan Znaczenie
podświetlony Tryb energooszczędny może zostać aktywowany.
niepodświetlony Tryb energooszczędny jest aktywny lub nie można go aktywować.

Kolorowy wyświetlacz dotykowy
Panel sterowania składa się z kolorowego 5-calowego ekranu dotykowego.

Pasek stanu
Pasek menu

Obszar główny

Pasek funkcji

Symbole na pasku stanu Znaczenie
Programy/testy wskazuje, czy program/test jest uruchomiony

Natychmiastowe
wydawanie

wskazuje, czy natychmiastowe wydawanie jest włączone/wyłączone

Dodatkowe
suszenie

wskazuje, czy dodatkowe suszenie jest włączone/wyłączone
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Symbole na pasku stanu Znaczenie
Protokoły graficzne wskazuje, czy rejestrowanie protokołów graficznych jest włączone/

wyłączone
Tryb
energooszczędny

wskazuje, czy autoklaw jest aktualnie w trybie oszczędzania energii

Obszar serwisowy wskazuje, czy technik serwisowy jest zalogowany w obszarze
serwisowym

Stan karty CF wskazuje, czy karta CF znajduje się w urządzeniu i czy dostępny jest
tryb odczytu lub zapisu

Symbole na pasku menu Znaczenie
Programy/testy Tutaj znajdują się wszystkie programy sterylizacji i testy, np. test

próżniowy, test Bowie-Dick itp.

Wydawanie
protokołów

W tej części można wyświetlić całą listę protokołów, protokołów z
ograniczonego okresu, np. dnia, miesiąca itd. lub usunąć określone
typy protokołów i protokoły.

Ustawienia Tutaj można dokonać zmian różnych ustawień, takich jak np. data i
godzina, jasność itd. Dodatkowo można jednorazowo ustalić
standardowe ustawienia protokołów dla wydawania protokołów.

Okienko
informacyjne/
stanu

Wyświetla informacje o wersji oprogramowania i danych urządzenia,
np. wszystkie cykle, liczniki cykli, ustawienia protokołów, pamięć
protokołów i inne dane techniczne.

Obszar serwisowy Tylko dla techników serwisowych.

Menu pomocy Wskazuje, w zależności od wybranego okna i sytuacji, instrukcje
dotyczące działania lub funkcji aktualnie wybranego okna.

Symbole na pasku funkcji Znaczenie
Otwórz drzwi otwiera drzwi autoklawu

wstecz powrót do poprzedniego okna

do przodu przechodzi do następnego okna

Anuluj/powrót bez
zapisywania

powrót do wyższego poziomu menu, opuszcza okno bez zapisywania

Zbliżenie (+) pokazuje więcej szczegółów, np. dalsze wartości po zakończeniu
uruchomionego programu

Preselekcja czasu przejście do menu Opóźniony start

Usuń usuwa protokoły z wewnętrznej pamięci protokołów/usuwa domyślną
drukarkę protokołów lub drukarkę etykiet

Szukaj wyszukuje drukarki etykiet/ drukarki protokołów

Pomiń przechodzi do następnego okna bez wprowadzenia wymaganych
danych
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Pasek stanu LED
Pasek stanu u dołu wyświetlacza informuje za pomocą kodu kolorystycznego o różnych sytuacjach.

Kolor sygnalizatora
świetlnego LED

Znaczenie

Niebieski Tryb gotowości, program działa, suszenie jeszcze się nie rozpoczęło
Zielony Suszenie trwa, program zakończony pomyślnie
Żółty Ostrzeżenie, trwa aktualizacja oprogramowania
Czerwony Komunikat o błędzie, program zakończony niepomyślnie
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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.

Zasilanie wodą uzdatnioną
Do sterylizacji parą niezbędne jest zastosowanie destylowanej lub demineralizowanej wody, tak zwanej
wody uzdatnionej. Norma EN 13060 określa wartości orientacyjne, których należy przestrzegać w załącz-
niku C.
Do pierwszego napełnienia układu generowania pary autoklawu niezbędne jest około trzech 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 za pośrednictwem stacji uzdatniania wody
(np. MELAdem 40/ MELAdem 47).

Użycie zewnętrznego zasobnika
Zasobnik ma pojemność 11,5 l. Taka ilość wody uzdatnionej wystarcza na 25 sterylizacji. Napełnić zasob-
nik wodą uzdatnioną. Podczas pracy poziom wody w zbiorniku nie może spaść poniżej znaku MIN zbiorni-
ka. Dlatego przed rozpoczęciem każdego programu należy sprawdzić poziom wody w zasobniku.

OGŁOSZENIE
Ryzyko rozwoju glonów
n Nigdy nie wystawiać zasobnika na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec rozwojowi

glonów.

Zastosowanie stacji uzdatniania wody
Stacja uzdatniania wody jest podłączana do sieci wody pitnej w budynku. Dlatego też nie jest konieczne
napełnianie zasobnika. Wybór odpowiedniego urządzenia zależy od liczby sterylizacji w ciągu dnia oraz od
załadunku. Każdy autoklaw MELAG może być uzupełniony o stację uzdatniania wody.

INFORMACJA
Jeżeli mają być zastosowane stacje uzdatniania wody innych producentów, najpierw
należy skonsultować się z firmą MELAG.

Dostarczanie wody chłodzącej
Pompa próżniowa autoklawu i stacji uzdatniania wody wymagają do pracy wody kranowej. 
Podłączenie autoklawu do wodociągu jest porównywalne z podłączeniem pralki w środowisku domowym.
Szczegółowe informacje o podłączaniu do wodociągu znajdują się w podręczniku technicznym.



5 Pierwsze kroki

19

Zużyta woda jest usuwana przez odpływ po stronie budynku.

Włączyć autoklaw

Patrz również „Operation [Obsługa]”.

Wideo z instrukcją

Muszą być spełnione następujące warunki:

ü Autoklaw jest podłączony do sieci zasilającej.

ü Zasilanie wodą uzdatnioną jest zapewnione. Do pierwszego napełnienia układu generowania pary
autoklawu niezbędne jest około trzech litrów wody uzdatnionej.

1. Włączyć autoklaw wyłącznikiem sieciowym.

2. Po wyświetleniu ekranu powitalnego nacisnąć na
DALEJ. Wyświetlacz przechodzi do menu głównego.

Natychmiast po włączeniu, poziom wody uzdatnionej jest sprawdzany i rozpoczyna się podgrzewanie
wstępne.
Po włączeniu urządzenia niezbędny jest czas nagrzewania ok. 9-13 min – w zależności od typu urządze-
nia. Ten czas jest potrzebny do wstępnego podgrzania wytwornicy pary z podwójnym płaszczem.

Otwieranie i zamykanie drzwi
Autoklaw dysponuje automatyczną blokada drzwi, napędzaną silnikiem za pomocą śruby pociągowej.
Wprowadzanie na wyświetlaczu do autoklawu jest możliwe wyłącznie po zamknięciu drzwi.

Otwieranie drzwi

Otwarcie drzwi po wciśnięciu symbolu drzwi  na wyświetlaczu.
Podczas otwierania drzwi należy stosować się do następujących wskazań w celu zapewnienia nienagan-
nej pracy mechanizmu zamykania drzwi:

u Nie należy otwierać drzwi siłą.
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u Nie należy ciągnąć drzwi w górę. Drzwi otwierają się automatycznie.

u Nie należy obciążać drzwi, np. opierając się na nich.

INFORMACJA
Proszę otwierać drzwi wyłącznie w celu załadunku lub rozładunku autoklawu.
Utrzymywanie drzwi w stanie zamkniętym pozwala na oszczędność energii.

Zamykanie drzwi
W celu zamknięcia drzwi należy je silnie docisnąć aby automatyczny system zamykania spowodował za-
blokowanie drzwi. Po zamknięciu drzwi obraz na wyświetlaczu zmienia się na menu programowe. Start
programu spowoduje szczelne zamknięcie drzwi.

Podczas zamykania drzwi należy stosować się do następujących wskazań w celu zapewnienia nienagan-
nej pracy mechanizmu zamykania drzwi:

u Nie należy silnie trzaskać drzwiami.

u Docisnąć drzwi do obudowy.

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

Ręczne, awaryjne otwarcie drzwi

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorącą parę wodną. Podczas otwarcia drzwi z
komory sterylizacyjnej może wydostać się gorąca para wodna, np. jeżeli jest to potrzebne
podczas bieżącego programu lub krótko po zakończeniu programu.
Istnieje wtedy zagrożenie poparzeń.
n Gdy z tyłu urządzenia po wyłączeniu wydostaje się para wodna, należy odczekać, aż ten

proces się zakończy. Następnie należy odczekać jeszcze 5 min i otworzyć drzwi.
n Należy stać z boku drzwi i zachować dostateczną odległość.
n Przed wyjęciem załadunku należy zezwolić na ostygnięcie komory sterylizacyjnej.

W razie nagłej konieczności otwarcia drzwi, np. w przypadku awarii prądu, drzwi można otworzyć ręcznie
w następujący sposób:

1. Jeżeli autoklaw jest włączony, odłączyć go od sieci
(poz. a).
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2. Zdjąć zaślepkę otwierania awaryjnego drzwi (poz. b),
wypychając ją np. za pomocą wąskiego śrubokręta
płaskiego.

b

a

3. Klucz imbusowy (5 mm), dostępny w zakresie
dostawy, należy wsunąć w otwór. Klucz imbusowy
można przechowywać za klapą serwisową w
specjalnie w tym celu przewidzianym uchwycie.

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

OGŁOSZENIE
Nie należy otwierać drzwi, gdy włożony jest jeszcze klucz imbusowy, w przeciwnym razie
może dojść do pęknięcia plastikowej osłony!

5. Usunąć klucz imbusowy.

6. Otworzyć drzwi i założyć ponownie zaślepkę.
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6 Ładowanie autoklawu

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.

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. Je-
żeli instrumenty mają być przechowywane w sterylnych warunkach, należy przed sterylizacją zapakować
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 (w Niemczech np. BGV A1, Instytut
Roberta Kocha (RKI) i Niemieckie Towarzystwo Sterylizacji Szpitalnej (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.

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.
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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, (w Niemczech 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.

u Sterylizować tylko suche tkaniny.

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

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 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.

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
EN ISO 11607-1. Właściwe stosowanie odpowiedniego opakowania jest ważne do pomyślnego przepro-
wadzenia sterylizacji. Można wykorzystać sztywne opakowania wielokrotnego użytku lub miękkie opako-
wania, np. sterylizacyjne opakowania papierowo-foliowe, torby papierowe, papier sterylizacyjny, tekstylia
lub włókninę.

Patrz również „Loading [Wzór załadunku]”.

Wideo z instrukcją

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.
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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, nale-
ży 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. skrzynki MELAstore, 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.

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.

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 próżnię frakcyjną. Umożliwia to wykorzystywanie opakowań wielorazowych.

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
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7 Sterylizacja

Ważne informacje dotyczące trybu rutynowego
Proszę przestrzegać również aktualnych zaleceń Instytutu Roberta Kocha (RKI) oraz wskazówek zawar-
tych w normie DIN 58946-7.

Patrz również „Routine Checks [Rutynowe kontrole]”.

Wideo z instrukcją

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

Kiedy należy przeprowadzić
kontrolę?

Jak należy przeprowadzić kontrolę?

Raz dziennie ▪ Kontrola wzrokowa uszczelnienia drzwi i zamka drzwi pod kątem
szczelności.

▪ Kontrola mediów roboczych (prąd, woda zasilająca, 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 DIN EN 867-5).

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

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 DIN 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



7 Sterylizacja

26

Wybrać program

Patrz również „Program selection [Wybór programu]”.

Wideo z instrukcją

Wybór programu zależy od tego, czy przedmiot sterylizacji jest opakowany. Oprócz tego należy uwzględ-
nić odporność na temperaturę przedmiotów do sterylizacji. Wszystkie programy sterylizacji i programy do-
datkowe są wyświetlane w menu Programy i testy. Poniższe tabele podają, jaki program należy wy-
brać do określonych przedmiotów sterylizacji Informują ponadto, jakie programy dodatkowe są dostępne.

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 cyklu*)

Vacuklav 40 B+
ok. 21 min ok. 15 min ok. 11 min ok. 38 min ok. 36 min

Czas cyklu*)

Vacuklav 44 B+
ok. 21 min ok. 15 min ok. 12 min ok. 39 min ok. 36 min

Inteligentne suszenie**) 4-30 min 4-30 min 4-30 min 4-30 min 4-30 min
Suszenie czasowe 12 min 6 min 2 min 12 min 12 min
*) bez suszenia przy pełnym obciążeniu i w zależności od obciążenia i instalacji (np. temperatura wody
chłodzącej, czy dostępne jest stałe podłączenie wody i napięcie sieciowe)
**) Po aktywacji funkcji inteligentnego suszenia faza suszenia jest automatycznie monitorowana i
zatrzymywana, gdy tylko wsad jest suchy.

Program Opakowanie Nadaje się szczególnie
do

załadunku
40 B+/44 B+

Program uniwersalny jednorazowo i
wielokrotnie
opakowane

wsady mieszane; długie,
narzędzia drążone

6 kg/7 kg
lub

9 kg z MELAstore*)

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

długie, narzędzia drążone jednorazowo opako-
wane maks. 1,5 kg

-----
niezapakowane

6 kg/7 kg
Program szybki S wyłącznie

nieopakowane (nie
tekstylia)

proste instrumenty
masywne; sprzęt
dentystyczny; narzędzia
drążone

6 kg/7 kg

Program ochronny jednorazowo i
wielokrotnie
opakowane

tekstylia, materiały
wrażliwe na wysokie
temperatury (np. tworzywo
sztuczne, artykuły
gumowe)

tekstylia 2 kg/2,5 kg 
-----

termolabilny. dobry 
6 kg/7 kg

lub
9 kg z MELAstore*)

Program prion jednorazowo i
wielokrotnie
opakowane

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

6 kg/7 kg
lub

9 kg z MELAstore*)

*) Suszenie sprawdzono dla załadunku 9 kg z kontenerów stomatologicznych lub boksów MELAstore.
Suszenie pozostałych dużych mas (6 kg/7 kg do 9 kg w opakowaniu) lub innych konfiguracji ładunku
wymaga sprawdzenia na miejscu. Ewentualnie należy aktywować Suszenie dodatkowe.
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Programy dodatkowe Zastosowanie/funkcja
Test próżniowy Pomiar stopnia nieszczelności, test na urządzeniu suchym i zimnym

(test bez załadunku)

Test Bowie & Dick’a Test penetracyjny pary ze specjalnym pakietem testowym (dostępny u
sprzedawców specjalistycznych)

Pomiar przewodności Do ręcznego pomiaru jakości wody uzdatnionej

Opróżnienie Do opróżnienia i odciążenia generatora pary o podwójnym płaszczu, np.
w razie serwisu, konserwacji lub przed transportem

Dodatkowe opcje programów

Dodatkowe suszenie
Czas suszenia zależą od programu i zapewniają bardzo dobre suszenie sterylizowanych materiałów przy
załadunku, opisanym w niniejszym rozdziale. W przypadku szczególnie trudnych procesów suszenia moż-
liwa jest - również dodatkowo podczas bieżącego programu - aktywacja suszenia dodatkowego, patrz Do-
datkowe suszenie [} str. 55].

Preselekcja czasu

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

Dzięki tej funkcji można wybrać dowolny program i uruchomić go w ustalonym przez siebie czasie. Prese-
lekcja czasu jest aktywna tylko dla jednorazowego wyboru programu i czasu, tzn. po upływie programu
preselekcja czasu jest resetowana. Można wyłączyć autoklaw, gdy preselekcja czasu jest aktywna. Jed-
nakże autoklaw musi zostać włączony ponownie przed zakończeniem timera.
Należy pamiętać, że ta funkcja nie jest dostępna w przypadku Program szybki S ze względu na monit bez-
pieczeństwa. Aby ustawić konkretny czas rozpoczęcia programu, należy:

1. Nacisnąć symbol wybranego programu  na
pasku funkcji. Wyświetlacz przechodzi do okna
ustawień.
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2. Aby np. zmienić godzinę, dotknąć bezpośrednio
danego parametru godzinę lub minuty. Wybrane
pole zostanie podświetlone na jasnoniebiesko.

3. Na przykład godzinę można zmienić przyciskając

przycisk  lub .

4. Potem nacisnąć START. Wyświetlacz pozostaje
następnie w oknie preselekcji czasu.

Ê Po rozpoczęciu preselekcja czasu, poza menu Info & stan nie można wybrać żadnego innego
menu.

Start programu
Po uruchomieniu programu drzwi zamykają się szczelnie, a autoklaw sprawdza ilość wody uzdatnionej
oraz jej przewodnictwa.

1. Aby uruchomić program, należy nacisnąć przycisk
START.

2. W przypadku aktywnej opcji uwierzytelnienia
użytkownika: 
Wprowadzić kod PIN użytkownika lub w celu
pominięcia wcisnąć – jeżeli jest to możliwe – przycisk

 (patrz Zarządzanie użytkownikami
[} str. 50]). Informacja: Z funkcji „Pomiń
uwierzytelnienie użytkownika” należy korzystać tylko
w nagłym przypadku.

