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Bästa kund!
Vi tackar dig för ditt förtroende som vi har fått genom ditt köp av vår MELAG-produkt. MELAG är ett familjeföretag som
drivs av oss själva och vi fokuserar sedan företagets skapade 1951 på produkter för kontorshygien. Tack vare vår stän-
diga strävan efter kvalitet, den högsta funktionssäkerheten och innovation har vi uppnått en stor framgång och blivit glo-
bala marknadsledare inom instrumenthantering och hygien.
Med rätt förväntar du dig av oss en optimal kvalitet på och tillförlitlighet till produkten. Genom att konsekvent hålla oss till
våra riktlinjer ”Competence in hygiene” och ”Quality – made in Germany” garanterar vi att dessa krav kommer att
uppfyllas. Vårt kvalitetssäkringssystem som är certifierat enligt ISO 13485 kontrolleras bland annat i flera årliga flerdags-
revisioner av ett oberoende registrerat organ. Därmed säkerställs att MELAG:s produkter produceras i enlighet med
stränga kvalitetskriterier och blir övervakade!
MELAG-ledningen och hela MELAG-teamet.
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1 Allmänna hänvisningar

Var vänlig läs denna användarhandbok innan du börjar använda apparaten. Användarhandboken innehåll-
er flera viktiga säkerhetsföreskrifter. Den långsiktiga funktionaliteten och värdet av apparaten har samband
främst med hur den sköts. Förvara användarhandboken nära apparaten, t.ex. i hållaren på insidan av un-
derskåpsdörren. Den är en del av produkten.
Om bruksanvisningen har blivit oläslig, skadad eller borttappad kan du beställa ett nytt exemplar med upp-
gift om apparattyp och mottagaradress hos MELAG via e-post. Produkttyp återfinns på typskylten på bak-
sidan av produkten.

Symboler i dokumentet
Symbol Förklaring

Hänvisar till farliga situationer som kan leda till lätta eller livsfarliga skador om man inte
följer instruktionerna.

Hänvisar till en farlig situation som kan leda till skador på instrumenten, inredningen på
arbetsplatsen eller apparaten om man inte följer instruktionerna.

Hänvisar till viktig information.

Utmärkelseriktlinjer
Exempel Förklaring
se kapitel 2 Hänvisning till ett annat textavsnitt i dokumentet.
Universalpro-
gram

Ord eller ordgrupper som visas på apparatens display karakteriseras som displaytext.

MELAconnect App
Med hjälp av appen MELAconnect kan du anropa apparatstatus och programförlopp för dina MELAG-en-
heter som är integrerade i klinikens nätverk på kliniken, oavsett plats.
MELAconnect har följande funktioner:
▪ Anrop av apparatstatus och programförlopp
▪ Åtkomst till manualer och videofilmer för användning av enheten
▪ Identifiering av störningar och presentation av lösningar och hjälp direkt
▪ Rutinmässiga kontroller av MELAG-foliesvetsar dokumenteras snabbt och papperslöst
▪ Kontakta servicetekniker (kontaktuppgifter måste anges manuellt)
Beskrivningen av anslutningen av MELAconnect till din MELAG-enhet återfinns i avsnittet MELAconnect
[} sida 63].
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2 Säkerhet

Var vänlig följ de nämnda och i de enskilda kapitlen beskrivna säkerhetsanvisningar när du
använder apparaten. Använd apparaten endast för de ändamål som finns beskrivna i den här
anvisningen. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna kan leda till personskador och/
eller skador på enheten.

Behörig personal

n Endast sakkunnig personal får genomföra både instrumentförberedelse och sterilisation av instrument
och textilier med denna autoklav.

Att bära autoklaven

n Var minst sex personer när autoklaven skall bäras. Var vänlig beakta de relevanta bestämmelser.

n Använd medlevererade handtag resp. transportstänger för att bära autoklaven (beroende på anvis-
ningarna i bruksanvisningen och den tekniska manualen [Technical Manual]).

n Bärhandtagen kan förvaras i en hållare i underskåpet.
Uppställning, installation, drift

n Kontrollera apparaten när du har packat upp den, för att se om transportskador uppstått.

n Låt endast personer som är auktoriserade av MELAG ställa upp, installera och driva apparaten.

n Endast behörig person bör installera en elanslutning och anslutning för inlopps- och avloppsvatten.

n Vid användning av den valfria elektroniska läckvattendetektorn (vattenstopp) minskar risken för vatten-
skador.

n Apparaten är inte avsed för användning i explosionsutsatta områden.

n Apparaten får endast installeras och användas i en frostfri omgivning.

n Enheten är avsedd att användas utanför patientmiljön. Avståndet till behandlingsområdet måste ha en
minsta radie på 1,5 meter.

n Dokumentationsmedia (dator, CF-kortläsare, etc.) måste placeras på ett sådant sätt att de inte kan
komma i kontakt med vätskor.

n Läs alla instruktioner i den tekniska handboken [Technical Manual] före första idrifttagning.
Nätkabel och nätanslutning

n Uppfyll lagkrav och den lokala elleverantörens anslutningsvillkor.

n Använd aldrig apparaten om nätkabeln eller kontaktdonet är skadat.

n Nätkabeln eller kontaktdonet får enbart bytas ut av auktoriserade tekniker.

n Skada eller ändra aldrig nätkabeln eller kontaktdonet.

n Dra aldrig i nätkabeln för att ta ut nätanslutningen ur uttaget. Drag i kontaktdonet.

n Se till att nätkabeln inte blir klämd.

n För inte nätkabeln längs en värmekälla.

n Fäst aldrig nätkabeln med spetsiga föremål.
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Förberedelse och sterilisering

n Följ textil- och instrumenttillverkarens anvisningar när du bearbetar och steriliserar textilier och instru-
ment.

n Var vänlig beakta relevanta normer och riktlinjer vid bearbetning och sterilisering av textilier och instru-
ment, t.ex. i Tyskland RKI och DGSV.

n Använd endast förpackningsmaterial- och system som lämpar sig för ångsterilisering i enlighet med
tillverkarens riktlinjer.

Programavbrott

n Var vänlig beakta att det kan komma ut het vattenånga ur ungen när dörren öppnas vid programav-
brott, beroende på när programmet avbröts.

n Beroende på när programmet avbröts kan det hända att lasten inte är steril. Var vänlig beakta de tydli-
ga hänvisningar som finns på autoklavens skärm. Vid behov sterilisera det aktuella sterilisations-
materialet en gång till efter att det har förpackats.

Uttag av steriliserad gods

n Öppna aldrig dörren med kraft.

n För att ta ut brickan, använd skyddshandskar. Rör aldrig sterilisationsmaterial, ung eller dörrens insida
med oskyddade händer. Delarna är heta.

n Kontrollera det förpackade materialet för skador när du tar ut det ur autoklaven. Ifall förpackningen är
skadad, förpacka materialet igen och steriliserade det igen.

Underhåll

n Låt endast auktoriserade tekniker utföra underhåll.

n Håll dig till de angivna underhållsriktlinjer.
Driftsstörningar

n Om återkommande fel uppträder vid användning av enheten bör den tas ur drift och återförsäljaren
kontaktas.

n Endast auktoriserade tekniker får reparera apparaten.
Rapporteringsskyldighet vid allvarliga händelser inom EEC

n Observera att alla allvarliga händelser som inträffar i samband med en medicinprodukt (t.ex. dödsfall
eller omfattande försämring av hälsotillståndet hos en patient), vilka sannolikt har orsakats av produk-
ten, skall rapporteras till tillverkaren (MELAG) och ansvarig myndighet i medlemsstaten, där använda-
ren och/eller patienten har sin hemvist.
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3 Prestandabeskrivning

Avsedd användning
Autoklaven är avsedd att användas i medicinska områden, t.ex. allmän läkarmottagning och tandläkarmot-
tagning, vårdcentral, ambulans, medicinskt behandlingshem, gemensamma mottagningar och sjukhus. I
enlighet med DIN EN 285 är denna autoklav en storsterilisator. Som en universal autoklav lämpar den sig
för krävande sterilisationssuppgifter. På så sätt kan du sterilisera t.ex. instrument behandlade med olja el-
ler överföringsinstrument - förpackade eller öppna - samt textilier.

VARNING
Vid sterilisering av vätskor kan stötkokning uppträda. Brännskador och skador på
enheten kan bli följden.
n Autoklaven är inte avsedd för att sterilisera vätskor. Den är inte godkänd för sterilisering av

vätskor.

MEDDELANDE
Vid icke-beaktande av säkerhetsanvisningarna kan skador och/eller säkerhetsförsämring
uppkomma.
n Använd autoklaven endast för avsett syfte vilket beskrivs i de tillhörande tekniska

dokumenten och enligt rekommendation av MELAG.
n Endast sakkunnig personal får genomföra både instrumentförberedelse och sterilisation av

instrument och textilier med denna autoklav i enlighet med §2 av MPBetreibV.
n Sterilisera endast instrument, förpackningar och textilier som enligt tillverkarens riktlinjer är

avsedda för ångsterilisering.

Sterilisationsprocess
Autoklaven steriliserar på grundval av den fraktionerade vakuumprocessen. Detta möjliggör att sterilisa-
tionsmaterialet fullständigt och effektivt väts eller genomträngs av mättad ånga.
Denna process lämpar sig för sterilisation av allt material som befinner sig på en läkarmottagning eller kli-
nik enligt DIN EN 285.
För genereringen av steriliseringsångan använder sig autoklaven av en s.k. dubbelmantelteknologi. Det
innebär att autoklaven har en separat ångalstrare som är kombinerad med en dubbelväggig steriliserings-
kammare. Efter uppvärmningen finns det alltid ånga i kammaren. Steriliseringskammarens väggar har en
definierad temperatur och kammaren är skyddad mot överhettning. Denna mycket effektiva metod stödjer
en snabb evakuering av luften ut steriliseringskammaren, ur -förpackningarna och ur instrumentens hål-
rum. Stora mängder instrument eller textilier kan steriliseras efter vandra på mycket kort tid, och mycket
goda torkresultat uppnås.

Olika typer av processvattenförsörjning
Autoklaven arbetar med ett processvatten-engångssystem. Detta innebär att den använder nytt process-
vatten vid varje ny sterilisation, d.v.s demineraliserat eller destillerat vatten. Processvattnets kvalitet över-
vakas konstant av en integrerad ledningsvärdemätning. På så sätt förhindrar man att det uppstår fläckar
på instrumenten och föroreningar i autoklaven - under förutsättning att instrumenten har förberetts nog-
grant.
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Säkerhetsanordningar

Intern processövervakning
De elektroniska delar i autoklaven har ett integrerat processbedömningssystem. Medan ett program pågår
jämför systemet processparametrar såsom temperatur, tid och tryck. Systemet övervakar parametrar med
avseende på deras gränsvärden vid styrning och reglering och möjliggör en säker och framgångsrik sterili-
sation. Ett övervakningssystem kontrollerar autoklavens komponenter med avseende på deras funktions-
duglighet och den plausibla kopplingen dem emellan. När en eller flera parameter överskrider fastställda
gränsvärden avger autoklaven varnings- eller störningsmeddelanden och, om nödvändigt, avbryter pro-
grammet. Beakta anvisningar på displayen som visas efter ett programavbrott.
Autoklaven styrs av en elektronisk parameterstyrning. Autoklaven optimerar på så sätt programmets sam-
manlagda drifttid beroende på lasten.

Dörrmekanism
Autoklaven kontrollerar alltid sterilisationskammarens tryck och temperatur och tillåter inte att dörren öpp-
nas när övertryck uppstår i kammaren. Dörrlåset är motordrivet och sker automatiskt. Det öppnar dörren
långsamt genom att rotera på låsmuttern och håller dörren medan den öppnas. Också när stora tryckskill-
nader uppkommer sker det en tryckutjämning under tiden dörren öppnas helt och hållet.

Neutral registreringsapparat (URG)
Registreringsapparaten (URG: unabhängiges Registriergerät) är ansvarig för att registrera all processdata.
Processdatan beräknas oberoende av styrningen och dokumenteras i protokollet.

Processvattnets mängd och kvalitet
Mängden av och kvaliteten på processvattnet kontrolleras automatiskt före varje programstart.

Automatisk nödavstängning
Autoklaven har en automatisk nödavstängning, d.v.s. autoklaven stänger av sig automatiskt när det interna
processbedömningssystemet upptäcker en störning som kan leda till en särskilt farlig situation. Först när
störningen har lösts kan autoklaven sättas på igen.

Programförlopp
Ett program går i tre huvudfaser: avluftnings- och uppvärmningsfasen, steriliseringsfasen och torkningsfa-
sen. Efter programstart kan du följa programförloppet på displayen. Det som visas är temperaturen och
trycket i kammaren samt tidslängden fram till slutet av steriliseringen resp. torkningen.

Programfaser i ordinarie steriliseringsprogram
Programfas Beskrivning
1. Avluftnings- och
uppvärmningsfas

Avluftning
Avluftningsfasen omfattar konditionering och fraktionering. Under
konditioneringen leds ånga in och ut upprepade gånger i
steriliseringskammaren . Därvid uppstår ett övertryck, och resterande luft
avlägsnas. Under fraktioneringen evakueras sedan gasen omväxlande ur luft
och ånga, och ånga matas in i steriliseringskammaren. Denna procedur
kallas även fraktionerat vakuumförfarande.
Uppvärmning
Med kontinuerlig tillförsel av ånga in i kammaren stiger trycket och
temperaturen upp till att de programspecifika steriliseringsparametrarna har
uppnåtts.

2. Sterilisationsfasen Sterilisering
När tryck och temperatur motsvarar de programavhängiga börvärdena inleds
steriliseringsfasen. De tillhörande programparametrarna (tryck och
temperatur) hålls på steriliseringsnivån. Sterilisationstiden (hålltiden) visas
på displayen.
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Programfas Beskrivning
3. Torkningsfas Tryckminskning

Efter steriliseringsfasen sker en tryckminskning från steriliseringskammaren.
Torkning
Sterilisationsmaterialet torkas genom vakuum, s.k. vakuumtorkning.
Ventilering
I slutet av ett program utjämnas kammarens tryck och anpassas till
atmosfärstrycket tack vare ventilationsfiltern som tillför steril luft. Ett
meddelande Ventilering visas på displayen.

Programfaser i vakuumtest
Programfas Beskrivning
1. Evakueringsfas Kammaren evakueras fram till dess att trycket för ett vakuumtest har

uppnåtts.
2. Kompensationstid Det som följer är en kompensationstid på fem minuter.
3. Mätningstid Mätningstiden är 10 minuter. Under mätningstiden ska tryckhöjningen mätas

i kammaren. Evakueringstrycket och kompensationstiden, d.v.s.
mätningstiden visas på skrämen.