INFORMACJA
Na początku szybkiego programu S pojawia się komunikat ostrzegawczy wraz z
sygnałem dźwiękowym, ponieważ w tym programie można sterylizować tylko
nieopakowane instrumenty. Jeżeli wsad zawiera tylko nieopakowane instrumenty, należy
potwierdzić, wybierając TAK, aby uruchomić program.
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Program działa
Program przebiega w trzech etapach głównych: etap odpowietrzania i nagrzewania, etap sterylizacji oraz
etap suszenia. Po uruchomieniu programu możliwe jest śledzenie jego przebiegu na wyświetlaczu. Wi-
doczna jest temperatura komory, ciśnienie oraz czas trwania do końca etapu sterylizacji lub suszenia.

Etap odpowietrzania i nagrzewania
Na tym etapie – podczas kondycjonowania – para jest wielokrotnie doprowadzana do komory sterylizacyj-
nej i z niej odprowadzana, dzięki czemu powstaje nadciśnienie, a powietrze resztkowe zostaje usunięte.
Następnie – podczas frakcjonowania – na zmianę usuwana jest mieszanina powietrza i pary, a para zosta-
je doprowadzona do komory sterylizacyjnej. Dzięki temu powietrze resztkowe w komorze sterylizacyjnej
zostaje obniżone do minimum. Jednocześnie zostają spełnione warunki dotyczące ciśnienia i temperatury
dla potrzeb sterylizacji.

Etap sterylizacji
Na etapie sterylizacji ciśnienie i temperatura są utrzymywane w obszarach niezbędnych dla sterylizacji.
Na wyświetlaczu można sprawdzić, czy etap sterylizacji zakończył się pomyślnie. Natychmiast po rozpo-
częciu etapu suszenia zarówno kolorowy pierścień jak i dioda statusowa zmienia kolor z niebieskiego na
zielony.
Sterylizacja kończy się niepowodzeniem w przypadku przerwania procesu sterylizacji przez użytkownika
lub po wystąpieniu usterki przez system. Autoklaw po przerwaniu procesu przez system zostanie poddany
dekompresji. Dlatego przerwanie procesu przez system trwa dłużej niż przerwanie procesu przez użytkow-
nika.

Etap suszenia
Autoklaw zapewnia bardzo dobre suszenie sterylizowanych przedmiotów. Suszenie przebiega w zależno-
ści od ustawień – z wykorzystaniem suszenia czasowego lub wstępnie ustawionego inteligentnego susze-
nia (patrz Inteligentne suszenie [} str. 56]). W przypadku trudnych procesów suszenia możliwe jest podję-
cie następujących działań w celu dalszej optymalizacji procesu suszenia:

u Należy ładować autoklaw w sposób ułatwiający suszenie. Opakowania do sterylizacji i papierowe z
folii należy ustawiać jak kartotekę. W tym celu należy postępować zgodnie z informacjami z rozdziału
Ładowanie autoklawu [} str. 23]. Należy stosować opcjonalne uchwyty na folię.

u Suszenie czasowe: aktywować funkcję Suszenie dodatkowe, aby wydłużyć czas suszenia o 50 %.

u Inteligentne suszenie: aktywować funkcję Suszenie dodatkowe, aby zaostrzyć kryterium
dotyczące zakończenia etapu suszenia.

Kontrolować przebieg programu na komputerze
Możliwe jest nadzorowanie aktualnego postępu bieżącego programu sterylizacji na każdym komputerze w
sieci danej praktyki.

ü Autoklaw wyposażono w adres IP, włączony w sieć praktyki.

1. Należy otworzyć przeglądarkę sieciową (zaleca się
Mozilla Firefox lub Internet Explorer/Microsoft Edge) i
wprowadzić adres IP autoklawu do paska adresu
przeglądarki, np. 192.168.57.41.
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2. Potwierdzić naciskając [ENTER]. Teraz możliwe jest
zapoznanie się z przebiegiem procesu i informacjami,
dotyczącymi autoklawu, jak numer serii, wersja
oprogramowania i wybrane wartości.

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.

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 mimo to przerwać program przed rozpoczęciem suszenia, wykonać następujące czynności:

1. Na pasku funkcji przycisnąć PRZERWAC.
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2. Potwierdzić komunikat bezpieczeństwa za pomocą
TAK.

3. Po krótkiej chwili można otworzyć drzwi, zgodnie z
informacją na wyświetlaczu, naciskając symbol drzwi

. Na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie, a
sterylizacja zostanie udokumentowana w protokole
jako BEZskuteczny.

Przerwanie programu po rozpoczęciu osuszania
Jeśli program zostanie przerwany po rozpoczęciu suszenia, sterylizacja zostanie uznana za zakończoną
pomyślnie. Na autoklawie nie pojawi się komunikat błędu. Należy jednak liczyć się, zwłaszcza w przypad-
ku opakowanych przedmiotów przeznaczonych do sterylizacji i pełnego wsadu, z niewystarczającym stop-
niem wysuszenia. Sterylne przechowywanie wymaga wystarczającego wysuszenia. W związku z tym pro-
gramy z opakowanymi przedmiotami przeznaczonymi do sterylizacji powinny przebiegać możliwie aż do
końca procesu suszenia. W przypadku szybkiego programu wysterylizowane, nieopakowane instrumenty
schną po wyjęciu pod wpływem własnego ciepła.
Aby przerwać program podczas suszenia, wykonać następujące czynności:

1. Na pasku funkcji przycisnąć STOP.
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2. Potwierdzić komunikat bezpieczeństwa za pomocą
TAK.

3. Po krótkiej chwili można otworzyć drzwi naciskając

symbol drzwi .

Program jest zakończony
Po zakończeniu programu z powodzeniem wyświetlacz pokaże stosowny komunikat. Przed otwarciem
drzwi możliwe jest zapoznanie się z dalszymi wartościami zakończonego programu, np. z czasem plateau,

przewodnictwem itd., na wyświetlaczu po wciśnięciu symbolu lupy .

} Wcisnąć przycisk  w celu otwarcia drzwi.

Jeżeli w menu Ustawienia > Protokołowanie aktywowano automatyczne wydanie protokołu po za-
kończeniu programu (= Wyprowadzanie natychmiastowe), to protokół minionego programu zostanie wyge-
nerowany po otwarciu drzwi do aktywowanych urządzeń wyjściowych.

Proces wydawania materiału sterylnego

Patrz również „Approving the sterilization batch [Zatwierdzenie partii]”.

Wideo z instrukcją

Zgodnie z wytycznymi RKI „Wymogi dotyczące higieny podczas przygotowywania wyrobów medycznych”
proces przygotowywania instrumentów kończy się udokumentowanym wydaniem sterylizowanego przed-
miotu do przechowywania. Proces wydawania składa się z identyfikacji partii oraz zatwierdzania partii i zo-
stać przeprowadzony przez autoryzowany i fachowy personel. Jest to zapewnione dzięki aktywowanej
opcji uwierzytelnienia użytkownika. W tym celu należy wprowadzić kod PIN użytkownika (patrz Ustawienia
[} str. 44]).

INFORMACJA
W przypadku pominięcia uwierzytelnienia użytkownika partia zostanie oceniona jako
niezatwierdzona.
n Z funkcji „Pomiń uwierzytelnienie użytkownika” należy korzystać tylko w nagłym przypadku.
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Ocena wskaźników wsadu [Identyfikacja partii] obejmuje weryfikację wskaźników programu sterylizacji,
np. za pomocą systemu kontroli procesu sterylizacji MELAcontrol/MELAcontrol PRO. Tylko w przypadku
pełnej zmiany koloru pasków wskaźnikowych może nastąpić zatwierdzenie materiału.
Zwolnienie wsadu [Zatwierdzanie partii] obejmuje sprawdzenie parametrów procesu na podstawie wyniku
sterylizacji w autoklawie oraz protokołu sterylizacji, a także sprawdzenie poszczególnych opakowań pod
kątem uszkodzeń i wilgotności resztkowej. 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 par-
tię i wskaźniki.

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

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

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.
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Przechowywanie wysterylizowanych przedmiotów
Maksymalny okres przechowywania zależy od opakowania i warunków przechowywania. W przypadku za-
pakowanych zgodnie z normami przedmiotów sterylizacji – przechowywanie pyłoszczelne – okres ten wy-
nosi do sześciu miesięcy. W przypadku przechowywania przedmiotów sterylizacji należy przestrzegać po-
stanowień 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

Patrz również „Process documentation [Dokumentacja procesu]”.

Wideo z instrukcją

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
dokumentacji. Może to następować natychmiast po każdym zrealizowanym programie lub później, np. na
końcu dnia pracy praktyki lekarskiej.

Pojemność wewnętrznej pamięci protokołów
Autoklaw ma wewnętrzną pamięć protokołów. Automatycznie zapisywane są w niej wszystkie dane zreali-
zowanych programów sterylizacji. Pojemność pamięci wewnętrznej wystarcza na ok. 100 protokołów. Jeśli
wewnętrzna pamięć protokołów będzie prawie pełna i co najmniej jeden protokół nie został jeszcze wysła-
ny do aktywowanego medium dokumentacji, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy Pamięć
wewnętrzna prawie pełna!. Jeśli pojawi się to ostrzeżenie, należy udostępnić zdefiniowane w Me-
nu Ustawienia > Protokołowanie medium dokumentacji i sporządzić odpowiednie protokoły (Menu
Wyprowadzanie protokołów).

Wkrótce potem pojawi się komunikat Pamięć wewnętrzna zapełniona!. Wtedy występuje ostatnia
szansa na zarchiwizowanie wysłanych protokołów (potwierdzenie komunikatu poprzez TAK), zanim dane
w pamięci protokołów autoklawu zostaną automatycznie usunięte, za wyjątkiem ostatnich 40 protokołów.

Media dokumentacji
Możliwe jest wyprowadzanie i archiwizacja protokołów zakończonych programów do następujących me-
diów dokumentacji:
▪ MELAflash karta CF
▪ Wydruk etykiet za pomocą drukarki etykiet MELAprint 60
▪ Drukarka protokołów MELAprint 42/44
▪ Komputer (przez sieć w danej praktyce)
Istnieje możliwość łączenia mediów dokumentacji według własnego uznania. Wysyłanie protokołów na kil-
ka aktywowanych mediów następuje jeden po drugim. W standardzie jako medium wyjściowe ustawiona
jest karta CF jako nośnik wyjściowy dla protokołów tekstowych i graficznych, a tym samym aktywowana
dla automatycznego wydawania protokołów (= Wyprowadzanie natychmiastowe).
Szczegółowe informacje o aktywacji i ustawieniu generowania protokołu znajdują się w rozdziale Ustawie-
nia, protokołowanie [} str. 44].

Karta CF jako nośnik danych dokumentacyjnych

OGŁOSZENIE
W razie przedwczesnego wyjęcia karty CF z gniazda lub niewłaściwej obsługi możliwa
jest utrata danych, uszkodzenie karty CF, urządzenia i/lub wystąpienie błędów
oprogramowania!
n Nie należy wsuwać karty CF do gniazda siłą.
n Nie należy wyjmować karty CF z gniazda podczas dostępu do odczytu lub zapisu. Podczas

dostępu do odczytu lub zapisu świeci się kwadrat w górnym prawym rogu wyświetlacza.
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Gniazdo karty CF znajduje się po prawej stronie obudowy wyświetlacza.
W celu umieszczenia karty CF w gnieździe należy postępować w sposób następujący:

ü Karta CF stanowi medium dokumentacyjne, wybierane w menu Ustawienia > Protokołowanie.

1. Wsunąć kartę CF całkowicie do gniazda, wyczuwalna
krawędź z uchwytem powinna być skierowana w
prawo w tył. 
Po właściwym umieszczeniu kart CF w gnieździe
świeci się kwadrat w górnym prawym rogu
wyświetlacza.

2. Należy sprawdzić, czy wybrano kartę CF jako
medium dokumentacyjne.

Komputer jako nośnik danych dokumentacyjnych
Możliwe jest bezpośrednie podłączenie autoklawu do komputera lub do dostępnej sieci (praktyki) przez
FTP lub TCP. W tym celu komputer powinien być wyposażony w gniazdo RJ45 (LAN).
Szczegółowe informacje i warunki ustawienia komputera jako nośnika danych dokumentacyjnych znajdują
się w rozdziale Ustawienia, protokołowanie [} str. 44].

Odczyt protokołów tekstowych na komputerze
Możliwe jest otwarcie i wydrukowanie wszystkich protokołów tekstowych za pomocą edytora tekstu, pro-
gramu do obróbki tekstu lub do arkuszy kalkulacyjnych. Protokoły graficzne wyświetlane są tylko za pomo-
cą oprogramowania do dokumentacji MELAtrace/MELAview.
Aby komputer automatycznie otwierał protokoły tekstowe w edytorze tekstów należy jednorazowo połą-
czyć każdy protokół tekstowy (np. PRO, .STR, .STB itd.) z edytorem tekstowym. W sprawie znaczenia roz-
szerzeń należy zapoznać się z rozdziałem Późniejsze generowanie protokołów [} str. 38]. Poniższy przy-
kład pokazuje sposób na połączenie edytora z Windows 10 z określonym protokołem tekstowym.

1. W Windows Explorer należy kliknąć dwa razy na
plik protokołu.

2. Jeżeli rozszerzenie pliku nie jest znane, w Windows
10 ukaże się następujący komunikat:

3. Wybrać „Try an app on this PC”.
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4. Zaznaczyć edytor i potwierdzić za pomocą „OK”.

Ê Następnie możliwe jest otwieranie plików o takim rozszerzeniu w edytorze Windows poprzez
podwójne kliknięcie.

Drukarka etykiet jako nośnik danych dokumentacyjnych
Zastosowanie drukarki etykiet umożliwia śledzenie partii: Zawierające datę sterylizacji, czas przechowywa-
nia, numer partii, identyfikator użytkownika, który zatwierdził instrumenty do użycia, używany autoklaw i
nazwę pliku, sterylizowane narzędzia można łatwo przypisać do pacjenta i sterylizowanej partii. Nienaru-
szone opakowania z przedmiotami sterylizacji można po procesie sterylizacji w łatwy i szybki sposób ozna-
kować etykietką. Tym samym spełnione są warunki właściwego „wydania” przez osobę, której powierzono
przygotowanie materiału. W dokumentacji pacjenta wszystkie informacje o prawidłowym procesie steryliza-
cji można przypisać do użytych instrumentów.

INFORMACJA
Aby opakowanie opatrzone etykietą można było łatwo przypisać do konkretnej partii,
nazwy plików protokołów sterylizacji nie mogą w żadnym wypadku zostać zmienione.

MELAG 40 B+ 201740-B0112
05.04.2018  /  04.10.2018

Charge 03/00019
ID: 1001

Typ, nr serii
Data sterylizacji/ czas przechowania
Ilość cykli w danym dniu/ łączna ilość cykli

ID-użytkownika

Nazwa pliku

Czas przechowania

Automatyczne generowanie protokołów po zakończeniu
programu (qyprowadzanie natychmiastowe)
Jeżeli zachodzi konieczność wygenerowania przynależnego protokołu tekstowego i graficznego (opcjonal-
nie) po zakończeniu programu w sposób automatyczny na urządzenie wyjściowe, należy skorzystać z
opcji „Wyprowadzanie natychmiastowe”. W stanie typowym dla dostawy aktywowana jest funkcja natych-
miastowego wygenerowania przynależnego protokołu tekstowego i graficznego na kartę CF.
Jeżeli wybrane medium dokumentacyjne nie jest podłączone, protokoły zostaną zapisane w wewnętrznej
pamięci, poza tym ukaże się ostrzeżenie. Autoklaw zaproponuje wygenerowanie tych protokołów podczas
najbliższej okoliczności. Zapis protokołów graficznych w wewnętrznej pamięci nie jest możliwy, protokoły
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te ulegają skasowaniu. Dalsze informacje dotyczące generowania protokołów graficznych dostępne są w
rozdziale Generowanie protokołów graficznych (opcja) [} str. 44].
W odniesieniu do natychmiastowego generowania protokołów wymagane jest spełnienie następujących
wymogów:

u Data i godzina są ustawione poprawnie.

u Wybrano i podłączono medium dokumentacyjne.

u W menu Ustawienia > Protokołowanie musi być aktywne natychmiastowe generowanie
protokołów.

Informacje dotyczące ustawiania natychmiastowego generowania protokołu przy pomocy preferowanych
urządzeń wyjściowych znajdują się w rozdziale Ustawienia, protokołowanie [} str. 44].

Późniejsze generowanie protokołów
Menu Wyprowadzanie protokołów umożliwia późniejsze generowanie protokołów tekstowych nieza-
leżnie od punktu zakończenia programu. Możliwe jest w tej sytuacji samodzielne określenie medium doku-
mentacyjnego. Standardowo wybrane są urządzenia wyjściowe, wybrane również w menu Ustawienia
> Protokołowanie, jeżeli wybrano natychmiastowe generowanie protokołu.