4. Ventilering Efter att mätningstiden är klart ventileras kammaren.
5. Testslut Displayen visar testresultaten, Körningsnummer, antalet sammanlagda

körningar samt läckagekvoten.
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4 Beskrivning av apparaten

Leverans
Kontrollera leveransomfattningen innan du ställer upp och ansluter apparaten.

Standardleverans
▪ Cliniclave 45 eller Cliniclave 45 M
▪ Användarhandbok
▪ Technical manual [Tekniska manualen]
▪ Installations- och uppställningsprotokoll
▪ Fabriksprovningsprotokoll inkl. försäkran om överensstämmelse med medicinproduktdirektivet och

tryckkärlsdirektivet
▪ Garantibevis
▪ Spår ”standard”
▪ MELAflash CF-Card
▪ Skyddshandskar
▪ Bärhandtag
▪ Utloppsslang
▪ U-nyckel för valideringsportanslutning/skåpets rullar
▪ Ringnyckel för moteringsmutter i valideringsportanslutningen
▪ Insexnyckel för att nödöppna dörren
▪ Smörjmedel för stängning av dörren
▪ Filter fläkten
▪ Bowie & Dick-test
▪ Installationspaketet (skickas före leveransen) består av:

– Tätning med gummi ¾“
– sifonbearbetning
– vattenkran ¾“ med säkerhetskombination

Tillval
▪ Anläggning för omvänd osmos MELAdem 56 (för Cliniclave 45) eller MELAdem 56 M (för

Cliniclave 45 M)
▪ Läckvattendetektor (vattenstopp)
▪ Beskickningssystem inkl. transportvagn
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Apparatens beståndsdelar

Framsida

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Kortläsare för CF-kort
2 Färg-touch-display
3 LED-statusrad
4 Dörr (öppnas utåt till vänster/

höger)
5 Öppning för nödöppning av

dörren*)

6 Valideringsrör*)

7 Nätanslutning (täckt, tillgängliga
via sidoingrepp)

8 Servicelucka
*) bakom skyddet

Detaljerad information om vyn framifrån med öppen serviceklaff

9 10 11 12 13 14 15

16

9 Nivåglas för ångalstrare
10 Återställningsknapp för

överhettningsskydd RHK 1
(säkerhetstemperaturbegränsare)

11 Återställningsknapp för
överhettningsskydd RHK 2
(säkerhetstemperaturbegränsare)

12 Återställningsknapp för
överhettningsskydd RHK 3
(säkerhetstemperaturbegränsare)

13 Sterilfilter
14 Manometer för visning av tryck i

ånggenerator/dubbelmantel
15 Öppning till att dra igång

vakuumpumpen i nödfall
16 Anslutning nätverkskabel (RJ45)

för service
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Baksida

17

18

17 Fläkt
18 Tryck - och nödutsläpp bakom

täckplåten

Undersida

C
lin

ic
la

ve
 4

5
C

lin
ic

la
ve

 4
5 

M

19

20

21

23

24

25

26

27

22

19 Avloppsanslutning
20 Processvattentillflöde

vattenanrikningsanläggning
21 Anslutning av koncentratledning

vattenanrikningsanläggning
22 Kallvattentillflöde

vattenanrikningsanläggning
23 Fläkt
24 Anslutning för tömning av fritt

utlopp
25 Anslutning för rengöring/

avkalkning av vakuumpumpen
(endast för servicetekniker)

26 Mottagning och fastspänning för
avloppsslang

27 Anslutning nätverkskabel
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Symboler på apparaten

Tillverkare av den medicinska produkten

Tillverkningsdatum för den medicinska produkten

Tillverkarens serienummer för den medicinska produkten

Den medicinska produktens artikelnummer

Förteckning över pannans volym

Driftstemperatur för apparaten

Apparatens driftstryck

Användarhandboken innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter. Åsidosättande av
anvisningarna kan leda till personskador och materiella skador.

Var vänlig läs denna användarhandbok innan du börjar använda apparaten.

Denna symbol visar att enheten står under elektrisk spänning. Kontakt med
spänningsförande delar medför svåra personskador och livsfara.

Symbolen hänvisar till områden som utsätts för hög värme och på vilka man kan bränna
sig om man kommer i kontakt med dem. Dessutom visar denna symbol på en möjlig
uppkomst av ånga. Anvisningar vid dörrområdet: "Varning för het yta".

Genom denna CE-märkning garanterar tillverkaren att denna medicinska produkt följer
gällande direktiv beträffande medicintekniska produkter. Det fyrsiffriga numret visar att
ett godkänt certifieringsorgan kontrollerar detta.

Genom denna CE-märkning garanterar tillverkaren att denna medicinska produkt följer
gällande direktiv för tryckutrustningsprodukter. Det fyrsiffriga numret visar att ett godkänt
certifieringsorgan kontrollerar detta.

Med etiketten nedan garanterar tillverkaren att den medicintekniska produkten följer
grundläggande direktiv enligt den europeiska standarden EN 1717 beträffande
återströmningsskydd.

Symbolen visar på en förhöjd klämrisk som kan uppkomma om man inte stänger
autoklavens dörr ordentligt. Var vänlig följ de beskrivna anvisningar i det relevanta
avsnittet.
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Apparaten får inte slängas som vanliga hushållssopor. Apparaten ska återföras till
distributören för korrekt och fackmässigt bortskaffande.
MELAG-apparater står för hög kvalitet och lång livslängd. Om du vill bortskaffa din
MELAG-apparat efter många års drift kan det föreskrivna bortskaffandet även göras hos
MELAG i Berlin. Kontakta din återförsäljare.

Färg-touch-display
Manöverpanelen består av en 5 tums pekskärm i färg.

Statusrad
Menyrad

Huvudområde

Åtgärdsrad

Symboler i statusraden Betydelse
Program/tester visar, om ett program/test pågår

Direktöverföring visar om direktöverföring är aktiverad/inaktiverad

Extra torkning visar om extra torkning är aktiverad/inaktiverad

Grafikprotokoll visar om överföring av grafiska protokoll är aktiverad/inaktiverad

Energisparläge visar om autoklaven för tillfället befinner sig i energisparläge

Serviceområde visar om en servicetekniker är inloggad på serviceområdet

Status CF-kort visar om ett CF-kort är anslutet och om en läs- eller skrivåtkomst äger
rum

Symboler i menyraden Betydelse
Program/tester Här hittar du alla sterilisationsprogram- och tester, t.ex. vakuumtest,

Bowie & Dick-test, osv.

Protokollöverföring Här kan man titta på den fullständiga protokollistan, protokoll från
avgränsade tidsfönster, t.ex. dag, månad osv. eller bestämda
protokolltyper samt radera protokoll.

Inställningar Här kan du göra olika inställningar, t.ex. datum och tid, ljusstyrka osv.
Dessutom bestämmer man en gång för alla "standard"-
protokollinställningarna för protokollutmatning.

Info-/statusfönster Visar information om programvaruversion och apparatdata, t.ex. total-
charger, underhållsräknare, protokollinställningar, protokollminne och
andra tekniska värden.

Serviceområde Endast för servicetekniker.
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Symboler i menyraden Betydelse
Hjälpmeny Uppvisar, beroende på det utvalda fönstret och användarsituation,

anvisningar om användning eller funktion av det aktuella, utvalda
fönstret.

Symboler i åtgärdsraden Betydelse
Öppna dörren öppnar autoklavens dörr

tillbaka går tillbaka till föregående fönster

före går till nästa fönster

Avbryt/tillbaka utan
lagring

växlar till en överordnad meny, lämnar fönstret utan att spara

Zoom (+) visar fler detaljer, t.ex. ytterligare värden efter att ett pågående
program har avslutats

Förvald starttid växlar till meny "Förvald starttid"

Radera raderar protokoll ur det interna protokollminnet/raderar den
protokollskrivare eller etikettskrivare som har lagrats som standard

Sök sök efter etikettskrivare/protokollskrivare

Överhoppning växlar till nästa fönster utan inmatning av erforderliga data

LED-statusrad
Den statusrad som finns i displayens nederkant hänvisar till olika situationer med färgkoder.

LED-färg Betydelse
Blå Standby, programmet pågår, torkning har inte börjat än
Grön Torkning pågår, programmet har avslutats framgångsrikt
Gul Varningsmeddelande, programvaruuppdatering pågår
Röd Störningsmeddelande, programmet har inte avslutats korrekt
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Upptagningshylla för lasten

Upptagningshylla för 2 instrumentkorgar eller 4 stora instrumentbrickor
I Cliniclave 45 kan en hylla, i Cliniclave 45 M två hyllor av detta slag användas.

för 2 instrumentkorgar eller 4 stora instrumentbrickor

Upptagningshylla för 6 standard-trågkassetter
Cliniclave 45 kan ta upp till tre och Cliniclave 45 M upp till sex sådana upptagningshyllor.

för 6 standard-trågkassetter

Upptagningshyllor för 8 brickor
Cliniclave 45 kan ta upp till tre och Cliniclave 45 M upp till sex sådana upptagningshyllor.

för 8 brickor

Upptagningshylla för 5 sterilbehållare resp. 5 MELAstore-boxar 100

HÄNVISNING
Vi rekommenderar inte användning av upptagningshyllan i den bakre delen av
Cliniclave 45 M med spår "Standard". Var vänlig använd i sådana fall skjuthaken eller
beskickningssystemet "Comfort".
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Cliniclave 45 kan ta upp till tre och Cliniclave 45 M upp till sex sådana upptagningshyllor.

för 5 sterilbehållare resp. 5 MELAstore-boxar 100, 
5 standard-trågkassetter eller 5 brickor
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5 Inledande steg

Uppställning och installation

HÄNVISNING
Var vänlig observera den tekniska manualen [Technical Manual] när det gäller
uppställning och installation. Där beskrivs alla krav på uppställningsplatsen i detalj.

Installations- och uppställningsprotokoll
Som ett bevis på att uppställning, installation och första idrifttagande har skett korrekt, samt för era garanti-
rättigheter, skall ansvarig återförsäljare fylla i uppställningsprotokollet och skicka en kopia av det till
MELAG.

Tillförsel av processvatten

Använd processvatten med utmärkt kvalitet
För ångsteriliseringen krävs användning av destillerat eller demineraliserat/helavsaltat vatten. DIN EN 285
rekommenderar att man vid användning av processvatten beaktar riktvärdena enligt bilaga B, tabell B.1
(se Technical Manual [tekniska användarhandboken]). Med anledning av ångalstrarens särskilda konstruk-
tion och det använda förfarandet för att skapa ånga med integrerad avluftning är högre värden för led-
ningsförmågan tillåtna. Det enligt DIN EN 285 i tabell 1 rekommenderade värdet på 5 µS/cm kan därför
överskridas. Vid 15 µS/cm bör vattenanrikningsanläggningens blandpatron bytas ut. När man uppnår en
ledningsförmåga på 20 µS/cm visas ett varningsmeddelande på displayen. Senast då borde man byta ut
blandplatronen, alt. kontrollera anläggningen.
Processvattnet från anläggningen för omvänd osmos MELAdem 56/MELAdem 56 M uppfyller kraven på
processvattnet.

Processvatten - underhåll av autoklaven
Försörjningen med processvatten bör helst ske via vattenanrikningsanläggningen MELAdem 56 alt.
MELAdem 56 M. Dessa vattenanrikningsanläggningar producerar den processvattenkvalitet som är opti-
mal för aktoklaven. Vattenanrikningsanläggningarna försörjs genom det fria utloppet som är inbyggt i auto-
klaven. Den tjänar till att förhindra att vattnet rinner tillbaka in i dricksvattentanken och överensstämmer i
sin helhet med EN 1717 (vätskekategori 5).

HÄNVISNING
Om du vill använda en vattenanrikningsanläggning från en annan tillverkare, vänligen
kontakta då först MELAG och beakta installationsanvisningarna.
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Att sätta på autoklaven
ü Autoklaven är ansluten till elnätet.

ü Försörjningen med processvatten är säkerställd. För den första påfyllningen av det ångalstrande
systemet behöver Cliniclave 45 ca 7 l och Cliniclave 45 M ca 13,5 l processvatten.

1. Sätt på autoklaven med strömbrytaren.

2. När Välkommen-bilden visas tryck på NÄSTA.
Displayen växlar till huvudmenyn.

Direkt efter inkopplingen kontrolleras och förvärms vattennivån för processvattnet. 
Efter inkoppling av apparaten krävs en uppvärmningstid på ca 20 min, beroende på apparattypen. Denna
tid behövs för föruppvärmningen av dubbelmantel-ångalstraren.

Öppna/stäng dörren
Autoklaven har en motordriven automatisk dörrstängningsfunktion med gängspindel. Endast när dörren är
stängd kan man föra in information genom autoklavens display.

OBSERVERA
När du håller i dörren på så sätt att du håller fast insidan av dörrklädseln och dörramen
föreligger fara att du klämmer dig om dörren stängs.
n Håll i dörren alltid vid handtaget placerat på sidan av autoklaven.

Öppna dörren

Dörren öppnas när man trycker på dörrsymbolen  på displayen.
Iakttag följande hänvisningar vid öppnandet av dörren, för att säkerställa en felfri funktion hos dörrlås-
ningsmekanismen:

u Öppna aldrig dörren med våld.

u Dra inte upp dörren. Dörren öppnas automatiskt.



5 Inledande steg

22

HÄNVISNING
Låt dörren vara öppen endast när du lastar på och lastar av. När dörren är stängd sparas
energi.

Lås dörren
För att stänga dörren tryck hårt på den fram till dess att du hör ett klick i dörrlåset. Efter att dörren har
stängts byter displayen igen till programmenyn. När ett program påbörjas är dörren trycktät låst.

u Kontrollera att bromsarna för apparathjulen är ilagda.

u Dörren får absolut inte stängas med kraft.

u Tryck fast dörren i huset.

u Håll dörren intryckt i minst tre sekunder tills att spärren hakar i.
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Manuell dörröppning i nödfall

VARNING
Risk för brännskador på grund av het vattenånga. När dörren öppnas kan het vattenånga
komma ut ur sterilisationskammaren, t.ex. om detta sker under tiden ett program pågår
eller om detta är nödvändigt kort efter ett programslut.
Brännskador kan uppstå.
n Om ånga kommer ut på baksidan av apparaten efter att den har stängts av, måste man

vänta tills att processen är klar. Vänta i ytterligare fem minuter innan du öppnar dörren.
n Ställ dig på sidan av dörren och håll tillräckligt med avstånd.
n Låt kammaren svalna innan du tar ut lasten.