W menu Wyprowadzanie protokołów dostępne są różne możliwości generowania protokołów. W me-
nu Lista protokołów wyświetlane są wszystkie zapisane w pamięci protokoły programowe. Możliwe
jest również sortowanie listy po przyciśnięciu tytułów kolumn według numeru, daty, godziny, programu i re-
zultatu. Poniżej przedstawiono przegląd możliwych opcji generowania protokołów:

Nazwa Rozszerzenie
pliku

Opis

Ostatni protokół .PRO Wygenerowanie protokołu programu, zakończonego
ostatecznie powodzeniem.

Protokoły dnia .PRO Wygenerowanie protokołów programów minionego dnia,
zakończonych powodzeniem.

Protokoły tygodnia .PRO Wygenerowanie protokołów programów minionego tygodnia,
od poniedziałku do niedzieli, zakończonych powodzeniem.

Protokoły miesiąca .PRO Wygenerowanie protokołów programów bieżącego miesiąca,
zakończonych powodzeniem.

Wszystkie protokoły .PRO Wygenerowanie wszystkich protokołów programów,
zakończonych powodzeniem.

Ostatni protokół z
zakłóceniami

.STR Wygenerowanie ostatniego protokołu zakłóceń.

Protokoły dnia z
zakłóceniami

.STR Wygenerowanie protokołów zakłóceń bieżącego dnia.

itd. ...
Protokół z legendą .LEG Zawiera wyjaśnienie wszelkich skrótów, użytych w

protokołach.
Protokół stan .STA Zestawienie wszystkich ważnych ustawień i stanów systemu

(licznik, wartości pomiarowe itd.).
Awaria w Standby .STB Typ protokołu zawiera informacje o zakłóceniach, do których

doszło w warunkach bezczynności programu.
Protokół system .LOG Pewien rodzaj księgi logów, zawierającej listę wszystkich

zakłóceń i zmian w systemie w kolejności chronologicznej.
Usunąć wszystkie
protokoły

Kasuje wszystkie protokoły, zapisane w wewnętrznej pamięci
protokołów. Ogłoszenie: Kasowanie obejmuje również
wszystkie protokoły, które jeszcze nie zostały
wyeksportowane na inne media dokumentacyjne.
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Wygenerowanie protokołu z listy protokołu
Aby wygenerować protokół z wewnętrznej pamięci, należy postąpić w sposób następujący:

1. Wybrać menu Wyprowadzanie protokołów i
wybrać Lista protokołów.

2. Ukaże się lista z protokołami tekstowymi, zapisanymi
w wewnętrznej pamięci. W celu ułatwienia
wyszukiwania możliwa jest segregacja według daty,
programu lub rezultatu po wyborze nagłówka.

3. Wybrać protokół i wcisnąć DALEJ.

4. W razie potrzeby wybrać urządzenie wyjściowe i
wcisnąć WYPROWADŹ.

Generowanie protokołów dziennych, tygodniowych itp.
Aby wygenerować np. protokoły z określonego tygodnia, należy wykonać następujące czynności:

1. Przejść do menu Wyprowadzanie protokołów i
wybrać opcję Protokoły tygodnia.
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2. Wcisnąć DALEJ.

3. W razie potrzeby wybrać urządzenie wyjściowe i
wcisnąć WYPROWADŹ.

Postąpić analogicznie, aby wygenerować ostatni protokół, wszystkie protokoły dnia, wszystkie protokoły
miesiąca lub wszystkie protokoły.

Wyszukiwanie protokołów

INFORMACJA
W miarę możliwości nie należy zmieniać nazw katalogów, w takim przypadku protokoły
znajdowałyby się w katalogu o zmienionej nazwie jak i w katalogu urządzeń,
automatycznie utworzonym przez autoklaw.

Miejsce przechowywania protokołów
Podczas przenoszenia protokołów na kartę CF protokoły zapisywane są bezpośrednio w katalogu głów-
nym w odrębnym folderze. 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 zachodzi konieczność zapisu katalogu urządzeń z danymi pro-
tokołów. Podczas generowania za pośrednictwem TCP i np. MELAtrace należy ustalić miejsce przechowy-
wania w programie.

Katalog protokołów
Na wszystkich mediach do zapisu danych (karta CF lub komputer) po wygenerowaniu protokołu pojawia
się katalog z zakodowanym numerem serii odnośnego autoklawu. Nazwa folderu składa się z pięciu zna-
ków, które są takie same jak pierwsze pięć znaków każdego protokołu, np. E00T7. W tym katalogu są dal-
sze podkatalogi z miesiącami wygenerowania protokołu, np. 01_2016 dla stycznia 2016. Tam znajdują się
wszystkie protokoły, utworzone w danym miesiącu przez autoklaw. Na karcie CF zastąpi utworzenie kata-
logu urządzenia w katalogu głównym.

Autoklaw bada więc podczas każdego rodzaju generowania protokołów (generowanie natychmiastowe po
odbyciu cyklu lub transmisja wielu protokołów na raz) medium zapisu i w przypadku nieobecności katalogu
urządzenia i miesiąca zakłada brakujące katalogi. W razie wielokrotnego zapisu na to samo medium doku-
mentacyjne nastąpi na tym medium wygenerowanie katalogu urządzenia o nazwie „podwójny”.
W sprawie znaczenia rozszerzeń plików należy zapoznać się z rozdziałem Późniejsze generowanie proto-
kołów [} str. 38].
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Przykładowy protokół programu, zakończonego z powodzeniem
----------------------------------------
!0 01100ED0E001
!1 E00T717U.PRO
----------------------------------------
10 MELAG Vacuklav 40 B+
----------------------------------------
15 Program:    Program uniwersalny
20 Typ programu: 134 °C w opakowaniu
25 Data:       09.03.2017
30 Wsad dnia: 14 ogółem: 01578
34 ID załadunku: 1001
35 ID uwierzytelnienia: 1001
36 Indykatory zmieniły się: zdeaktywowany
37 Zwolnienie wsadu: zdeaktywowany
======
40 Program uniwersalny zakończony z
powodzeniem
42 = =
======
45 Temperatura:    135.3  +0.25/-0.18 °C
50 Ciśnienie:       2.17 +0.02/-0.01 bar
55 Czas wyjaławiania: 05 min 30 s
60 Przewodność:       8 µS/cm (359:11.1)
65 Czas startu:      20:22:01
70 Czas zakończenia: 20:43:19 (21:18 min)
======
80 SN:201440-B1051
======
81 MR   V3.218 09.03.2017
82 Para V3.226 17.02.2017
83 BO   V3.323 09.03.2017
----------------------------------------
Step  czas t[m:s] P[mbar] T[°C]
SP-S  0:00   0:00   1002   96.3
SK11  0:13   0:13   1680   95.7
SK12  0:37   0:24   1285  104.8
SK11  0:46   0:09   1665  106.8
.
.
SK22  2:38   0:20   1284  116.6
SF12  3:12   0:34    499  112.7
SF13  3:42   0:30   1667  113.3
SF21  3:50   0:08   1287  113.8
SF22  4:40   0:50    180  108.0
.
SF43  8:25   0:24   1749  113.6
SH01  9:10   0:45   2780  130.5
SH02  9:31   0:21   2847  131.7
SS01  9:53   0:22   3065  134.0
SS02 15:23   5:30   3169  135.3
SA00 15:53   0:30   1292  112.1
SI02 17:33   1:40     79   57.9
.
SB10 21:14   0:12    804   91.3
SB20 21:18   0:04    919   92.3
SPE 21:18   0:00    925   92.3
>> Nie zmieniać kodu następuj. linijki<<
010041D8BE14B1319E55772A0DF975054F7EBF32
EE1372767ED3B3801EB10F3FB01A3212D41D7144
1C3B8B6474777962766F018680B68C56C219074F
D6E7814D506F0A2F3077782541CC2CD05C425DA1
9A5EF5192C68174C868556542F7B8B05E97C6E46
16CDCFFA811E126FD67363FB74128A5F83AE6F37
F45A9E240C88615F1618D340060C1027205C83C2
>>Dowód autentyczności protok. wsadu<<
----------------------------------------
0.00   0.0   0.0   0.0 ---.-   0.0
-edk--etm---etd---etp---etv--ett-KONIEC-

!0 Numer identyfikacyjny
!1 Nazwa pliku
----------
10 Typ autoklawu
----------
15 Nazwa programu
20 Parametry programu sterylizacji
25 Data
30 Numer partii dziennej i całościowej
34 ID użytkownika start programu
35 ID użytkownika koniec programu
36 Identyfikacja partii
37 Zatwierdzanie partii
=====
40 Komunikat kontrolny
42 Komunikat o zakłóceniu lub ostrzegawczy przy awarii
programu
=====
45 Temperatura sterylizacji z maks. odchyleniami
50 Ciśnienie sterylizacji z maks. odchyleniami
55 Czas sterylizacji 
60 Przewodnictwo wody uzdatnionej
65 Czas startu programu
70 Czas zakończenia programu
==========
80 Numer serii urządzenia
==========
81 Aktualna wersja interfejsu urządzenia
82 Aktualna wersja parametrów urządzenia
83 Aktualna wersja interfejsu obsługi
----------
Step – etap programu

czas – czas (min:s), który upłynął od startu programu

t [m:s] – czas trwania (minuty: sekundy), który wykorzystuje
etap programu

P [mbar] – ciśnienie w komorze

T [˚C] – temperatura w komorze

Legenda etapów programu:
SK – Kondycjonowanie
SF – Frakcjonowanie
SH – Zatrzymanie
SS – Sterylizacja
SA – Dekompresja
ST – Suszenie
SI – Inteligentne suszenie
SB – Napowietrzenie
SP-E – Koniec

Potwierdzenie prawdziwości (podpis elektroniczny)
Nie należy zmieniać; rozkodowanie kodu przez MELAG
pozwala na wyciągnięcie wniosku, czy dane na
autoklawie zostały sporządzone i zmienione przez
MELAG.

----------
Tutaj wyświetlane są wartości pomiarowe czujników w
razie zakłócenia. Wartości są pomocne dla pracowników
technicznych.
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9 Sprawdzanie działania

Manualna kontrola działania
Istnieje możliwość, na podstawie wartości wyświetlanych na wyświetlaczu, śledzenia przebiegu programu.
Oprócz tego na podstawie protokołu sporządzonego dla każdego programu można śledzić, czy program
zakończył się powodzeniem. Za pomocą programów testowych można w każdej chwili przeprowadzić do-
datkową kontrolę działania.

Test próżniowy
Podczas testu próżniowego sprawdza się autoklaw 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)
Test próżniowy przeprowadzić z zimnym i suchym autoklawem w następujący sposób:

1. Włączyć autoklaw wyłącznikiem sieciowym.

2. W menu Programy i testy wybrać test próżni i
wcisnąć START.

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.

Test Bowie & Dick
Test Bowie & Dick służy do potwierdzenia przenikania pary przez porowate materiały, np. tekstylia. Możli-
we jest w celu kontroli funkcji rutynowe przeprowadzenie testu w celu potwierdzenia przenikania pary. W
tym celu należy zastosować program testowy Test Bowie & Dick’a. W celu przeprowadzenia testu
Bowie & Dick należy skorzystać z różnych systemów testowych, dostępnych w handlu. W zależności od
przypadku zastosowania należy użyć systemów testowych dla pustych w środku instrumentów lub porowa-
tych przedmiotów sterylizacji (bielizna itp.). Można również stosować kombinowane systemy testowe. Test
Bowie & Dick należy przeprowadzić według danych producenta systemu testowego.

1. Włączyć autoklaw wyłącznikiem sieciowym.

2. Włożyć system testowy do komory sterylizacyjnej
autoklawu i zamknąć drzwi.
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3. W menu Programy i testy wybrać Test Bowie
& Dick’a i wcisnąć START.

Ocena arkusza wskaźnikowego według koloru
Taśmy wskaźnikowe wykazują - zależnie od partii produkcyjnej zróżnicowana intensywność barwy, zależ-
nie od okresu składowania lub innych wpływów. Istotną cechą oceny za pomocą testu Bowie & Dick nie
jest większa czy mniejsza intensywność kontrastu barwy, lecz równomierny rozkład barwy na arkuszu te-
stowym. Jeżeli pasek lub arkusz wskaźnikowy wykazuje równomierny rozkład barwy, odpowietrzenie ko-
mory sterylizacyjnej jest nienaganne. Jeżeli pasek lub arkusz wskaźnikowy wykazuje w centralnym obsza-
rze gwiazdy brak wybarwienia lub jest słabiej wybarwiony niż w obszarze krańcowym, odpowietrzenie ko-
mory sterylizacyjnej jest niedostateczne. W takim przypadku należy zwrócić się do działu obsługi klienta w
handlu branżowym lub autoryzowanej stacji obsługi.
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Protokołowanie
Wszystkie ustawienia dotyczące generowania protokołów tekstowych i graficznych, tzn. urządzeń wyjścio-
wych, formatów protokołów, natychmiastowego generowania itp. są dokonywane w menu Ustawienia
> Protokołowanie.

W tym przypadku warto skorzystać z asystenta ustawień.

Natychmiastowe generowanie protokołów
W stanie typowym dla dostawy aktywowana jest funkcja natychmiastowego generowania protokołów tek-
stowych i graficznych na kartę CF.

Dezaktywacja natychmiastowego generowania protokołów
Jeżeli generowanie protokołów nie powinno odbywać się bezpośrednio po zakończeniu programu, a pro-
gramy powinny być zapisane w wewnętrznej pamięci, np. w celu wygenerowania wszystkich protokołów z
tygodnia na raz, należy przeprowadzić dezaktywację funkcji natychmiastowego generowania protokołów w
następujący sposób:

ü Aktualnie otwarte jest menu Ustawienia > Protokołowanie.

1. Usunąć haczyk przy opcji Wyprowadzanie
natychmiastowe.

2. Naciskać DALEJ do chwili przejścia do okna
zestawienia.

3. Wcisnąć ZAPISAĆ, aby zapisać ustawienie.

Generowanie protokołów graficznych (opcja)

INFORMACJA
Zapis protokołów graficznych w wewnętrznej pamięci nie jest możliwy. Późniejsze
wygenerowanie protokołów graficznych również nie jest możliwe.
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W razie potrzeby wygenerowania protokołu graficznego dodatkowo do tekstowego, należy postępować w
sposób następujący:

ü Aktualnie otwarte jest menu Ustawienia > Protokołowanie.

ü Natychmiastowe generowanie protokołów jest aktywne.

1. Przy opcji Protok.graficzne należy umieścić
haczyk i sprawdzić, haczyk znajduje się również przy
opcji Wyprowadzanie natychmiastowe.

2. Wcisnąć DALEJ i wybrać kartę CF i/lub komputer jak
urządzenie wyjściowe.

3. W razie potrzeby zmienić interwały i wcisnąć
DALEJ.

4. Należy w tym oknie sprawdzić, czy dla protokołów
tekstowych również wybrano medium
dokumentacyjne.

5. Sprawdzić, czy aktywowane urządzenie wyjściowe
jest podłączone (komputer) lub umieszczone w
gnieździe (karta CF MELAflash).

6. Naciskać DALEJ do chwili przejścia do okna
zestawienia.

7. Wcisnąć ZAPISAĆ, aby zapisać ustawienie.
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Objaśnienia dotyczące możliwości ustawienia zapisu graficznego:

Interwał Objaśnienie
Interwał zapis. na CF-Card w sekundach – Podaje interwały w jakich krzywa programu

zapisywana jest na karcie CF. Im krótszy interwał, tym
dokładniejsza krzywa. W przykładzie interwał czasowy ustawiono
na jedną sekundę.

Interwał zapisu na PC w sekundach – Podaje interwały w jakich krzywa programu
zapisywana jest na komputerze jako na medium
dokumentacyjnym. Im krótszy interwał, tym dokładniejsza
krzywa. W przykładzie interwał czasowy ustawiono na jedną
sekundę.

Interwał backup na PC w sekundach – Podaje interwały w jakich dane graficzne
autoklawu zapisywane są na komputerze. W przykładzie jedną
sekundę ustawiono jako interwał zabezpieczenia.

Wydawanie protokołów w języku angielskim
Jeżeli wszystkie protokoły tekstowe mają zostać wygenerowane na drukarce protokołów MELAprint w ję-
zyku angielskim, należy wykonać następujące czynności:

ü Protokół tekstowy powinien zostać wydrukowany w języku angielskim niezależnie od języka interfejsu
użytkownika.

ü Aktualnie otwarte jest menu Ustawienia > Protokołowanie.