För att kunna öppna dörren i nödfall, t.ex. vid strömavbrott, kan dörren öppnas manuellt på följande sätt:

1. Om autoklaven är påsatt, stäng av den vid
nätanslutningen.

2. För att ta bort täckkåpan som sitter på nödöppningen,
tryck in täckkåpan mot dörrens mitt, d.v.s. hos en dörr
som öppnas med höger hand på högra sidan av
täckkåpan, och hos en dörr som öppnas med vänster
hand på vänstra sidan av kåpan.

3. Häv täckkåpan snett ut ur öppningen, beakta därvid
monteringslinan.

4. Ta ur den medlevererade 10 mm innersexkantnyckeln
ur den härför avsedda hållaren i underskåpet. Sätt i
insexnyckeln i låsmuttern bakom öppningen.

5. För att öppna dörren, vrid insexnyckeln motsols.

6. Efter att dörren är öppen ta bort insexnyckeln och
sätt på täckkåpan.
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6 Beskickning autoklaven

Att förbereda sterilisationsmaterial
Korrekt rengöring och desinfektion skall alltid utföras före sterilisering. Det är endast på det sättet som en
anslutande sterilisering av sterilgodset kan garanteras. De material, rengöringsmedel och förberedelseför-
faranden som används är av avgörande betydelse.

Beredning av textilier

VARNING
Vid felhantering av textilier, t.ex. tvättpaket, kan ångpenetrationen hindras och/eller du
får dåliga torkresultat. Textilierna kunde inte steriliseras.
Detta kan innebär fara för patienters och personalens hälsa.

Beakta följande när du bereder textilier eller när du sätter in dem i sterilisationsbehållare:

u För att bereda och sterilisera textilier beakta tillverkarens anvisningar samt relevanta standarder och
riktlinjer, t.ex. RKI och DGSV.

u Rikta vecken i textilierna parallellt med varandra.

u Stapla textilierna om möjligt lodrätt och inte för tätt i en sterilisationsbehållare så att strömningskanaler
kan bildas.

u Bibehåll den lodräta staplingen av textilierna när du packar dem i behållaren.

u Om textilierna inte vill hålla ihop, slå in dem i sterilisationspapper.

u Sterilisera endast torra textilier.

u Textilier får inte ha direkt kontakt med sterilisationskammaren eftersom de då suger upp kondens.

Beredning av instrument

VARNING
Genom en felaktig beredning av instrument kan trycket lösa eventuella smutsrester
under tiden sterilisationen pågår.
Olämpliga vårdmedel, t.ex. sådana som stöter bort vatten eller oljor som släpper in ånga,
kan leda till att instrumenten inte steriliseras korrekt. Det är farligt för din och patientens
hälsa.

MEDDELANDE
Rester av desinfektions- och rengöringsmedel leder till korrosion.
Följder kan vara mer underhåll och en sämre funktion av autoklaven.

Beakta följande när du bereder använda och fabriksnya instrument:

u För att bereda och sterilisera instrument beakta tillverkarens anvisningar samt de relevanta normer
och riktlinjer, t.ex. från BGV A1, RKI och DGSV.

u Rengör instrumenten mycket noggrant, t.ex. med hjälp av ultraljud eller rengörings- och
desinfektionsutrustning.

u I slutfasen av desinfektionen och rengöringen: spola instrumenten helst med demineraliserat eller
destillerat vatten och torka dem därefter med en ren, luddfri duk.

u Använd endast vårdmedel som lämpar sig för ångsterilisation. För råd fråga vårdmedelstillverkaren.
Använd inga vattenavvisande skötselmedel eller ångogenomsläppliga oljor.



6 Beskickning autoklaven

25

u När du driver ultraljudapparater, vårdappareter för hand- och kilstyck samt rengörings- och
desinfektionsapparater beakta att du följer instrumenttillverkarens anvisningar.

Beskickning autoklaven
Endast när autoklaven är lastad korrekt är sterilisationen verksam och torkningen kan ge bra resultat.
Beakta följande när du beskickar:

u Sätt in brickor och kassetter i steriliseringskammaren endast med tillhörande hållare.

u Använd perforerade brickor, t.ex. MELAG:s brickor. Endast så kan kondensen rinna ut. Om helt täta
underlag eller halvskålar används för att hålla sterilgodset blir torkresultatet dåligt.

u Att använda tråginlägg tillverkade av papper kan också ge ett dåligt torkresultat.

u Sterilisera helst textilier och instrument skilda från varandra i separata sterilisationsbehållare eller
sterilisationsförpackningar. På så sätt uppnår du bättre torkning.

Förpackningar
Använd endast förpackningsmaterial- och system (Sterilbarriärsystem) som uppfyller standard
DIN EN ISO 11607-1. Att använda den passande förpackningen är av vikt för att sterilisationen ska lyckas.
Du kan använda återanvändbara hårda förpackningar, som t.ex. standard-trågkassetter eller mjuka för-
packningar som t.ex. genomskinliga sterilisationsförpacningar, papperspåsar, sterilisationspapper, textilier
eller väv.

Slutna sterilisationsbehållare

OBSERVERA
Att använda en icke-passande sterilisationsbehållare kan leda till en otillräcklig
ångpenetration och därmed leda till en icke-framgångsrik sterilisationen. Därutöver kan
också kondensavledning hindras.
Det kan också leda till en sämre torkning. I slutändan leder det till icke-sterila instrument
och därmed också till fara för patienters och personalens hälsa.

OBSERVERA
När sterilisationsbehållare staplas felaktigt leder det till att kondensen som droppar av
inte når hela vägen till steriliseringskammarens botten. Material som ligger under kan bli
genomdränkt.
Det kan också leda till en sämre torkning. I slutändan leder det till icke-sterila instrument
och därmed också till fara för patienters och personalens hälsa.
n När du staplar sterilisationsbehållare får inte perforeringen täckas.

Beakta följande vid användning av slutna sterilisationsbehållare för material som som steriliseras:

u Använd sterilisationsbehållare tillverkade av aluminium. Alumiuium leder och sparar värme bra och
gör att torkningen går snabbare.

u Slutna sterilisationsbehållare måste vara perforerade på minst en sida – helst nedtill – eller vara
försedda med ventiler. MELAG:s sterilisationsbehållare uppfyller alla krav för en framgångsrik
sterilisation och torkning.

u Vid steriliseringsbehållare som är perforerade på ena sidan bör perforeringen helst vara upptill, t.ex.
som vid MELAstore-boxar.

u Stapla om möjligt bara steriliseringsbehållare av samma storlek, där kondensatet kan rinna bort längs
sidorna, över varandra.

u Var uppmärksam på att du inte täcker perforeringen när du staplar sterilisationsbehållarna.
Tips: Vid mycket tung last (t.ex. ortopediska instrument) som kan producera mycket kondens, rekommen-
derar vi att du använder behållare med kondensavledare, t.ex. från Wagner.
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Mjuka sterilisationsförpackningar
Mjuka sterilisationsförpackningar kan steriliseras i behållare eller på brickor. Beakta följande när du använ-
der mjuka sterilisationsförpackningar, såsom MELAfol:

u Ordna förpackningarna vertikalt och med en liten avstånd till varandra.

u Lägg inte flera förpackningar rakt över varandra på en bricka eller i en behållare.

u Ifall förseglingen går sönder under tiden sterilisationen pågår är anledningen till detta eventuellt att
förpackningen är för liten. Omförpacka instrumenten med en större förpackning och sterilisera den på
nytt.

u Ifall förseglingen går sönder under tiden sterilisationen pågår förläng förseglingsimpulsen på foliesvets
eller försegla med ubbel svets.

Multiförpackningar
Autoklaven arbetar med delad vakuumprocess. Detta möjliggör att multiförpackningarkan återanvändas.

Blandad last
Beakta följande när du lastar blandat material för sterilisation:

u Textilier ska alltid vändas uppåt

u Sterilisationsbehållare nedåt

u Oförpackade instrument neråt

u Den tyngsta lasten neråt

u Transparenta sterilisationsförpackningar och pappförpackningar uppåt - undantag: i kombination med
textilier nedåt

u Transparenta sterilisationsförpackningar om möjligt på högkant, och om det inte är möjligt, då med
papperssidan vänd neråt
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Lastmängder och -varianter

Högsta möjliga vikt per del

Last Beskickningsvolymen
Instrument Textilier

Högsta möjliga vikt per del 2 kg 2 kg

Max. lastmängd för instrument och textilier
Den sammanlagda vikten är ett resultat av vikten av sterilgods, förpackningsmaterial, behållare och upp-
ställningshyllor.

Lasttyp Instrument Textilier
Cliniclave 45 Cliniclave 45 M Cliniclave 45 Cliniclave 45 M

Full last förpackat 35 kg*) 70 kg*) 7 kg 14 kg
oförpackad 40 kg 80 kg

Dellast förpackat 15 kg 30 kg -- --
oförpackad

*) Torkningen har testats för 35 kg resp. 70 kg last med dentalbehållare resp. MELAstore-boxar. Torkning
av andra höga vikter (20-40 kg/40-80 kg förpackat) eller andra lastkonfigurationer måste testas på ort. Ev.
måste extratorkningen aktiveras.

Lastvarianter per sterilisationsenhet (StE)

Typ av hållare/
upptagningshylla*)

Lastvariant

Upptagningshylla för 2
instrumentkorgar eller 4 stora
instrumentbrickor

max. 4 stora brickor, djup 59 cm
max. 2x ½-StE-steriliseringsbehållare
max. 2x ½-StE-instrumentkorgar

Hållare för 6 standard-
trågkassetter**)

Max. 18 standard-trågkassetter (6 stycken per upptagningshylla)

Hållare för 8 små
instrumentbrickor**)

max. 24 dental-brickor, djup 29 cm (8 stycken per upptagningshylla)

Upptagningshylla för
dentalbehållare**)

max. 15 dentalbehållare resp. MELAstore-boxar (5 stycken per
upptagningshylla)

Utan upptagningshylla max. en sterilisationsbehållare (1 StE)
*) Upptagningshyllor, brickor, standard-trågkassetter etc. från MELAG se Beskrivning av apparaten
[} sida 12]
**) Vi rekommenderar inte användning av upptagningshyllan i den bakre delen av Cliniclave 45 M med
beskickningssystemet "Standard". Var vänlig använd i sådana fall beskickningssystemet "Comfort".
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Beskickningssystem
För att utan svårigheter och ergonomiskt kunna lasta och tömma autoklaven kan man använda beskick-
ningssystemet, som består av transportvagn, glidskena, satsskena och lastbärare. Hur du ska ställa in och
använda din transportvagn kan du läsa i den tillhörande användarhandboken.
Var vänlig beakta användarhandboken för de använda sterilisationsbehållarna. Överskrid aldrig beskick-
ningsvolymen- och vikten som tillverkaren angivit.
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7 Sterilisering

Viktig information om rutindriften

Daglig rutinkontroll
u Kontrollera att sterilisationskammaren- och tätningen är i korrekt skick, se kapitel Underhåll

[} sida 68].

u Kontrollera registreringsutrustningens driftberedskap, se kapitel Protokollera [} sida 39].

u Genomför ett Bowie & Dick-test (test för ångpenetration), se kapitel Funktionskontroller [} sida 46].

Vid användning av vattenanrikningsanläggning MELAdem 56/56 M

u Kontrollera regelbundet trycket på manometern på trycktanken före första programstart. Vid daglig drift
är trycktanken i regel tillräckligt fylld från dagen innan.

u Den blå visaren anger aktuellt tryck i vattenrikningsanläggningen.

u Den röda visaren används för att kontrollera max.trycket i vattenanrikningsanläggningen.

Tryck i trycktanken 
(blå visare)

Betydelse Åtgärder

3 - 4 bar Rekommenderat driftstryck ---
< 2,5 bar Litet processvatten i

trycktanken
Låt autoklaven vara igång så att
vattenanrikningsanläggningen kan producera
processvatten.

< 1 bar Inget eller för litet processvatten
i trycktanken

Låt autoklaven vara igång så att
vattenanrikningsanläggningen kan producera
processvatten.
En varning eller ett störningsmeddelande
visas.

Ytterligare rutinkontroll
DIN EN ISO 17665-1 och DIN 58946-7 föreskriver följande viktiga tillvägagångssätt för rutindriften:

När ska man kontrollera? Hur ska man kontrollera?
Innan rutindriften upptas för första
gången

Överlämningsbedömning (IQ); funktionsbedömning (OQ);
prestandabedömning (PQ)

Per månad Vakuumtest
Efter 4000 cykler, dock senast efter
12 månader

Underhåll

Efter ändring på autoklaven och
dess vård

Funktionsbedömning (OQ)
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När ska man kontrollera? Hur ska man kontrollera?
Efter ändring på konfigurationen Ny prestandabedömning (PQ) med särskild anledning
I fasta tidsintervall efter 1-2 år*) Ny prestandabedömning (PQ)
*) enligt nämnda standarder och enligt validerarens uppskattning

Val av program
Välj sterilisationsprogrammet beroende på om och hur steriliseringsgodset är förpackat. Därutöver måste
du beakta hur hög temperatur materialet tål. Alla sterilisations- och tilläggsprogram visas på menyn Pro-
gram & tester. I följande tabeller kan du läsa vilket steriliseringsmaterial som ska användas med vilket
program och vilka tilläggsprogram som står till ditt förfogande.

Universalpro
gram

Snabbprogra
m B

Snabbprogra
m S

Textilprogram Prionprogram

Sterilisationsprogram 134 °C 134 °C 134 °C 121 °C 134 °C
Sterilisationstryck 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 1,1 bar 2,1 bar
Sterilisationstid 5:30 min 5:30 min 3:30 min 20:30 min 20:30 min

Programnamn Tidsåtgång*) Torkning**) Typ av
förpackning

Cliniclave 
45

Cliniclave 
45 M

Tidsinställd
torkning

Intelligent
torkning

Universalprogram
dellast
full last
textilier

ca 23 min
ca 35 min
ca 26 min

ca 27 min
ca 48 min
ca 35 min

20 min
20 min
20 min

4-30 min
4-30 min
4-30 min

enkla
förpackningar och
flerförpackningar

Snabbprogram B
dellast ca 22 min ca 27 min ca 10 min 4-30 min enkelförpackade

och oförpackade
instrument (inga
textilier)