1. Naciskać DALEJ do chwili przejścia do okna
wyboru urządzeń wyjściowych.

2. Wybrać Drukarka prot. jako urządzenie
wyjściowe.

3. Dodatkowo wybrać Protokół MELAprint po
angielsku.

4. Naciskać DALEJ do chwili przejścia do okna
zestawienia.

5. Wcisnąć ZAPISAĆ, aby zapisać ustawienie.

Ê Protokoły tekstowe na drukarce protokołów MELAprint zostaną wygenerowane w języku angielskim.
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Komputer jako nośnik danych dokumentacyjnych
Transmisja danych może odbywać się za pośrednictwem serwera FTP lub TCP. Poniżej zaprezentowano
sposób utworzenia pożądanego połączenia:

ü Aktualnie otwarte jest menu Ustawienia > Protokołowanie.

ü Autoklaw jest połączony kablem sieciowym (RJ45) do komputera.

ü Zależnie od sposobu generowania zainstalowano usługę serwera FTP lub odpowiedni program, np.
MELAtrace/MELAview.

1. Naciskać DALEJ do chwili przejścia do okna wyboru
urządzeń wyjściowych.

2. Wybrać komputer jako urządzenie wyjściowe i
wcisnąć DALEJ.

Ê Otwiera się okno wyboru, czy powinno nastąpić połączenie do komputera poprzez FTP lub TCP.

Połączenie przez FTP

ü Na komputerze zainstalowano serwer FTP lub usługę FTP.

1. Wybrać Połączenie za pomocą FTP. Na dolnym
przycisku widnieją aktualne dane użytkownika
(standardowa nazwa użytkownika: Rok budowy +
numer produkcji; hasło: MELAG12345).

2. Wcisnąć ten przycisk, aby zmienić wstępne ustawione
dane użytkownika. Wyświetlacz przechodzi do okna
ustawień.

3. Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło i
potwierdzić przyciskiem ZAPISAĆ.
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Połączenie przez TCP

ü Zainstalowano odpowiednie oprogramowanie dokumentacyjne, np. MELAtrace.

1. Wybrać Połączenie za pomocą TCP. Na dolnym
przycisku widnieje aktualnie ustawiony port
TCP(standardowy TCP - Port: 65001).

2. Wcisnąć ten przycisk, aby zmienić wstępne ustawione
dane portu TCP. Wyświetlacz przechodzi do okna
ustawień.

3. Skasować aktualny port TCP przyciskiem C i
wprowadzić inny port TCP.

4. Potwierdzić naciskając ZAPISAĆ.

Adresy IP

INFORMACJA
W celu zainstalowania w sieci (placówki medycznej) niezbędna jest bardziej dogłębna
wiedza w zakresie technologii sieciowych.
Błąd w obchodzeniu się z adresami IP może prowadzić do zakłóceń i utraty danych w
sieci praktyki.
n Ustawienie adresów IP powinien wykonywać jedynie administrator systemu w praktyce

lekarskiej.

Urządzenie zostało fabrycznie wyposażono w adresy IP, należące do wspólnej sieci z podana maską pod-
sieci:

Sprzęt Adres IP Uwaga
Autoklaw 192.168.40.40 Wstępne ustawienie w zakładzie

producenta
Komputer 192.168.40.140 Wstępne ustawienie w zakładzie

producenta
Drukarka protokołów MELAprint 42/44 192.168.40.240 Wstępne ustawienie w zakładzie

producenta
Drukarka etykiet MELAprint 60 192.168.40.160 Wstępne ustawienie w zakładzie

producenta



10 Ustawienia

49

Sprzęt Adres IP Uwaga
Gateway 192.168.40.244 Nieistotne wewnątrz sieci
Maska podsieci 255.255.255.0 Ewentualnie przejść z sieci klienta

Podczas włączanie urządzenia do istniejącej sieci praktyki lekarskiej niezbędne jest spełnienie poniższych
warunków:

ü Adresy IP, podane w tabeli nie są jeszcze nadane innym uczestnikom sieci (praktyki).

ü Urządzeniem nie można zarządzać automatycznie w dynamicznej sieci (placówki medycznej), tzn. w
sieci DHCP.

1. Wybrać menu Ustawienia > Protokołowanie.
Otwiera się asystent ustawień.

2. W asystencie ustawień przejść do okna, w którym
wyszczególniono na liście adresy IP poszczególnych
urządzeń.

3. Należy wybrać np. autoklaw. Otwiera się okno
ustawień.

4. Należy wybrać blok cyfr, który wymaga zmiany
drogą wyboru bloku cyfr.

5. Przyciskiem C usunąć cyfry, wprowadzić nowy blok
cyfr i potwierdzić przyciskiem ZAPISAĆ.

6. Podobnie należy postąpić w przypadku
analogicznych urządzeń, które powinny być
włączone od sieci.
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Formaty protokołów
Zależnie od wybranego formatu protokołów nastąpi wydanie różnych danych.

} Ustalanie formatu protokołu: Ustawienia
> Protokołowanie.

Możliwy jest wybór spośród dwóch formatów:

Format Opis
Format 0 Forma skrócona – Nastąpi wygenerowanie nagłówka protokołu.
Format 1 Nastąpi wygenerowanie nagłówka protokołu i etapów programu.
Format 2 Format standardowy - Dodatkowo do nagłówka protokołu i etapów programu wydana

zostanie legenda do poszczególnych etapów programu.
W przypadku protokołów, drukowanych przez drukarkę MELAprint wiersz legendy zawsze
znajduje się pod wierszem, którego dotyczy.

Zarządzanie użytkownikami
Aby zapewnić możliwość wiarygodnego prześledzenia wstecz procesu, każdemu użytkownikowi można
przypisać indywidualny identyfikator oraz indywidualny kod PIN użytkownika, za pomocą którego użytkow-
nik może się uwierzytelnić. W menu Administracja użytkowników można ustalić, czy konieczne jest
uwierzytelnienie użytkownika poprzez wprowadzenie kodu PIN. Jeśli ta opcja jest włączona, identyfikator
(ID) użytkownika i wynik procesu wydawania materiału sterylnego są udokumentowane w nagłówku proto-
kołu.

Tworzenie użytkownika

1. Wybrać menu Ustawienia > Administracja
użytkowników.
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2. Aby przejść do menu Administracja
użytkowników i tam móc dokonać ustawień,
konieczne jest podanie kodu PIN administratora.
Wprowadzić kod PIN administratora (standard: 1000)
i potwierdzić za pomocą LOGOWANIE. Na
wyświetlaczu pojawia się okno Administracja
użytkowników.

3. Wybrać menu Lista użytkowników, aby
wyświetlić listę użytkowników.

4. Aby teraz utworzyć nowego użytkownika, należy
wybrać niezajęty identyfikator (ID) i wybrać
EDYTOWAĆ. Należy pamiętać, że pierwszy
identyfikator jest zarezerwowany dla PIN
administratora.

5. Wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN dla wybranego ID
użytkownika na prawej klawiaturze.

6. Za pomocą ZAPISAĆ potwierdza się wszystkie
ustawienia i opuszcza menu.

7. Naciśnięcie symbolu  powoduje
opuszczenie menu.
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Usuwanie użytkownika

1. Wybrać opcję Administracja użytkowników jak
opisane powyżej i otworzyć listę użytkowników.

2. Proszę wybrać ID użytkownika, który jest
przeznaczony do wykasowania.

3. Proszę wybrać symbol , aby wykasować
danego użytkownika.

Ê Następnie pojawia się ostrzeżenie.

4. Po zatwierdzeniu ostrzeżenia poprzez przyciśnięcie
TAK , numer PIN tego ID zostanie ustawiony na
"0".

Ê W dowolnym momencie można przypisać nowy kod PIN dla tego identyfikatora użytkownika.

Zmiana hasła administratora

INFORMACJA
W przypadku zapomnienia kodu PIN administratora, skontaktować się ze sprzedawcą/
działem obsługi klienta MELAG.

Kod PIN administratora (domyślnie: 1000) można edytować w taki sam sposób, jak każdy inny PIN użyt-
kownika i należy go zmienić po dostarczeniu urządzenia.

Uwierzytelnianie użytkowników dla potrzeb sterylizacji
Aby zapewnić dokładniejsze protokołowanie i śledzenie, można ustawić uwierzytelnianie użytkowników.
Uwierzytelnianie użytkowników następuje poprzez podanie kodu PIN użytkownika. Możliwe są następują-
ce ustawienia:
▪ zapytanie o uwierzytelnienie użytkownika na początku programu
▪ zapytanie o uwierzytelnienie użytkownika na końcu programu
▪ zapytanie o uwierzytelnienie użytkownika na początku i na końcu programu
▪ zapytanie o uwierzytelnienie użytkownika można pominąć
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Ustalanie opcji dla potrzeb uwierzytelniania użytkowników

1. Wybrać menu Ustawienia > Administracja
użytkowników.

2. Aby przejść do menu Administracja
użytkowników i tam móc dokonać ustawień,
konieczne jest podanie kodu PIN administratora.
Wprowadzić kod PIN administratora (standard: 1000)
i potwierdzić za pomocą LOGOWANIE. Na
wyświetlaczu pojawia się okno Administracja
użytkowników.

3. Przy opcji Uruch. z PIN użytkownika należy
umieścić haczyk, aby przy każdym uruchomieniu
programu przeprowadzać uwierzytelnienie
użytkownika. Program uruchomi się dopiero po
podaniu kodu PIN użytkownika.

4. Przy opcji Zatw. serii z PIN użytkownika
należy umieścić haczyk, aby przy każdym
zakończeniu programu przeprowadzać
uwierzytelnienie użytkownika. Drzwi urządzenia
otwierają się po zakończeniu programu dopiero po
podaniu kodu PIN użytkownika.
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5. Przy opcji Możliwe niepodanie kodu PIN
należy umieścić haczyk, aby móc pominąć zapytanie
o kod PIN użytkownika.

Ê Zapytanie o kod PIN użytkownika pojawia się w
dalszym ciągu przed rozpoczęciem programu
lub po jego zakończeniu. Aby pominąć
uwierzytelnianie użytkowników, należy wcisnąć

przycisk .

6. Za pomocą ZAPISAĆ potwierdza się wszystkie
ustawienia i opuszcza menu.

Formatowanie karty CF

OGŁOSZENIE
Podczas formatowania wszystkie dane, zapisane na karcie CF, są kasowane.
n Należy sprawdzić, czy na karcie CF nie zapisano ważnych danych.
n Ewentualne istniejące protokoły i inne dane należy zapisać na komputerze lub innym

medium do zapisu danych.

1. Należy wsunąć kartę CF w odpowiedni sposób
(wyczuwalne żebro na krawędzi wskazuje kierunek
prawy tył) w gnieździe karty w autoklawie. Nie
należy używać przy tym siły.

2. Należy wybrać menu Ustawienia > Formatowanie
CF-Card. Wyświetlacz przechodzi do odpowiedniego
okna.

3. Aby uruchomić formatowanie, należy nacisnąć
przycisk OK. Potwierdzić pytanie zabezpieczające
naciskając TAK. Po zakończeniu formatowania
możliwe jest wyjęcie karty z gniazda.
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Dodatkowe suszenie
Po wybraniu opcji dodatkowego suszenia czas suszenia zostaje wydłużony o 50 % w porównaniu do kon-
wencjonalnego suszenia. Po aktywacji inteligentnego suszenia kryteria do zakończenia etapu suszenia
ulegają zaostrzeniu.

Aktywacja/dezaktywacja suszenia dodatkowego dla wszystkich przebiegów programów

1. Wybrać menu Ustawienia > Suszenie
dodatkowe. Ekran wyświetla okno ustawień.

2. Naciskając przycisk TAK lub NIE, wybrać, czy
suszenie dodatkowe ma zostać przeprowadzone
dla wszystkich kolejnych przebiegów programów.

3. Potwierdzić, naciskając ZAPISAĆ.

Aktywacja/dezaktywacja suszenia dodatkowego dla bieżącego programu
Podczas przebiegu programu, aż do etapu sterylizacji, istnieje możliwość aktywacji lub dezaktywacji su-
szenia dodatkowego wyłącznie dla bieżącego programu. Ustawienia dokonane w trakcie przebiegu pro-
gramu nie są przejmowane dla następujących po nim przebiegów programów.

1. Wybrać żądany program.

2. Wcisnąć START.

3. Wybrać menu Ustawienia. Ekran wyświetla
następne okno.

4. Przy opcji Suszenie dodatkowe umieścić lub
usunąć haczyk i potwierdzić, naciskając ZAPISAĆ.
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Inteligentne suszenie
W przeciwieństwie do konwencjonalnego suszenia sterowanego czasowo, w którym czas trwania fazy su-
szenia jest zdeterminowany trwale przez program, czas trwania w przypadku inteligentnego suszenia jest
obliczany automatycznie w oparciu o resztkową wilgotność w komorze sterylizacyjnej. Pod uwagę brane
są różne, ważne czynniki np. rodzaj załadunku, opakowany lub nieopakowany, ilość wsadu, rozkład zała-
dunku w komorze sterylizacyjnej itp. Ważne jest zapoznanie się z treścią rozdziału Ładowanie autoklawu
[} str. 23].
Urządzenie dostarczane jest z aktywowanym inteligentnym suszeniem. Jeśli jednak będą Państwo chcieli
dezaktywować inteligentne suszenie, prosimy wykonać następujące czynności:

1. Proszę wybrać menu Ustawienia
> Ustawienia urządzenia > Inteligentne
suszenie. Wyświetlacz przechodzi do
odpowiedniego okna.

2. Proszę wybrać NIE, w celu dezaktywacji
Inteligentnego suszenia.

3. Proszę potwierdzić naciskając ZAPISAĆ.

Data i godzina
W celu prawidłowego dokumentowania partii konieczne jest prawidłowe ustawienie daty i godziny autokla-
wu. Należy pamiętać o zmianie czasu jesienią i wiosną, ponieważ nie dzieje się to automatycznie. O usta-
wieniu zegar autoklawu jest bardzo dokładny. Ustawić datę i godzinę zgodnie z poniższym opisem:

1. Wybrać menu Ustawienia > Data i godzina.
Ekran wyświetla okno ustawień.

2. Wybrać bezpośrednio parametr, który ma zostać
zmieniony (dzień, miesiąc, rok, wzgl. godzina,
minuta). Wybrany parametr jest podświetlany na
kolor jasnoniebieski, w tym przypadku jest to dzień.

3. Za pomocą przycisków  oraz 
zmienić daną wartość. Powtórzyć kroki dla
wszystkich parametrów do zmiany.
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4. Potwierdzić zmiany, naciskając ZAPISAĆ.

Ê Wyświetlacz uruchamia się ponownie po zapisaniu, a następnie automatycznie przechodzi do
menu Programy i testy.

Jasność

1. Należy wybrać menu Ustawienia > Jasność.
Ekran wyświetla okno ustawień.

2. Proszę dokonać wyboru poprzez przyciśnięcie

przycisku  lub  aby dostosować jasność i
kontrast wyświetlacza.

3. Przyciskiem ZAPISAĆ potwierdza się wszystkie
ustawienia i wychodzi z menu.

Głośność

1. Należy wybrać menu Ustawienia > Głośność.
Ekran wyświetla okno ustawień.

2. Proszę dokonać wyboru poprzez przyciśnięcie

przycisku  lub  w celu dostosowania
głośności.

3. Przyciskiem ZAPISAĆ potwierdza się wszystkie
ustawienia i wychodzi z menu.

Wyświetlacz
Możliwy jest wybór spośród dwóch wzorów: klasycznego i nowoczesnego.
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Przełączanie z NOWOCZESNY na KLASYCZNY

1. Należy wybrać menu Ustawienia > Ekran.
Wyświetlacz przechodzi do okna ustawień.

2. Należy nacisnąć przycisk KLASYCZNY. Wzór zmieni
się natychmiast.

3. Należy wcisnąć DALEJ.

4. W celu zmiany koloru tła należy kliknąć na skrzynkę z
farbą np. niebieską. Kolor tła zmienia się natychmiast,
a biała rama wokół skrzynki z farbą pokazuje właśnie
wybrany kolor.

5. Potwierdzić ustawienie naciskając ZAPISAĆ.
Wyświetlacz przechodzi automatycznie do menu
Ustawienia.

Przełączanie z KLASYCZNY na NOWOCZESNY

1. Należy wybrać menu Ustawienia > Ekran.
Wyświetlacz przechodzi do okna ustawień.



10 Ustawienia

59

2. Należy nacisnąć przycisk NOWOCZESNY. Wzór
zmieni się natychmiast.

3. Potwierdzić ustawienie naciskając ZAPISAĆ.
Wyświetlacz przechodzi automatycznie do menu
Ustawienia.

MELAconnect
Aplikacja MELAconnect służy do monitorowania procesów uzdatniania w autoklawach MELAG za pośred-
nictwem mobilnego urządzenia końcowego (np. smartfona, tabletu).
Muszą być spełnione następujące warunki:

ü Na Twoim mobilnym urządzeniu końcowym zainstalowana jest aplikacja MELAconnect.

ü Aktualnie otwarte jest menu Ustawienia > Łączność.