Snabbprogram S
dellast ca 17 min ca 22 min ca 6 min 4-30 min endast oförpackat

(inga textilier)
Textilprogram
dellast
textilier

ca 36 min
ca 42 min

ca 45 min
ca 53 min

20 min 4-30 min enkla
förpackningar och
flerförpackningar

Prionprogram
dellast
full last
textilier

ca 38 min
ca 50 min
ca 41 min

ca 42 min
ca 63 min
ca 50 min

20 min
20 min
20 min

4-50 min
4-50 min
4-50 min

enkla
förpackningar och
flerförpackningar

*) Utan torkning och beroende på lasten och uppställningsvillkoren, såsom nätspänning och lufttryck. För
upphettning av dubbelmantel-ångalstraren efter påsättning kräver autoklaven ytterligare tid för att värmas
upp. För normaldrift är denna ca 20 min.
**) De programspecifika torkningstiderna (tidsstyrd torkning) säkerställer en mycket bra torkning av
sterilgodset när apparaten lastas såsom angivet. För svåra torkningsuppgifter kan du förlänga
torkningstiden med 50 % genom att aktivera tilläggstorkningen. Om intelligent torkning aktiveras, bevakas
torkningsfasen automatiskt och avslutas så fort lasten är torr.
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Tilläggsprogram Användning/Funktion
Vakuumtest För mätning av läckagekvoten, test med torr och kall apparat (test

utan last)

Bowie & Dick test Ångpenetrationstest med särskilt testpaket (finns hos återförsäljare)

Lednvärdesmätn För en manuell mätning av kvaliteten på processvattnet

Tömning För att tömma och släppa ut tryck ur dubbelmantel-ångalstrare t.ex.
vid service, underhåll eller innan transport

Ytterligare programalternativ

Extra torkning
De programspecifika torkningstiderna säkerställer en mycket bra torkning av sterilgodset när apparaten
lastas såsom det är beskrivet i detta kapitel. Vid svåra torkuppgifter kan man aktivera extratorkningen –
även i efterhand under pågående program, se Extra torkning [} sida 59].

Förvald starttid

MEDDELANDE
Att obevakat driva en elektrisk apparat, vilket också inkluderar autoklaven, genomförs på
egen risk. För eventuella skador som uppstår vid oövervakad drift påtar sig MELAG inget
ansvar.

Med denna funktion är det möjligt att välja ett valfritt program och att starta det vid en självvald tidpunkt.
Den förvalda starttiden är aktiv endast för en gång och under ett program, d.v.s. efter att programmet har
avslutats försvinner förvalet av starttid. Du kan stänga av autoklaven medan den förvalda starttiden löper.
Dock måste autoklaven sättas på igen i rätt tid innan timern löper ut.
Observera att funktionen inte är möjlig för Snabbprogram S p.g.a. säkerhetsfrågan. För att definiera ett
visst klockslag för programstarten, gör så här:

1. Efter att du har valt programmet tryck på symbolen

 i åtgärdsraden. Displayen byter då till
inställningsfönstret.
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2. För att t.ex. ändra tid, tryck direkt på parametern
timme eller minut. Det utvalda fältet byter färg till
blått för att visa att det är markerat.

3. Ändra t.ex. timme genom att trycka på

skärmknapparna  eller .

4. Tryck sedan på START. Bilden kvarstår i fönstret
för starttidsförvalet.

Ê Efter start av starttidsförvalet kan ingen annan meny än Info & Status väljas längre.

Automatisk självavstängning
Med aktiveringen av den automatiska självavstängningen är det möjligt att låta autoklaven stänga av sig
själv i slutet av ett program, t.ex. efter den sista lasten för dagen. Chargefrisläppningen kan som vanligt
genomföras efter att autoklaven har satts på igen. För att aktivera den automatiska självavstängningen för
nästa program, följ följande steg:

1. Välj det önskade programmet.

2. Tryck på START.

3. Välj meny Inställningar. Displayen byter till
följande fönster.

4. För att aktivera självavstängningen, sätt en hake och
bekräfta med LAGRA.
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Programstart
I och med starten av programmet stängs dörren trycktätt och autoklaven testar mängden processvatten
och dess ledningsvärde.

1. För att starta ett program trycker du på knappen
START.

2. Vid aktiverad användarautentisering: 
Ange användar-PIN eller tryck om möjligt knappen

 (se Användarhantering [} sida 55]) för att
hoppa över. Hänvisning: Använd funktionen ”Hoppa
över användarautentisering” endast i nödfall.

HÄNVISNING
Vid start av snabbprogrammet S avges en akustisk signal samt en varning, eftersom
endast oförpackade instrument får steriliseras i detta program. När lasten består av
endast icke-förpackade instrument, bekräfta med JA för att starta programmet.

Programmet går
Ett program går i tre huvudfaser: avluftnings- och uppvärmningsfasen, steriliseringsfasen och torkningsfa-
sen. Efter programstart kan du följa programförloppet på displayen. Det som visas är temperaturen och
trycket i kammaren samt tidslängden fram till slutet av steriliseringen resp. torkningen.

Avluftnings- och uppvärmningsfas
I denna fas leds ånga in och ut upprepade gånger i steriliseringskammaren under konditioneringen så att
ett övertryck uppstår och resterande luft avlägsnas. Under fraktioneringen evakueras sedan gasen omväx-
lande ur luft och ånga, och ånga matas in i steriliseringskammaren. Därigenom sänks resterande luft i ste-
riliseringskammaren till ett minimum. Samtidigt skapas förutsättningar för sterilisering avseende tryck och
temperatur.

Steriliseringsfas
I steriliseringsfasen hålls tryck och temperatur inom de områden som krävs för steriliseringen.
På displayen kan man se om sterilisationsfasen redan har avslutats utan fel. När torkningsfasen startas
växlar den färgade ringen som LED-statusraden från blå till grön.
Sterilisationen är inte framgångsrik när den avbryts av operatören eller av systemet, när ett fel uppstår.
När autoklaven avbryts av systemet försätts den i ett trycklöst skick. Därför tar ett systemavbrott längre tid
än ett avbrott genom användaren.
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Torkningsfas
Autoklaven har en mycket effektiv torkning av sterilgodset. Torkning sker beroende på inställningen, an-
tingen via den tidsstyrda torkningen eller den förinställda intelligenta torkningen (se Intelligent torkning
[} sida 60]). Skulle det uppstå ett behov att genomföra svårare torkningsuppgifter, kan du ta till följande
åtgärder för att förbättra torkningen:

u Lasta autoklaven så att torkningen inte försvåras. Placera t.ex. transparenta
sterilisationsförpackningar och pappersförpackningar som kartotekskort. Beakta avsnitt Beskickning
autoklaven [} sida 25]. Använd den valfria foliehållaren.

u Tidsinställd torkning: Aktivera funktion Extra torkning, för att förlänga torktiden med 50 %.

u Intelligent torkning: Aktivera funktion Extra torkning för att skärpa kriteriet för avslutning av
torkfasen.

Följ programförloppet på datorn
Du kan följa det pågående förloppet hos ett steriliseringsprogram från vilken dator som helst som är anslu-
ten till mottagningens nätverk.

ü En IP-adress har angivits för autoklaven och den är integrerad i mottagningens nätverk.

1. Öppna en webbläsare (vi rekommenderar Mozilla
Firefox eller Internet Explorer) och ange IP-adressen
till autoklaven i webbläsarens adressrad, t.ex.
192.168.57.41.

2. Bekräfta med [ENTER]. Nu kan du titta på
programförloppet eller information om autoklaven,
som t.ex. serienummer, apparatprogramvaruversion
samt valda värden.
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Manuell programavbrytning
Du kan avbryta ett löpande program under alla faser. Om du dock avbryter ett program innan torkningen
har startat är sterilisationsmaterialet fortfarande inte sterilt.