1. Wybrać MELAconnect.

2. Otworzyć aplikację MELAconnect na Twoim
mobilnym urządzeniu końcowym.

3. Połączyć urządzenie z aplikacją MELAconnect,
postępując zgodnie z poleceniami w aplikacji
MELAconnect i wczytując kod QR. Alternatywnie
można wprowadzić adres IP urządzenia ręcznie do
aplikacji MELAconnect.

Ê W przypadku ręcznego wprowadzenia adresu IP: jeżeli na wyposażeniu znajduje się więcej
autoklawów tego samego typu, na podstawie wyświetlanego numeru seryjnego można skontrolować,
czy aplikacja MELAconnect połączyła się z właściwym urządzeniem.
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Dźwięk przycisków

1. Należy wybrać menu Ustawienia > Dźwięk
klawiszy. Ekran wyświetla okno ustawień.

2. Poprzez wciśnięcie przycisku TAK lub NIE należy
wybrać dźwięk, czy w chwili przyciskania
przycisków powinien być generowany dźwięk.
Dezaktywacja możliwa jest w każdej chwili.

3. Przyciskiem ZAPISAĆ potwierdza się wszystkie
ustawienia i wychodzi z menu.

Wygaszacz ekranu
W celu zmniejszenia obciążenia wyświetlacza w trybie oczekiwania możliwe jest aktywowanie wygaszacza
ekranu, który odtwarza dowolny pokaz slajdów.

Pokaz slajdów do pokazywania przez wygaszacz

1. Należy wybrać menu Ustawienia
> Wygasz.ekran. Wyświetlacz przechodzi do okna
ustawień.

2. W celu wybrania obrazu należy go dotknąć. Biała
rama wokół obrazu pokazuje wybrany kolor.

3. Ponowne dotknięcie obrazu jest równoznaczne z
wybraniem lub odrzuceniem go do pokazu slajdów.

Ê Po haczyku w prawym dolnym rogu 
rozpoznaje się, czy obraz został wybrany do
pokazu slajdów.

4. W celu wprowadzenia dalszych ustawień należy
nacisnąć na DALEJ.
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Ustawienie czasu prezentacji i czas oczekiwania na pokaz slajdów
Aby jedną z opcji wymienionych powyżej, należy postąpić w sposób następujący:

1. Wybrać parametr wymagający zmiany. Zaznaczony
parametr jest podświetlony na niebiesko.

2. Zmieniać poszczególne pola  i 
wartości parametrów.

3. Potwierdzić ustawienie naciskając ZAPISAĆ.
Wyświetlacz przechodzi automatycznie do menu
Ustawienia.

Objaśnienia do opcji pokazu slajdów

Czas prezentacji jednego
obrazu

Podaje długość czasu prezentacji jednego obrazu w sekundach przed
wyświetleniem następnego.

Czas oczekiwania Podaje czas trwania trybu normalnego przed przejściem wyświetlacza w tryb
prezentacji obrazów.

Aktywowano Wprowadzenie haczyka aktywuje wygaszacz ekranu, usunięcie - dezaktywuje.

Drukarka protokołów MELAprint 42/44
W razie wyboru generowania protokołów sterylizacji drogą wydruku za pomocą drukarki MELAprint 42/44
należy jednorazowo wprowadzić właściwe ustawienia w autoklawie. Ustawienie drukarki protokołów odby-
wa się według podręcznika użytkownika drukarki protokołów.

Drukarka etykiet MELAprint 60
W razie wyboru generowania protokołów sterylizacji drogą wydruku za pomocą drukarki MELAprint 60 na-
leży jednorazowo wprowadzić właściwe ustawienia w autoklawie. Ustawienie drukarki etykiet odbywa się
według podręcznika użytkownika drukarki etykiet.

Czułość

1. Należy wybrać menu Ustawienia > Czułość
ekranu dotykowego. Ekran wyświetla okno
ustawień.
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2. Proszę dokonać wyboru poprzez przyciśnięcie

przycisku  lub , z jaką siłą należy dotykać
przyciski podczas ich wciskania, aby było ono
skuteczne.

3. Przyciskiem ZAPISAĆ potwierdza się wszystkie
ustawienia i wychodzi z menu.

Tryb energooszczędny
Jeśli autoklaw ma nie być wyłączany podczas dłuższych przerw roboczych, może działać w trybie oszczę-
dzania energii. W ten sposób zostaje skrócony czas, aby ponownie wstępnie nagrzać generator pary o po-
dwójnym płaszczu do wymaganej temperatury początkowej. W trybie energooszczędnym można ustawić
dwie godziny czasu oczekiwania:
Czas oczekiwania 1 (W1): Po upływie wstępnie ustawionego czasu oczekiwania, który wynosi 15 minut,
temperatura generatora pary o podwójnym płaszczu zostaje obniżona do 103°C. Czas trwania programu
przy następnym uruchomieniu zostanie wydłużony o ok. 2 minuty.
Czas oczekiwania 2 (W2): Po upływie wstępnie ustawionego czasu oczekiwania, który wynosi 60 minut,
dwupłaszczowa wytwornica pary przestaje być ogrzewana. W związku z tym czas trwania programu przy
następnym uruchomieniu, w zależności od długości przerwy w działaniu, wydłuży się o około 5 minut, po-
nieważ dwupłaszczowa wytwornica pary będzie musiała zostać ponownie podgrzana do wymaganej tem-
peratury początkowej.
Informacje o ustawieniach trybu energooszczędnego, znajdują się poniżej:

1. Wybrać menu Ustawienia > Tryb
oszczędzania energii. Ekran wyświetla okno
ustawień.

2. Wybór czasu oczekiwania 1 bezpośrednio poprzez
dotknięcie wyświetlacza. Obszar zostanie
podświetlony na jasnoniebiesko.

3. Za pomocą przycisków  oraz 
zmienić minuty.

4. Powtórzyć kroki w celu wyboru czasu oczekiwania
2.

5. Wcisnąć DALEJ.
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Wyłączyć wyświetlacz
Opcjonalnie można również ustawić wyświetlacz tak, aby wyłączał się, gdy autoklaw znajduje się w trybie
energooszczędnym (czas oczekiwania 2).

1. Postawić haczyk przy aktywny i ustawić liczbę
sekund, po których wyświetlacz ma się wyłączać.

2. Potwierdzić ustawienia za pomocą ZAPISAĆ.
Wyświetlacz przechodzi automatycznie do menu
Ustawienia.

3. Dotknięcie wyświetlacza powoduje ponowne
włączenie.
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11 Utrzymanie

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

Po 2 miesiącach Smarowanie rygla drzwiowego Mechanizm drzwiowy
Po 24 miesiącach lub
4000 cyklach

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 drzwi używać neutralnych detergentów w płynie.

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

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

Natychmiast wymienić zużytą, porowatą lub pękniętą uszczelkę drzwi:
1. Wyjąć uszczelkę drzwi z rowka w kołnierzu drzwi.
2. Włożyć nową uszczelkę drzwi w rowek w czterech punktach równomiernie rozmieszczonych nad

kołnierzem drzwi.
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3. Wcisnąć uszczelkę do rowka w każdym z czterech kwadrantów. Upewnić się, że jest ona
równomiernie rozłożona.

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

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.

Unikać powstawania plam
Tylko właściwe czyszczenie instrumentów przed sterylizacją pozwoli na uniknięcie odrywania się pozosta-
łości od przeznaczonego do sterylizacji wsadu podczas procesu sterylizacji pod ciśnieniem pary. Odrywa-
jące się zanieczyszczenia mogą spowodować zatkanie filtra, dysz i zaworów autoklawu i powstawania
plam i złogów na instrumentach i w kotle.
Wszelkie elementy autoklawu prowadzące parę wykonano z elementów nierdzewnych. Stan taki wyklucza
korozję wewnątrz autoklawu. Ewentualne plamy mogą pochodzić od korozji obcej.
W przypadku wadliwego uzdatniania instrumentów nawet na produktach nierdzewnych od znanych produ-
centów może wystąpić korozja. Często wystarczy jeden instrument, wykazujący wystąpienie rdzy, aby po-
jawiła się ona na innych instrumentach i w autoklawie. Rdzę obcą należy usuwać nie zawierającymi chloru
środkami do stali szlachetnej (patrz również rozdział Czyszczenie [} str. 64]) lub przekazać uszkodzone in-
strumenty producentowi celem ich uzdatnienia.
Zakres plam na instrumentach zależy również od jakości generowanej pary i użytej w tym celu uzdatnionej
wody.

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. 27515).
Ponadto po wewnętrznej stronie drzwiczek autoklawu znajduje się instrukcja smarowania rygla drzwi.



11 Utrzymanie

66

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.
Konserwację należy przeprowadzać zgodnie z dołączoną instrukcją konserwacji autoklawu.
Konserwację należy przeprowadzać regularnie po 4000 cyklach programu, jednak najpóźniej po 24 mie-
siącach. Autoklaw wyświetla w określonym czasie odpowiedni komunikat o konieczności przeprowadzenia
konserwacji.
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12 Przerwy w pracy

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.

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

▪ Zamknięte drzwi urządzenia oznaczają oszczędność energii
▪ Nastawić odpowiednio tryb energooszczędny

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

▪ Otworzyć drzwi i wyłączyć autoklaw
▪ Przymknąć drzwi, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu i

przyklejeniu się uszczelki drzwi
Dłużej niż dwa tygodnie ▪ Przeprowadzić test próżniowy

▪ Po udanej próbie próżniowej przeprowadzić sterylizację z
pustą komorą w Program szybki S

Po przerwach, w zależności od czasu ich trwania, przeprowadzić kontrole opisane w rozdziale Sprawdza-
nie działania [} str. 42].

Wyłączenie z ruchu
W razie konieczności wyłączenie autoklawu z ruchu na dłuższy czas, np. z powodu urlopu, należy postę-
pować w sposób następujący:
1. Należy opróżnić generator pary z podwójnym płaszczem, patrz rozdział Opróżnić podwójny płaszcz

[} str. 67].
2. Wyłączyć autoklaw wyłącznikiem sieciowym.
3. Odłączyć urządzenie od sieci i zezwolić na jego ostygnięcie.
4. Zakręcić zawór doprowadzający zimną wodę/wodę chłodzącą.
5. Jeżeli obecny, zamknąć dopływ wody do instalacji odwróconej osmozy.

Opróżnić podwójny płaszcz
Możliwe jest całkowite spuszczenie wody z generatora pary z podwójnym płaszczem za pomocą programu
Opróżnienie. W tym celu nastąpi jednokrotne rozgrzanie autoklawu i wytworzenie ciśnienia, które wypro-
wadzi wodę całkowicie z generatora pary z podwójnym płaszczem.

1. Włączyć autoklaw wyłącznikiem sieciowym.
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2. W menu Programy i testy wybrać program
Opróżnienie i wcisnąć START.

3. Gdy pojawi się komunikat Opróżnienie:
skuteczny, należy wyłączyć autoklaw, aby
autoklaw nie zaczął ponownie zasilać wodą
podwójnego płaszcza.

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 w obrębie praktyki lekarskiej
Podczas transportu autoklawu w pomieszczeniu lub w gabinecie należy przestrzegać następujących za-
sad:

u Wyłączyć autoklaw z użytkowania, patrz Wyłączenie z ruchu [} str. 67].

u Usunąć węże przyłączowe z tyłu urządzenia.

u W razie potrzeby pozostawienia na czas transportu tac lub kaset w kotle należy chronić powierzchnię
drzwi. W tym celu należy np. umieścić fragment pianki lub folii groszkowej pomiędzy obrzeżem drzwi a
uchwytem.

u Przed poruszeniem autoklawu należy zamknąć drzwi.

Transport na dłuższe dystanse w przypadku wysyłki
Przed transportem na dłuższe dystanse lub w przypadku zagrożenia zamarznięciem i/lub wysyłki autoklaw
powinna przygotować według instrukcji i całkowicie opróżnić generator pary z podwójnym płaszczem auto-
ryzowana osoba.

Ponowne uruchomienie po relokacji
Podczas ponownego uruchomienia po relokacji autoklawu należy postąpić jak przy pierwszym uruchomie-
niu, patrz poradnik techniczny [Technical Manual].
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Nie wszystkie komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu są komunikatami usterki. Ostrzeżenia i komuni-
katy usterki są wyświetlane na wyświetlaczu wraz z numerem błędu. Ten numer służy do identyfikacji.

Rodzaj komunikatu na
wyświetlaczu

Objaśnienie

Komunikaty Wiele z komunikatów stanowi wyłącznie informację dla
użytkownika. Komunikaty nie są ostrzeżeniami ani komunikatami
usterki. Pomagają w obsłudze autoklawu.

Ostrzeżenia W razie potrzeby wyświetlane są ostrzeżenia. Zawierają one
wskazówki dotyczące konieczności podjęcia określonych działań.
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 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
trwania programu. Kiedy podczas przebiegu programu wystąpi
usterka, program jest przerywany. Jeśli program zostanie
zatrzymany przed suszeniem, wsad pozostanie niesterylny. W razie
konieczności przepakować i ponownie rozpocząć proces sterylizacji
przedmiotów sterylizacji.

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.

Przed wezwaniem serwisu
Przestrzegać instrukcji działania, które wyświetlane są w związku z ostrzeżeniem lub komunikatem usterki
na wyświetlaczu autoklawu. Następująca tabela zawiera najważniejsze wydarzenia. Jeśli poniższa tabela
nie zawiera jakiegoś zdarzenia 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 przygotowany numer seryjny autoklawu i szczegółowy opis uster-
ki.

Wyświetlanie zdarzeń w aplikacji MELAconnect
Komunikaty ostrzegawcze i informujące o zakłóceniach można przenieść bezpośrednio na mobilne urzą-
dzenie końcowe za pomocą aplikacji MELAconnect. Wykonać następujące czynności:

1. Wcisnąć przycisk  komunikatu, aby wyświetlić kod QR.
2. Na mobilnym urządzeniu końcowym otworzyć aplikację MELAconnect i przejść do menu

Troubleshooting.
3. Aktywować symbol kodu QR na mobilnym urządzeniu końcowym.
4. Zeskanować kod QR z wyświetlacza autoklawu.

Ê Zdarzenie pojawi się na mobilnym urządzeniu końcowym razem z propozycjami rozwiązania.
Alternatywnie wyświetlony numer zdarzenia można wprowadzić bezpośrednio do aplikacji MELAconnect i
wyszukać.
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Komunikaty
Zdarzenie Możliwe przyczyny Co można zrobić
248 Test próżniowy został przeprowadzony mimo

pozostałej wilgoci lub w obecności
załadunku.

Powtórzyć test próżniowy, gdy autoklaw jest
zimny, suchy lub pusty

Komunikatu ostrzegawcze oraz dotyczące zakłóceń
Zdarzenie Możliwe przyczyny Co można zrobić
61 W przypadku korzystania z zewnętrznego

zbiornika zapasu:
a) Na odcinku zasysania ze zbiornika zapasu
do autoklawu jest powietrze.
b) Filtr ssący zewnętrznego zbiornika zapasu
jest zatkany.

a) Należy sprawdzić, czy w zbiorniku zapasu
znajduje się wystarczająca ilość wody
uzdatnionej a koniec węża zasysającego jest
zanurzony w wodzie i nie zasysa powietrza.
Należy pamiętać, że zbiornik może stać
maks. 1,5 m głębiej niż autoklaw, w
przeciwnym razie zasysanie wody nie jest
możliwe.
b) Należy sprawdzić filtr w zewnętrznym
zbiorniku zapasu, jeżeli jest zanieczyszczony
lub zatkany należy go oczyścić.

W przypadku korzystania ze stacji
uzdatniania wody formy MELAG:
c) Po pierwszym uruchomieniu lub po
wymianie wkładu żywicznego ze złożem
mieszanym w stacji uzdatniania wody
znajduje się pozostałość powietrza.
d) Zbiornik ciśnieniowy MELAdem 47 nie jest
wystarczająco napełniony.
e) Zawór wody nie jest otwarty lub zbiornik
ciśnieniowy MELAdem 47 jest zamknięty.

c) Należy potwierdzić komunikat o
zakłóceniu i ponownie uruchomić program
do chwili całkowitego zniknięcia komunikatu. 
d) Zwrócić uwagę na to, że po pierwszym
uruchomieniu MELAdem 47, ok. 1 h trwa
proces, aż zbiornik ciśnieniowy zostanie
dostatecznie napełniony wodą.
e) Sprawdzić, czy zawór wody stacji
uzdatniania wody jest otwarty. W przypadku
korzystania z MELAdem 47, sprawdź
również, czy zawór zbiornika ciśnieniowego
jest otwarty.

W przypadku korzystania z centralnej stacji
uzdatniania wody:
f) Centralne zaopatrzenie w wodę jest
przerwane lub ciśnienie jest zbyt niskie.

f) Należy sprawdzić, czy wszystkie zawory
dolotowe od centralnej instalacji do
autoklawu są odkręcone. Należy sprawdzić
ewentualnie ciśnienie wody z centralnej
instalacji do uzdatniania wody za pomocą
ciśnieniomierza (min. 0,5 bar przy 5 l/min).

63 Jakość wody uzdatnionej jest bardzo zła (przewodność ≥ 60 µS/cm).
W przypadku korzystania z zewnętrznego
zasobnika na wodę:
a) Zastosowano wodę o niewystarczającej
jakości, np. wodę kranową.

a) Opróżnić i wyczyścić zbiornik i napełnić go
wodą odpowiedniej jakości (EN 13060,
załącznik C).

W przypadku stosowania stacji uzdatniania
wody firmy MELAG: 
b) MELAdem 40: Wkład żywiczny ze złożem
mieszanym jest zużyty.
c) MELAdem 47: Wkład żywiczny ze złożem
mieszanym, filtr wstępny lub filtr węgla
aktywnego są zużyte.

b) MELAdem 40: Wymienić wkład żywiczny
ze złożem mieszanym MELAdem 40 zgodnie
z załączoną instrukcją obsługi.
c) MELAdem 47: Wymienić wkład żywiczny
ze złożem mieszanym lub ewentualnie filtr
wstępny i filtr węgla aktywnego MELAdem
47 M według dołączonej instrukcji obsługi.
Opróżnić zbiornik ciśnieniowy w miarę
możliwości do połowy i odczekać, aż zbiornik
ciśnieniowy ponownie się napełni. W
przypadku pustego zbiornika czas
napełniania wynosi ok. 1 h.
Informacja: Po wymianie filtrów komunikat
może być wyświetlany do chwili zużycia
wody pozostałej w zbiorniku ciśnieniowym.

64 patrz zdarzenie 63
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Zdarzenie Możliwe przyczyny Co można zrobić
65 patrz zdarzenie 63
66 W przypadku korzystania z zewnętrznego

zasobnika:
a) Na odcinku zasysania z zbiornika zapasu
do autoklawu jest powietrze.
b) Filtr ssący zewnętrznego zasobnika jest
zabrudzony/zatkany.

a) Należy sprawdzić, czy w zbiorniku zapasu
znajduje się wystarczająca ilość wody
uzdatnionej a koniec węża zasysającego jest
zanurzony w wodzie i nie zasysa powietrza.
Należy pamiętać, że zbiornik może stać
maks. 1,5 m głębiej niż autoklaw, w
przeciwnym razie zasysanie wody nie jest
możliwe.
b) Należy sprawdzić filtr w zewnętrznym
zasobniku, jeżeli jest zanieczyszczony lub
zatkany należy go oczyścić.

W przypadku zastosowania stacji
uzdatniania wody:
c) Przewód doprowadzający wodę
uzdatnioną pomiędzy urządzeniem do
uzdatniania wody a autoklawem jest
nieszczelny. Zasysane jest powietrze.

c) Sprawdzić, czy przewód doprowadzający
wodę uzdatnioną do autoklawu jest szczelny
i prawidłowo podłączony.

67 Brak możliwości odpływu wody odpadowej.
Jednakże płukanie musi być
przeprowadzone po kolejnych 2 do 3
programach.
a) Wąż odpływowy jest załamany lub
ułożony w zagłębieniu.
b) Zatkany syfon lub instalacja ściekowa
budynku.
c) Używano głównie programów szybkich B i
S. W przypadku tych programów nie
występuje automatyczne płukanie.

a) Należy sprawdzić ułożenie węża
odpływowego. Powinien on być ułożony bez
załamań, w warunkach ciągłego spadku, bez
zagłębień.
b) Należy sprawdzić, czy syfon w budynku
nie jest zatkany. Informacja: W razie
równoczesnego korzystania z wielu
urządzeń zaleca się instalację dodatkowego
syfonu. 
c) Należy uruchomić inny program, np
program uniwersalny, oszczędny lub
przeciwprionowy w celu przeprowadzenia
płukania w odpowiedni sposób.

72 Jakość wody uzdatnionej jest zła (przewodność ≥ 40 µS/cm).
W przypadku używania zewnętrznego
zasobnika: 
a) Zastosowano wodę o niewystarczającej
jakości, np. wodę kranową.

W przypadku używania zewnętrznego
zasobnika na wodę: 
a) Opróżnić i wyczyścić zbiornik i napełnić go
wodą odpowiedniej jakości (EN 13060,
załącznik C).

W przypadku stosowania stacji uzdatniania
wody firmy MELAG:
b) MELAdem 40: Wkład żywiczny ze złożem
mieszanym jest zużyty.
c) MELAdem 47: Wkład żywiczny ze złożem
mieszanym, filtr wstępny lub filtr węgla
aktywnego są zużyte.

W przypadku stosowania stacji uzdatniania
wody firmy MELAG: 
b) MELAdem 40: Wymienić wkład żywiczny
ze złożem mieszanym MELAdem 40 zgodnie
z załączoną instrukcją obsługi.
c) MELAdem 47: Wymienić wkład żywiczny
ze złożem mieszanym lub ewentualnie filtr
wstępny i filtr węgla aktywnego MELAdem
47 M według dołączonej instrukcji obsługi.
Opróżnić zbiornik ciśnieniowy w miarę
możliwości do połowy i odczekać, aż zbiornik
ciśnieniowy ponownie się napełni. W
przypadku opróżnionego zbiornika czas
napełniania wynosi ok. 1 h.
Informacja: Po wymianie filtrów komunikat
może być wyświetlany do chwili zużycia
wody pozostałej w zbiorniku ciśnieniowym.

73 patrz zdarzenie 72
74 patrz zdarzenie 72
75 patrz zdarzenie 72
76 patrz zdarzenie 67
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Zdarzenie Możliwe przyczyny Co można zrobić
81 a) Nie dociśnięto drzwi z odpowiednią siłą i

doszło do zakleszczenia gwintu.
b) Zaniechanie właściwego oliwienia śruby
pociągowej i nakrętki zamykającej drzwi
spowodowało wysuszenie tych elementów.

a) Należy przycisnąć drzwi przez minimum
3 sekundy do chwili zazębienia się śruby
pociągowej w zamku i automatycznej reakcji
drzwi. Słychać dźwięk silnika.
b) Należy regularnie oliwić śruby pociągowe i
nakrętki zamykające drzwi dołączonym
olejem (patrz Smarowanie rygla drzwiowego
[} str. 65]).

82 a) W obszarze drzwi znajdują się
przedmioty. Podczas procesu otwierania
drzwi zostały zablokowane z zewnątrz.
b) W komorze sterylizacyjnej znajduje się
jeszcze próżnia resztkowa. Wyrównywanie
ciśnienia nie jest jeszcze zakończone.
c) Uszczelnienie drzwi klei się do
powierzchni uszczelnienia komory
sterylizacyjnej.

a) Obszar w okolicy drzwi powinien być
zawsze wolny, aby możliwe było
niezakłócone otwieranie drzwi.
b) 1. Należy odczekać 2 min i potwierdzić
komunikat OK. 
2. Jeżeli drzwi nie otwierają się same, należy
wyłączyć autoklaw, odczekać 5 min i włączyć
go ponownie. Nie należy próbować
ponownie otwierać drzwi. 
Jeżeli otwarcie drzwi jest nadal niemożliwe,
należy poinformować autoryzowaną obsługę
klienta / serwis techniczny.
c) Jeżeli udało się otworzyć drzwi (np. za
pomocą ręcznego systemu awaryjnego
otwierania drzwi, patrz Ręczne, awaryjne
otwarcie drzwi [} str. 20]), należy oczyścić
uszczelnienie drzwi oraz powierzchnię
uszczelniającą komory sterylizacyjnej (patrz
Czyszczenie [} str. 64]).

83 Po starcie programu drzwi nie osiągają stanu
bez ciśnienia .
a) Uszczelnienie drzwi i/lub powierzchnie
uszczelnienia są zanieczyszczone lub
uszkodzone.
b) Załadunek blokuje obszar drzwi.
c) Mechanizm zamykający działa z
utrudnieniem.

a) Sprawdzić uszczelnienie drzwi i
powierzchnie uszczelnienia w celu
wykluczenia zanieczyszczeń, ciał obcych lub
uszkodzeń.
b) Należy sprawdzić, czy załadunek blokuje
drzwi.
c) Sprawdzić śrubę pociągową i nakrętkę
zamykającą drzwi w celu wykluczenia
uszkodzeń. Należy regularnie oliwić śruby
pociągowe i nakrętki drzwi dołączonym
smarem (zob. Smarowanie rygla drzwiowego
[} str. 65]).

84 patrz zdarzenie 82
86 Podczas uruchamiania programu drzwi nie

są prawidłowo zamknięte.
Należy przycisnąć drzwi przez minimum 3 s
do chwili zazębienia się śruby pociągowej w
zamku i automatycznej reakcji drzwi. Słychać
dźwięk silnika.

89 patrz zdarzenie 86
102 Brak możliwości odpływu wody odpadowej. 

a) Wąż odpływowy jest załamany lub
ułożony w zagłębieniu.
b) Syfon lub instalacja ściekowa budynku są
zatkane.
c) Filtr kotła „spuszczanie ciśnienia” jest
zatkany.

a) Należy sprawdzić ułożenie węża
odpływowego. Powinien on być ułożony bez
załamań, w warunkach ciągłego spadku, bez
zagłębień.
b) Należy sprawdzić, czy syfon w budynku
nie jest zatkany. Informacja: W razie
równoczesnego korzystania z wielu
urządzeń zaleca się instalację dodatkowego
syfonu. 
c) Wyjąć filtr kotła „spuszczanie ciśnienia” (w
tylnej części komory sterylizacyjnej, na dole)
i sprawdzić, czy nie jest zabrudzony/zatkany,
np. przez pozostałości opakowań.
Ewentualnie należy oczyścić filtr kotła.
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103 Filtr kotła jest zanieczyszczony/zatkany. 1. Sprawdzić, czy otwór zasysania

(środkowy otwór) filtra sterylnego z tyłu
autoklawu jest zatkany. W razie potrzeby
należy wymienić go na nowy filtr sterylny.
2. W razie niemożności rozpoznania na
zewnątrz należy wyjąć filtr sterylny z tyłu
autoklawu i wykonać przebieg programu bez
załadunku. Zakończenie programu z
powodzeniem świadczy o zatkaniu filtra. W
tym przypadku należy wymienić filtr sterylny
na nowy.

104 patrz zdarzenie 103
110 a) Autoklaw jest przeciążony lub ładunek jest

niekorzystnie rozmieszczony.
b) Napięcie sieci jest zbyt małe, zła jakość
zasilania budynku (np. zbyt słaba instalacja
budynku, wadliwa wtyczka, zbyt wiele
urządzeń podłączonych do wtyczki lub
bezpiecznika).

a) Należy przestrzegać dopuszczalnych
ilości wsadu (patrz Ładowanie autoklawu
[} str. 22]). Upewnić się, że załadunek nie
ma bezpośredniego kontaktu z dyszami
wlotowymi pary lub nie zakrywa ich.
b) Sprawdzić instalację budynku (np.
wyłącznik instalacyjny) lub sprawdzić
autoklaw w innym gniazdku lub obwodzie.

111 patrz zdarzenie 110
113 a) Podczas realizacji bieżącego programu

wyłączono autoklaw z gniazdka.
b) Wtyk został wyjęty lub nie jest osadzony
poprawie w gnieździe.
c) Awaria zasilania w budynku lub aktywacja
wyłącznika różnicowo-prądowego w
budynku.

a) Podczas bieżącego programu nie należy
wyłączać autoklawu z sieci.
b) Należy sprawdzić, czy wtyczka znajduje
się w gniazdku, przewód zasilający nie
wykazuje uszkodzeń a przyczyną nie są
ewentualne styki chwiejne / luźne styki.
Należy ponownie włożyć wtyczkę do
gniazdka.
c) Należy sprawdzić instalację w budynku
(np. automaty bezpiecznikowe), sprawdzić
autoklaw po włączeniu do innego gniazdka
lub innego obwodu.

114 patrz zdarzenie 102
124 a) Autoklaw jest przeładowany.

b) Autoklaw jest załadowany bez użycia
uchwytu tacy, a wiec ładunek (przede
wszystkim tekstylia) bezpośrednio styka się
ze ścianą komory.
c) Filtr kotła „Próżnia” jest zabrudzony/
zatkany. 
d) Woda chłodząca w autoklawie jest zbyt
ciepła.

a) Należy przestrzegać dopuszczalnych
ilości wsadu (patrz Wybrać program
[} str. 26]). W razie potrzeby należy
przeprowadzić test próżni.
b) Autoklaw należy zawsze użytkować razem
z uchwytem tacy oraz przestrzegać
wskazówek dotyczących załadunku (patrz
Ładowanie autoklawu [} str. 22]).
c) Wyjąć filtr kotła „Próżnia” (z tyłu komory
sterylizacyjnej) i sprawdzić, czy jest
zanieczyszczony/zatkany np.
pozostałościami opakowań. Należy oczyścić
filtr kotła ewentualnie 
d) Sprawdzić, czy podczas pracy nagrzewa
się wąż doprowadzający wodę chłodzącą.
Jeżeli tak, należy sprawdzić, czy nie doszło
do omyłkowego podłączenia do ciepłej wody.
Informacja: Latem wąż może nagrzewać się
wskutek spiętrzenia ciepła w przewodzie
zasilającym. Należy ponownie uruchomić
program aby ponownie pobrać zimną wodę.

125 patrz zdarzenie 124
126 patrz zdarzenie 124
127 patrz zdarzenie 124
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131 a) Wąż odpływowy jest zagięty lub ułożony z

dużymi zagłębieniami. 
b) Syfon jest zatkany lub rurociąg ściekowy
budynku uległ awarii.
c) Do jednego syfonu podłączonych jest kilka
urządzeń, które utrudniają sobie wzajemnie
odprowadzanie wody.
d) Filtr kotła „spuszczanie ciśnienia” jest
zatkany.

a) Należy sprawdzić ułożenie węża
odpływowego. Należy go układać bez
zagięć, ze stałym nachyleniem i bez
puszczania.
b) Sprawdzić, czy syfon po stronie budynku
lub rury kanalizacyjnej nie jest zablokowany.
c) W przypadku jednoczesnej eksploatacji
kilku urządzeń zaleca się zamontowanie
dodatkowego syfonu.
d) Wyjąć filtr kotła „spuszczanie ciśnienia” i
sprawdzić, czy nie jest zabrudzony/zatkany,
np. przez pozostałości opakowań.
Ewentualnie należy oczyścić filtr kotła.

132 Autoklaw jest przeładowany lub ładunek jest
ułożony niekorzystnie.

Należy przestrzegać dopuszczalnych ilości
wsadu (patrz Ładowanie autoklawu
[} str. 22]). Należy dopilnować, aby
załadunki nie stykały się bezpośrednio z
dyszami wlotowymi pary lub nie zakrywały
ich.

133 patrz zdarzenie 124
135 a) Zawór wody do zasilania wodą chłodzącą

nie jest odkręcony.
b) Wąż wody chłodzącej jest zagięty. 
c) Zasilanie wodą jest w praktyce przerwane.

a) Odkręcić zawór całkowicie, sprawdzić
centralny zawór dopływu wody.
b) Sprawdzić ułożenie węża
doprowadzającego wodę. Musi on być
ułożony bez zagięć i nie może być
zmiażdżony.
c) Sprawdzić zawór odcinający przyłącza
wody w domu.

Jeżeli zainstalowano detektor wycieku wody
(water stop):
d) Detektor wycieku wody nie działa. 
e) Sito dolotowe w systemie detektora
wycieku wody jest zatkane przez
zanieczyszczenia w instalacji wodociągowej
budynku.

d) Wyciągnąć urządzenie sterujące systemu
detektora wycieku z gniazdka i podłączyć je
ponownie po ok. 30 s. Dźwięk przełączania
przy zaworze wody wyciekowej musi być
słyszalny (czarna skrzynka na zaworze
wody).
e) Sito dolotowe w zaworze systemu
detektora wycieku wody należy oczyścić w
następujący sposób:
1. Zakręcić zawór i uruchomić test
próżniowy. 
2. Odczekać do chwili pojawienia się
komunikatu o zakłóceniu i następnie
wyłączyć urządzenie.
3. Odkręcić zawór detektora wycieku wody
od zaworu i sprawdzić sito dolotowe,
ewentualnie je oczyścić.

136 a) Autoklaw znajduje się w zbyt ciepłym
otoczeniu.
b) Szczeliny wentylacyjne w ścianach
bocznych są zablokowane/zasłonięte
przedmiotami.
c) Autoklaw jest zabudowany. Nie
zachowano minimalnych odległości od
otaczających powierzchni.
d) Drzwi pozostawiono otwarte po załadunku
lub rozładunku, z komory sterylizacyjnej
wydostała się para.

Wyłączyć autoklaw i pozostawić go do
ochłodzenia na ok. 1 godzinę.
a) Przestrzegać wymagań dotyczących
miejsca ustawienia i maksymalnej
temperatury otoczenia (patrz Instrukcja
techniczna [Technical Manual]).
b) Oczyścić szczeliny wentylacyjne i usunąć
wszelkie przedmioty, które mogą zasłonić
szczeliny wentylacyjne.
c) Przestrzegać minimalnych odległości od
otaczających powierzchni (patrz Instrukcja
techniczna [Technical Manual]).
d) Zawsze zamykać drzwi po załadunku lub
rozładunku.
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175 Załączył się wyłącznik termiczny ogrzewania

głównego. Komunikat występuje zamiennie z
E176: ACOUT 02 otwarty.

1. Wyłączyć autoklaw i wcisnąć przycisk
resetowania bezpiecznika termicznego z
przodu autoklawu z prawej strony na dole
(za osłoną).
2. Potwierdzić zakłócenie.
3. Wyłączyć autoklaw i ponownie włączyć i
ewentualnie wykonać sterylizację pustej
komory. Potem autoklaw jest gotowy do
pracy.

176 Załączył się wyłącznik termiczny ogrzewania
głównego. Komunikat występuje zamiennie z
E175: ACOUT 01 otwarty.

1. Wyłączyć autoklaw i wcisnąć przycisk
resetowania bezpiecznika termicznego z
przodu autoklawu z prawej strony na dole
(za osłoną).
2. Potwierdzić zakłócenie.
3. Wyłączyć autoklaw i ponownie włączyć i
ewentualnie wykonać sterylizację przy pustej
komorze. Potem autoklaw jest gotowy do
pracy.

179 a) Aktywowane zabezpieczenie ochronne
silnika pompy próżniowej.

a) Zresetować przycisk resetowania w
następujący sposób:
1. Nacisnąć przycisk resetowania wyłącznika
ochronnego silnika pompy próżniowej za
pokrywą lub za klapą serwisową w prawym
dolnym rogu.
2. Potwierdzić zakłócenie.
3. Należy wyłączyć i włączyć autoklaw.
Potem autoklaw jest gotowy do pracy. 

b) Pompa próżniowa jest zablokowana, np.
po dłuższej przerwie w eksploatacji,

b) Demontaż mocno osadzonej pompy
próżniowej może przebiegać następująco:
1. Potwierdzić zakłócenie.
2. Wyłączyć autoklaw i wyciągnąć wtyczkę
sieciową.
3. Usunąć okrągłą plastikową pokrywę na
dole po prawej stronie z przodu.
4. Wprowadzić śrubokręt płaski o szerokości
ok. 8 mm o długości trzonka wynoszącej
min. 13 cm w otwór do oporu do chwili
ulokowania śrubokrętu w gnieździe i obracać
nim na zmianę w obu kierunkach, aby
odblokować pompę próżniową. Powtórzyć
czynności wielokrotnie do momentu
osiągnięcia lekkich obrotów śrubokrętu.
5. Wyjąć śrubokręt.
6. W razie potrzeby ponownie nacisnąć
przycisk resetowania wyłącznika ochronnego
silnika za pokrywą lub za klapą serwisową w
prawym dolnym rogu.
7. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć
je. Potem autoklaw jest gotowy do pracy.

182 Napięcie sieci jest zbyt małe, zła jakość
zasilania budynku (np. zbyt słaba instalacja
budynku, wadliwa wtyczka, zbyt wiele
urządzeń podłączonych do wtyczki lub
bezpiecznika).

Należy sprawdzić instalację w budynku (np.
automaty bezpiecznikowe), sprawdzić
autoklaw po włączeniu do innego gniazdka
lub innego obwodu.
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183 a) Autoklaw jest przeładowany.

b) Autoklaw jest załadowany bez użycia
uchwytu tacy, a wiec ładunek (przede
wszystkim tekstylia) bezpośrednio styka się
ze ścianą komory.
c) Filtry kotła są zabrudzone/zatkane. 
d) Autoklaw otrzymuje zbyt ciepłą wodę
chłodzącą.

a) Należy przestrzegać dopuszczalnych
ilości wsadu (patrz Wybrać program
[} str. 26]). W razie potrzeby należy
przeprowadzić test próżni.
b) Autoklaw należy zawsze użytkować razem
z uchwytem tacy oraz przestrzegać
wskazówek dotyczących załadunku (patrz
Ładowanie autoklawu [} str. 22]).
c) Wyjąć filtr kotła „Próżnia” (z tyłu komory
sterylizacyjnej) i sprawdzić, czy jest
zanieczyszczony/zatkany np.
pozostałościami opakowań. Należy oczyścić
filtr kotła ewentualnie 
d) Sprawdzić, czy podczas pracy nagrzewa
się wąż doprowadzający wodę chłodzącą.
Jeżeli tak, należy sprawdzić, czy nie doszło
do omyłkowego podłączenia do ciepłej wody.
Informacja: Latem wąż może nagrzewać się
wskutek spiętrzenia ciepła w przewodzie
zasilającym. Należy ponownie uruchomić
program aby ponownie pobrać zimną wodę.

185 patrz zdarzenie 110
186 patrz zdarzenie 110
187 patrz zdarzenie 102
203 Nie ustawiono opcji generowania protokołów. Proszę sprawdzić konfigurację w menu

„Ustawienia” > „Generowanie protokołów”.
204 Wewnętrzna pamięć protokołów jest pełna. Należy skopiować protokoły, zapisane w

pamięci na dowolne medium
dokumentacyjne lub dostosować opcje
generowania w menu „Ustawienia” >
„Generowanie protokołów”.

207 patrz zdarzenie 203
208 patrz zdarzenie 204
211 patrz zdarzenie 204
214 Autoklaw nie rozpoznaje karty CF, karta jest

nieczytelna, pełna lub uszkodzona.
1. Sprawdzić, czy karta CF jest poprawnie
umieszczona w gnieździe (nie wkładać do
gniazda pod napięciem).
2. Sprawdzić, czy karta CF nie jest większa
nić 4 GB.
3. Sprawdzić, czy omyłkowo nie
zabezpieczono karty CF przed zapisem.
4. Sprawdzić kartę CF na komputerze.
5. Należy sprawdzić, czy pamięć karty CF
nie jest zapełniona. Jeżeli tak jest, należy
przenieść istniejące pliki protokołów z karty
CF na komputer i usunąć pliki z karty CF.
6. Przenieść istniejące pliki protokołów z
karty CF na komputer i ponownie
sformatować kartę CF w autoklawie.
7. Karta CF jest uszkodzona lub
niekompatybilna. Ewentualnie nie użyto kart
CF od MELAG. 
Informacja: Zaleca się korzystanie wyłącznie
z oryginalnych kart CF od MELAG.

218 Podjęto próbę zastąpienia protokołu,
zabezpieczonego przed zapisem innym
protokołem o tej samej nazwie.

1. Należy przenieść obecne dane protokołów
z karty CF na komputer i skasować dane z
karty CF.
2. Należy włożyć do gniazda pustą kartę CF i
ponownie wygenerować protokół.



13 Usterki

77

Zdarzenie Możliwe przyczyny Co można zrobić
221 Karta CF jest pełna lub podfolder na karcie

CF jest pełny.
1. Należy przenieść obecne dane protokołów
z karty CF na komputer.
2. Sformatować kartę CF za pomocą
autoklawu.

223 Urządzenie nie rozpoznaje karty CF. 1. Należy przenieść obecne dane protokołów
z karty CF na komputer.
2. Sformatować kartę CF za pomocą
autoklawu. 
3. Należy spróbować ponownie.

224 patrz zdarzenie 223
228 patrz zdarzenie 223
229 Podczas procesu zapisu/odczytu wyjęto

kartę CF z gniazda.
Nie należy wyjmować karty CF z gniazda
podczas procesu odczytu lub zapisu. Należy
włożyć do gniazda pustą kartę CF i
powtórzyć proces.

231 Autoklaw nie rozpoznaje karty CF lub brak
kart CF.

Należy sprawdzić, czy karta CF jest
poprawnie włożona do gniazda lub włożyć ją
do gniazda ponownie.
Jeżeli problem się powtarza, należy
przenieść obecne dane protokołów z karty
CF na komputer, sformatować kartę CF w
autoklawie i spróbować ponownie.

232 patrz zdarzenie 229
236 Błąd systemu danych na karcie CF. 1. Należy przenieść obecne dane protokołów

z karty CF na komputer.
2. Sformatować kartę CF za pomocą
autoklawu. 
3. Należy spróbować ponownie.

237 Urządzenie nie rozpoznaje karty CF. Sprawdzić, czy karta CF nie jest
zabezpieczona przed zapisem danych i
usunąć zabezpieczenie przed zapisem.
Jeżeli problem się powtarza, należy
przenieść obecne dane protokołów z karty
CF na komputer, sformatować kartę CF w
autoklawie i spróbować ponownie.

238 a) Sformatowanie karty CF większej niż
4 GB jest niemożliwe.
b) Karta CF jest uszkodzona lub
niekompatybilna.
c) Karta CF jest zabezpieczona przed
zapisem danych.

a) Należy korzystać wyłącznie z kart CF o
pojemności maks. 4 GB.
b) 1. Należy podjąć próbę sformatowania
karty CF na komputerze.
2. Karta CF jest uszkodzona lub
niekompatybilna. Ewentualnie nie użyto kart
CF od MELAG. 
Informacja: zaleca się stosowanie wyłącznie
oryginalnych kart CF firmy MELAG!
c) Usunąć zabezpieczenie karty CF przed
zapisem danych.

240 Urządzenie nie rozpoznaje karty CF. Należy sprawdzić, czy karta CF jest
poprawnie włożona do gniazda. 
Jeżeli problem się powtarza, należy
przenieść obecne dane protokołów z karty
CF na komputer, sformatować kartę CF w
autoklawie i spróbować ponownie.

249 Drzwi nie zamykają się szczelnie.
Uszczelnienie drzwi lub powierzchnia
uszczelniająca są zanieczyszczone.

Należy sprawdzić uszczelnienie drzwi i
powierzchnię uszczelniającą w celu
wykluczenia zanieczyszczeń, ciał obcych lub
uszkodzeń, w razie konieczności oczyścić
(patrz Czyszczenie [} str. 64]).
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305 Kabel przyłączowy za wyświetlaczem jest

luźny lub wykazuje styk chwiejny.
Należy wyjąć wyświetlacz z uchwytu i
sprawdzić, czy kabel przyłączowy jest
poprawnie podłączony do wyświetlacza i nie
jest uszkodzony.

351 Osiągnięto maksymalny interwał
eksploatacyjny lub ilość partii od pierwszego
uruchomienia lub ostatniej konserwacji.
Niezbędna jest konserwacja.

Należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem producenta / personelem
technicznym sprzedawcy. Do tego czasu
obowiązuje zakaz korzystania z autoklawu.

353 Autoklaw wyłączono zbyt wcześnie po
zmianie ustawień.

Przed wyłączeniem autoklawu należy
odczekać do chwili całkowitego zapisania
wszystkich zmian. Zapisanie danych jest
sygnalizowane na wyświetlaczu przejściem
do poprzedniego menu lub ekranu
startowego.

367 Wewnętrzna pamięć komunikatów o
zakłóceniach jest pełna.

Należy upewnić się, czy wybrane media
dokumentacyjne są podłączone i sprawne.
Należy wygenerować niewygenerowane
protokoły w menu Wyprowadzanie
protokołów.

377 Urządzenie próbuje wygenerować komputery
drogą wydruku, jednak drukarka nie jest
podłączona.

Należy sprawdzić, czy drukarka protokołów
jest poprawnie podłączona. Jeżeli nie ma
potrzeby wydruku protokołów poprzez
drukarkę protokołów należy ją dezaktywować
w roli medium dokumentacyjnego (patrz
Protokołowanie [} str. 44]).

380 patrz zdarzenie 377
386 Wewnętrzna pamięć protokołów programów

jest pełna.
Należy upewnić się, czy wybrane media
dokumentacyjne są podłączone i sprawne.
Należy wygenerować przy najbliższej okazji
niewygenerowane protokoły w
menu Wyprowadzanie protokołów.

397 a) Kabel sieciowy został odłączony lub jest
uszkodzony.
b) Kabel sieciowy nie jest kompatybilny.
c) Komputer nie jest włączony.
d) Połączenie sieciowe nie jest poprawnie
skonfigurowane.
e) Na komputerze nie uruchomiono
oprogramowania dokumentacyjnego.

a) Sprawdzić, czy kabel sieciowy jest
poprawnie podłączony lub nie jest
uszkodzony.
b) Sprawdzić, czy podłączono kabel sieciowy
1:1. Do bezpośredniego połączenia
autoklawu i komputera należy wykorzystać
kabel sieciowy 1:1.
c) Należy włączyć komputer.
d) Sprawdzić ustawienia sieci (patrz
Protokołowanie [} str. 44]).
e) Należy uruchomić oprogramowanie
dokumentacyjne.

402 Drzwi są zablokowane lub zamknięcie nie
jest możliwe.
a) Uszczelnienie drzwi i/lub powierzchnie
uszczelnienia są zanieczyszczone lub
uszkodzone.
b) Załadunek blokuje obszar drzwi.
c) Mechanizm zamykający działa z
utrudnieniem.

a) Sprawdzić uszczelnienie drzwi i
powierzchnie uszczelnienia komory
sterylizacyjnej w celu wykluczenia
zanieczyszczeń, ciał obcych lub uszkodzeń.
b) Należy sprawdzić, czy załadunek blokuje
drzwi.
c) Sprawdzić śrubę pociągową i nakrętkę
zamykającą drzwi w celu wykluczenia
uszkodzeń. Należy regularnie oliwić śruby
pociągowe i nakrętki drzwi dołączonym
smarem (zob. Smarowanie rygla drzwiowego
[} str. 65]).
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407 Po starcie programu drzwi nie osiągają stanu

bez ciśnienia.
a) Uszczelnienie drzwi i/lub powierzchnie
uszczelnienia są zanieczyszczone lub
uszkodzone.
b) Załadunek blokuje obszar drzwi.
c) Mechanizm zamykający działa z
utrudnieniem.

a) Sprawdzić uszczelnienie drzwi i
powierzchnie uszczelnienia komory
sterylizacyjnej w celu wykluczenia
zanieczyszczeń, ciał obcych lub uszkodzeń.
b) Należy sprawdzić, czy załadunek blokuje
drzwi.
c) Sprawdzić śrubę pociągową i nakrętkę
zamykającą drzwi w celu wykluczenia
uszkodzeń. Należy regularnie oliwić śruby
pociągowe i nakrętki drzwi dołączonym
smarem (zob. Smarowanie rygla drzwiowego
[} str. 65]).

408 a) Zawór wody nie jest lub jest
niewystarczająco odkręcony.
b) Wąż doprowadzający zimną wodę jest
zagięty.
c) Zasilanie wodą jest w praktyce przerwane.

a) Odkręcić zawór całkowicie, sprawdzić
centralny zawór dopływu wody.
b) Sprawdzić ułożenie węża
doprowadzającego wodę. Musi on być
ułożony bez zagięć i nie może być
zmiażdżony.
c) Sprawdzić zawór odcinający przyłącza
wody w domu.

Jeżeli zainstalowano detektor wycieku wody
(water stop):
d) Detektor wycieku wody nie działa. 
e) Sito dolotowe w systemie detektora
wycieku wody jest zatkane przez
zanieczyszczenia w instalacji wodociągowej
budynku.

d) Wyciągnąć urządzenie sterujące systemu
detektora wycieku z gniazdka i podłączyć je
ponownie po ok. 30 s. Dźwięk przełączania
przy zaworze wody wyciekowej musi być
słyszalny (czarna skrzynka na zaworze
wody).
e) Sito dolotowe w zaworze systemu
detektora wycieku wody należy oczyścić w
następujący sposób:
1. Zakręcić zawór i uruchomić test
próżniowy. 
2. Odczekać do chwili pojawienia się
komunikatu o zakłóceniu i następnie
wyłączyć urządzenie.
3. Odkręcić zawór detektora wycieku wody
od zaworu i sprawdzić sito dolotowe,
ewentualnie je oczyścić.

414 patrz zdarzenie 102
416 patrz zdarzenie 214
417 patrz zdarzenie 397
428 patrz zdarzenie 102
434 Przegrzanie czujnika temperatury 2 1. Wyłączyć autoklaw i poczekać 15 min., aż

ostygnie. 
2. Włączyć autoklaw ponownie. Potem
autoklaw jest gotowy do pracy. Gdyby
problem się powtarzał należy wezwać
technika serwisowego.

438 Niezbędna jest walidacja autoklawu. Należy koniecznie zlecić walidację
autoklawu.
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439 patrz zdarzenie 102 / 131 a) Należy sprawdzić ułożenie węża

odpływowego. Należy go układać bez
zagięć, ze stałym nachyleniem i bez
zagłębień.
b) Sprawdzić, czy syfon po stronie budynku
lub rury kanalizacyjnej nie jest zatkany.
c) W przypadku jednoczesnej eksploatacji
kilku urządzeń zaleca się zamontowanie
dodatkowego syfonu.
d) Wyjąć filtr kotła „spuszczanie ciśnienia” i
sprawdzić, czy nie jest zabrudzony/zatkany,
np. przez pozostałości opakowań.
Ewentualnie należy oczyścić filtr kotła.

452 Podjęto próbę przeprowadzenia czynności
na wyświetlaczu, mimo że drukarka etykiet
nadal drukuje etykiety.

Proszę poczekać, aż drukarka etykiet
wydrukuje wszystkie etykiety. Następnie
można wykonać żądaną czynność.

457 Data lub godzina jest niepoprawnie
ustawiona.

Sprawdzić ustawienia daty i godziny i
ewentualnie skorygować ustawienia (patrz
Data i godzina [} str. 56]).

458 a) Data lub godzina jest niepoprawnie
ustawiona.
b) Timer wstępnego wyboru czasu startu
upłynął, a autoklaw w planowanym czasie
startu był wyłączony.

a) Sprawdzić ustawienia daty i godziny i
ewentualnie skorygować ustawienia (patrz
Data i godzina [} str. 56]).
b) Dopilnować, aby autoklaw w planowanym
czasie startu był włączony.

464 Podjęto próbę przeprowadzenia czynności
na wyświetlaczu, mimo że drukarka
protokołów nadal drukuje.

Proszę poczekać, aż drukarka protokołów
wydrukuje w pełni protokół/protokoły.
Następnie można wykonać żądaną
czynność.

465 a) Połączenie z drukarką etykiet zostało
przerwane.
b) Drukarka etykiet nie jest włączona.

a) Sprawdzić poprawność podłączenia
zasilania oraz kabla Ethernet drukarki etykiet
z autoklawem.
b) Włączyć drukarkę etykiet. Dioda Power
LED powinna świecić na zielono.

479 patrz zdarzenie 397
486 patrz zdarzenie 82
488 patrz zdarzenie 457
489 patrz zdarzenie 136
490 patrz zdarzenie 136
492 patrz zdarzenie 136
549 patrz zdarzenie 179
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553 Pompa próżniowa jest zablokowana, np. po

dłuższej przerwie w eksploatacji,
Demontaż mocno osadzonej pompy
próżniowej może przebiegać następująco:
1. Potwierdzić zakłócenie.
2. Wyłączyć autoklaw i wyciągnąć wtyczkę
sieciową.
3. Usunąć okrągłą plastikową pokrywę na
dole po prawej stronie z przodu.
4. Wprowadzić śrubokręt płaski o szerokości
ok. 8 mm o długości trzonka wynoszącej
min. 13 cm w otwór do oporu do chwili
ulokowania śrubokrętu w gnieździe i obracać
nim na zmianę w obu kierunkach, aby
odblokować pompę próżniową. Powtórzyć
czynności wielokrotnie do momentu
osiągnięcia lekkich obrotów śrubokrętu.
5. Wyjąć śrubokręt.
6. W razie potrzeby ponownie nacisnąć
przycisk resetowania wyłącznika ochronnego
silnika za pokrywą lub za klapą serwisową w
prawym dolnym rogu.
7. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć
je. Potem autoklaw jest gotowy do pracy.

692 patrz zdarzenie 132
693 patrz zdarzenie 132
694 patrz zdarzenie 132
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Typ urządzenia Vacuklav 40 B+ Vacuklav 44 B+
Wymiary urządzenia (wys. x szer.
x głęb.)

56,5 x 46 x 58 cm 56,5 x 46 x 69 cm

Ciężar własny 55 kg 64 kg
Waga robocza 66 kg 76 kg
Komora sterylizacyjna
Średnica i głębokość komory Ø 25 cm | 35 cm Ø 25 cm | 45 cm
Objętość komory 18,4 l 23,8 l
Podłączenie elektryczne
Przyłącze elektryczne 220-240 V, 50/60 Hz, 3400 W

maks. zakres napięcia 207-253 V
Zabezpieczenia będące częścią
budynku

16 A, wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA

Długość kabla sieciowego 2 m
Kategoria przeciążenia
(wg EN 61010-1)

przepięcia czasowe do wartości kategorii przepięciowej II

Stopień zanieczyszczenia
powietrza (wg EN 61010-1)

2

Warunki otoczenia
Poziom emisji hałasu 72 dB(A)
Ciepło odpadowe
(przy maksymalnym załadunku)

0,95 kWh

Temperatura otoczenia 5-40 °C (zakres idealny 16-26 °C)
Stopień ochrony 
(według IEC 60529)

IP20

Względna wilgotność powietrza maks. 80% w temperaturze do 31°C maks. 50% w 40°C (pomiędzy
nimi linearnie malejąca)

Maks. wysokość geograficzna 4000 m
Miejsce ustawienia wnętrze budynku
Przyłącze wody chłodzącej
Jakość wody woda pitna
Min. ciśnienie wody 0,5 bar przy 3 l/min
Maks. ciśnienie statyczne wody 10 bar
Maks. temperatura wody maks. 20 °C (idealnie 15 °C)
Maks. zużycie wody ok. 30 l ok. 35 l
Przyłącze wody uzdatnionej
Jakość wody EN 13060, załącznik C
Min. ciśnienie wody 1,5 bar przy 3 l/min
Min. ciśnienie statyczne wody 2 bar
Maks. ciśnienie statyczne wody 10 bar
Maks. zużycie wody 0,75 l 0,83 l
Przyłącze wody odpadowej
Maks. przepływ 3,5 l 3,5 l
Maks. temperatura wody 80 °C 80 °C
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Wszystkie wymienione artykuły, a także przegląd pozostałych akcesoriów można uzyskać u wyspecjalizo-
wanych sprzedawców.

Kategoria Produkt Nr art.
Głębokość

kotła
35 cm

Głębokość
kotła

45 cm
Uchwyty Uchwyt C Plus

dla 6 tac lub 3 skrzynek MELAstore Box 100
81370 81380

Uchwyt D Plus
dla 2 skrzynek MELAstore Box 200 lub 2 skrzynek
MELAStore Box 100 i 2 wąskich tac

82640 82650

Uchwyt E Plus
dla 6 tac (standard) i 2 wąskich tac

82400 82700

Uchwyt F "Plus"
dla 3 skrzynek MELAstore Box 100 i 2 wąskich tac

82660 82670

Tace Taca 00280 00230
Taca, wąska 01320 01310

Pojemnik sterylizacyjny z
jednorazowym filtrem
papierowym wg DIN EN
868-8

15K (18 x 12 x 4,5 cm) 01151
15M (35 x 12 x 4,5 cm) 01152
15G (35 x 12 x 8 cm) 01153
17K (20 x 14 x 5 cm) 01171
17M, dla 45 cm głębokości komory (41 x 14 x 5 cm) --- 01172
17G, dla 45 cm głębokości komory (41 x 14 x 9 cm) --- 01173
23M, dla 45 cm głębokości komory (42 x 16 x 6 cm) --- 01231
23G, dla 45 cm głębokości komory (42 x 16 x 12
cm)

--- 01232

28M (32 x 16 x 6 cm) 01284
28G (32 x 16 x 12 cm) 01285

System MELAStore MELAstore Tray 50 (18 x 11,8 x 3 cm) 01180
MELAstore Tray 100 (27,5 x 17,6 x 3 cm) 01181
MELAstore Tray 200 (27,5 x 17,6 x 4,3 cm) 01182
MELAstore Box 100 (31,2 x 19 x 4,6 cm) 01191
MELAstore Box 200 (31,2 x 19 x 6,5 cm) 01192

System próbek MELAcontrol zawierający próbki Helix i 250
wskaźników paskowych

01080

MELAcontrol PRO zawierający próbki Helix i 40
wskaźników paskowych

01075

Uzdatnianie wody MELAdem 40 Wymiennik jonowy 01049
MELAdem 47 Instalacja odwróconej osmozy 01047

Do dokumentacji MELAflash CF-Card 01043
Czytnik kart MELAflash 01048
Drukarka protokołów MELAprint 44 01144
Adapter sieciowy do MELAprint 42/44 40295
Drukarka etykiet MELAprint 60 01160
Kabel sieciowy (Cross-Over), 2 m 15813
Kabel sieciowy (Cross-Over), 5 m 15814
Kabel sieciowy (Cross-Over), 10 m 15815
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Kategoria Produkt Nr art.
Inne Water stop 01056

Syfonu natynkowego 37410

Kategoria Produkt Nr art.
Części zamienne Olej do gniazda blokady drzwi 27515
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Słownik
AKI

AKI to skrót od „Arbeitskreis Instrumentenaufbere-
itung”

Autoryzowany technik
Autoryzowany technik to osoba z działu obsługi
klienta lub sklepu branżowego, która została prze-
szkolona i autoryzowana przez firmę MELAG. Tyl-
ko temu technikowi wolno przeprowadzać prace
naprawcze i instalacyjne w urządzeniach MELAG.

BGV A1
BGV to skrót od Berufsgenossenschaftliche Vor-
schriften. A1 oznacza zasady zapobiegania

DGSV
Skrót: „Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversor-
gung”; wytyczne dotyczące wykształcenia DGSV
są wymienione w DIN 58946, część 6 jako „Wymo-
gi dla personelu”.

DIN 58946-7
Norma - Sterylizacja - Sterylizatory parowe - Część
7: Wymagania konstrukcyjne oraz wymagania do-
tyczące wyposażenia i działania sterylizatorów pa-
rowych w służbie zdrowia

DIN 58953
– sterylizacja, pakowanie materiału sterylnego

DIN EN 867-5
Norma – Niebiologiczne systemy do stosowania w
sterylizatorach - część 5: Specyfikacja systemów
wskaźnikowych i przyrządów testowych procesu
do stosowania w badaniu kwalifikacyjnym dla ma-
łych sterylizatorów typu B i typu S

Dwupłaszczowa wytwornica pary
służy do szybkiego wytwarzania pary poza samą
komorą sterylizacji, otacza komorę sterylizacji

Dynamiczna kontrola ciśnienia komory
sterylizacyjnej

służy jako dowód, że szybkość zmian ciśnienia w
komorze sterylizacyjnej podczas cyklu sterylizacji
nie przekracza wartości, która mogłaby doprowa-
dzić do uszkodzenia materiału opakowaniowego.
[EN 13060]

EN 13060
– Małe sterylizatory parowe

Ewakuacja
Wytworzenie próżni w zasobniku

Frakcjonowana procedura próżniowa
Procedura techniczna sterylizacji parowej, polega-
jąca na wielokrotnej ewakuacji komory sterylizacyj-
nej na zmianę z doprowadzeniem pary.

FTP
(ang.: File Transfer Protocol) to procedura transmi-
sji danych, służąca do transportu danych z interne-
tu. Dane te mogą zawierać programy, pliki i infor-
macje. Specjalne programy FTP (klienci FTP) słu-
żą do przenoszenia danych na serwer.

Instrument drążony A
patrz Produkt z wąskim kanałem wewnętrznym

Instrument drążony B
patrz Prosty instrument drążony

Kabel sieciowy (crossover)
Krosowy kabel sieciowy łączy bezpośrednio dwa
komputery (poprzez kartę sieciową), bez użycia
przełącznika/Switcha. Ten typ połączenia odpowia-
da integracji sieciowej autoklawu w sieci (praktycz-
nej). Kabel krosowy nie biegnie w równoległych
ścieżkach pomiędzy wtyczkami, ale niektóre żyły
kabla są zamienione lub „skrzyżowane” (ang.: to
cross – krzyżować).

karta CF
Karta CF to nośnik zapisu danych cyfrowych; Com-
pact Flash to znormalizowany standard, tzn. takie
karty pamięci mogą być stosowane w każdym
urządzeniu z odpowiednim interfejsem. Karta CF
może być odczytywana przez każde urządzenie,
które obsługuje ten standard i ewentualnie możliwy
jest zapis.

Komora sterylizacyjna
Przedmioty sterylizacji są umieszczane w prze-
strzeni wewnątrz sterylizatora

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

Kontrola pustej komory
Kontrola bez załadunku; jest przeprowadzana w
celu oceny wydajności sterylizatora bez wpływu
załadunku; umożliwia kontrolę utrzymywanych
temperatur i ciśnień względem przewidzianych
ustawień. [zob. EN 13060]

Korozja
chemiczne zmiany lub zniszczenie materiałów me-
talowych przez wodę i substancje chemiczne

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

Masywny załadunek
służy jako dowód, że w przypadku wartości, na ja-
kie ustawiono sterowanie, osiągane są wymagane
warunki sterylizacji w całym zakresie załadunku.
Załadunek musi przedstawiać masę maksymalną
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instrumentów masywnych, do których sterylizacji
zaprojektowano sterylizator zgodnie z EN 13060.
[EN 13060]

Materiał sterylny
jest również określany jako wsad, jest to materiał
po udanej sterylizacji, zatem materiał sterylny.

Miękkie opakowania sterylizacyjne
np. torby papierowe lub przezroczyste sterylne
opakowania

Niezbędny czas podgrzewania wstępnego
Czas wymagany po włączeniu autoklawu lub po
rozpoczęciu programu sterylizacji w celu ogrzewa-
nia dwupłaszczowej wytwornicy pary przed rozpo-
częciem procesu sterylizacji; czas trwania zależy
od temperatury, w której odbywa się sterylizacja.

Norma EN ISO 11140-1
Norma - Sterylizacja produktów ochrony zdrowia -
Wskaźniki chemiczne - Część 1: Wymagania ogól-
ne

Norma EN ISO 11607-1
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów
medycznych -- Część1: Wymagania dotyczące
materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów
opakowaniowych

Opakowanie wielokrotnego użytku
np. podwójnie zafoliowane lub zapakowane w folię
instrumenty są dodatkowo umieszczone w pojem-
niku lub w owiniętym w tekstylia zbiorniku.

Partia towaru
Partia to całość wsadu, który wspólnie poddano te-
mu samemu programowi oczyszczania.

Porowatość
przepuszczalne dla cieczy i powietrza, np. tekstylia

Porowaty częściowy załadunek
służy jako dowód, że w przypadku wartości, na ja-
kie ustawiono 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 ja-
kie ustawiono sterowanie, osiągane są wymagane
warunki sterylizacji w porowatych załadunkach z
maksymalną gęstością, dla których sterylizator zo-
stał zaprojektowany według EN 13060 [patrz też
EN 13060]

Produkt z wąskim kanałem wewnętrznym
jednostronnie otwarty instrument, dla którego obo-
wiązuje: 1 ≤ L/D ≤ 750 i L ≥ 1500 mm lub dwu-
stronnie otwarty instrument, dla którego obowiązu-
je: 2 ≤ L/D ≤ 1500 i L ≤ 3000 mm i który nie odpo-
wiada instrumentowi drążonemu B L…długość in-

strumentu drążonego D…średnica instrumentu
drążonego [patrz EN 13060]

Proste opakowanie
pakowanie jednokrotne, na przykład instrumenty
zamknięte w folii – przeciwieństwem jest: Opako-
wanie wielokrotnego użytku

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

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

Przedmiot sterylizacji
to niesterylny, przewidziany do sterylizacji przed-
miot

Przewodność
Przewodność to zdolność przewodzącej substancji
chemicznej lub mieszaniny substancji do prowa-
dzenia lub przenoszenia energii lub innych sub-
stancji lub cząstek w przestrzeni.

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

Stan przegrzania
jest fenomenem, gdy w pewnych warunkach moż-
na podgrzać ciecz powyżej temperatury wrzenia,
bez wrzenia; ten stan jest niestabilny; przy niewiel-
kich wstrząsach, w bardzo krótkim czasie, może
powstać duży pęcherz gazu, który będzie rozsze-
rzał się wybuchowo.

System oceny procesu
również Self-Monitoring-System – obserwuje pro-
ces, porównuje wartości czujników podczas bieżą-
cych programów.

Systemy barier sterylnych
uszczelnione opakowanie minimalne, które zapo-
biega przedostawaniu się mikroorganizmów; np.
woreczki szczelnie zamknięte przez zgrzewanie,
szczelne pojemniki wielokrotnego użytku, składane
chustki do sterylizacji itp.

TCP
(ang.: Transmission Control Protocol) oznacza pro-
tokół standardowy do łączenia komputerów i sieci.
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Test Bowie & Dick'a
Test przenikania pary w normowym pakiecie testo-
wym; opisany w EN 285; Test jest uznany w zakre-
sie sterylizacji wielkogabarytowej.

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

Woda destylowana
określana również jako Aquadest, z łac. aqua de-
stillata; jest w znacznym stopniu pozbawiona soli,
substancji organicznych i mikroorganizmów, otrzy-
muje się ją przez destylację (odparowanie i na-
stępnie kondensację) normalnej wody wodociągo-
wej lub wstępnie oczyszczonej wody. Określana
jest tu jako woda uzdatniona.

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

Wsady mieszane
opakowane i nieopakowane przedmioty do steryli-
zacji w ramach jednego wsadu

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 sterylizacyjnej w fazach
podciśnieniowych nie przekracza wartości zapo-
biegającej przenikaniu pary do załadunku steryliza-
tora oraz że wyciek powietrza nie jest możliwą
przyczyną ponownego zanieczyszczenia załadun-
ku sterylizatora podczas 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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