VARNING
Efter ett programavbrott genom avstängning med nätbrytaren kan het vattenånga tränga
ut ur nödavtappningsventilen på autoklavens baksida.
Brännskador kan uppstå.
n Avbryt aldrig ett löpande program genom att dra ut kontakten ur nätanslutningen.

Programavbrott före start av torkning

VARNING
Infektionsrisk vid förtida programavbrott
Om ett program avbryts innan torkningen påbörjas är lasten inte steril. Det kan vara
farligt för patientens och personalens hälsa.
n Förpacka sterilisationsmaterialet igen och gör om sterilisationen.

Vid avslutning av ett program, innan torkningen börjar, visas på displayen och i protokollet en kommentar
om att programmet INTE har avslutats korrekt.
Gör så här för att avbryta ett program före torkning:

1. Tryck i åtgärdsraden på AVBRYT.

2. Bekräfta efterföljande säkerhetsförfrågning med JA.
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3. Efter en kort tid kan du öppna dörren genom att trycka

på dörrsymbolen . På displayen visas en
varning och i protokollet anges sterilisationen
som UTAN framgång.

Programavbrott efter start av torkning

OBSERVERA
Vid förtida avbrott av torkningsfasen kan i vissa fall den maximala restfuktighet som
krävs i standard DIN EN 285 inte uppfyllas (textilier < 1 %, metall < 0,2 %).
Detta påverkar lagringsförmågan hos sterilgodset.
n Avbryt en torkning i förtid endast i undantagsfall för en snabb och omedelbar

återanvändning.
n Kontrollera sterilgodset avseende restfuktighet efter ett programavbrott. Lägg aldrig in fuktigt

steriliseringsmaterial då resterande fukt kan rekontaminera steriliseringsmaterialet.

Om du avbryter ett program när torkningen har börjat gäller sterilisationen som korrekt avslutad. Autokla-
ven visar inget störningsmeddelande. I en sådan situation måste du räkna med en otillräcklig torkning,
framför allt vid förpackat sterilgods och full last. För att säkerställa en sterilbarriär krävs att godset är torrt.
Låt därför programmen med förpackat sterilgods gå klart fram till slutet av torkningen. Steriliserade, icke-
förpackade instrument som steriliserats enligt snabbprogrammet torkar efter att de har tagits ut på grund
av sin egen värme.
Gör så här för att avbryta ett program under torkning:

1. Tryck i åtgärdsraden på STOPP.

2. Bekräfta efterföljande säkerhetsförfrågning med JA.
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3. Efter en kort tid kan du öppna dörren genom att

trycka på dörrsymbolen .

Programmet är avslutat
När programmet har avslutats framgångsrikt, visas ett relevant meddelande på displayen. Innan du öppnar
dörren, kan du titta på andra värden för det avslutade programmet, t.ex. platåtid, ledningsvärde o.s.v. på

displayen med förstoringsglassymbolen .

} Tryck på knappen  för att öppna dörren.

Om man i meny Inställningar → Protokollering har aktiverat automatisk protokollutmatning ef-
ter programslut (= Direktöverföring), visas protokollet för det körda programmet i aktiverade utmatningsme-
dia när man har öppnat dörren.

Frisläppning
I enlighet med RKI ”Krav på hygien vid beredning av medicinprodukter", slutar beredningen av instrumen-
ten med den dokumenterade frisläppningen för att lagra och använda sterilgodset. Frisläppningsprocessen
består av Chargeindikation och chargefrisläppning och måste genomföras av auktoriserad och sakkunnig
personal. Detta säkerställs med den aktiverade användarautentiseringen. Ange användar-PIN (se Inställ-
ningar [} sida 49]).

HÄNVISNING
Om användarautentiseringen hoppas över bedöms chargen såsom ej frisläppt.
n Använd funktionen ”Hoppa över användarautentisering” endast i nödfall.

Charge-/lastindikatorer [Chargenindikation] omfattar kontroll av de indikatorer som finns med i sterilise-
ringsprogrammet, t.ex. MELAcontrol/MELAcontrol PRO. Endast när indikatorremsorna har ändrat färg helt
kan indikatorerna frisläppas.
Chargefrisläppning omfattar kontroll av processparametrar med hjälp av autoklavens sterilisationsresultat
och sterilisationsprotokollet samt kontroll av skador på enskilda förpackningar och restfuktighet. I sterilisa-
tionsprotokollet dokumenteras frisläppningen av chargen och ev. tillhörande indikatorer. Beroende på in-
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ställningen i användarhanteringen är en personlig-PIN nödvändig för frisläppandet av steriliseringsmateri-
al. Personen som frisläpper lasten och indikatorerna har denna.

Uttag av sterilisationsmaterial

OBSERVERA
Risk för brännskador p.g.a. heta metallytor
n Låt alltid enheten svalna innan den öppnas.
n Vidrör inga heta metalldelar.

OBSERVERA
Osterila instrument p.g.a. skadade eller spruckna förpackningar. Det kan vara farligt för
patientens och personalens hälsa.
n Om förpackningen är skadad eller sprucken efter steriliseringen, förpacka sterilgodset igen

och omsterilisera.

OBSERVERA
Upptagningshyllan kan glida ut p.g.a. vikten vid uttagningen.
Brännskador kan uppstå.
n Av säkerhetsskäl måste man ta ur brickor resp. instrumentkorgar ur autoklaven var för sig,

och aldrig hela upptagningshyllan inkl. last på en gång.

Om du tar ut sterilgodsetdirekt efter att programmet har avslutats kan det hända att det finns lite fuktighet
på godset. Enligt arbetsgruppen för instrumentberedning (AKI: röd broschyr; 11:e upplagan; s. 58) gäller:
"Restfuktighet som kan tolereras anses - i praktiken - vara enstaka vattendroppar (inte pölar) som måste
torka inom 15 minuter."
Vid uttag av steriliserat gods:

u Öppna aldrig dörren med kraft. Autoklaven kan vara skadad eller het ånga kan släppas ut.

u För att ta ut brickan, använd skyddshandskar.

u Vidrör aldrig sterilgodset, innanmätet i apparaten eller dörrens insida med oskyddade händer. Delarna
är heta.

u Kontrollera att det inte föreligger några skador på steriliseringsgodsets förpackning när det tas ur
autoklaven. Ifall förpackningen är skadad, förpacka materialet igen och steriliserade det igen.

Lagring av sterilisationsmaterial
Den maximala lagringsmöjligheten är avhängig av förpackningen och lagringsförhållandena. Vid förpackat
material Sterilgods som överensstämmer med standard är lagringstiden - vid dammskyddad lagring - upp
till sex månader. För lagring av materialet beakta DIN 58953, del 8 och de nedan angivna kriterierna:

u Iakttag den maximala lagringstiden enligt förpackningsslaget.

u Förvara inte sterilgods i förberedelserummet.

u Förvara sterilgodset dammskyddat, t.ex. i ett slutet instrumentskåp.

u Förvara sterilgodset skyddat mot fukt.

u Förvara sterilgodset skyddat mot alltför stora temperaturvariationer.
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8 Protokollera

Batchdokumentation
Batchdokumentationen är ett bevis på att programmet har genomförts framgångsrikt och är en förpliktad
åtgärd för att säkra kvalitén (MPBetreibV). I den interna loggfilen på enheten sparas uppgifter som t.ex.
programtyp, batch och processparametrar för alla körda program.
För batchdokumentation kan du läsa i protokollminnet och överföra protokolldata till olika lagringsmedier.
Det kan ske direkt efter att ett program har avslutats eller därefter, t.ex. i slutet av en arbetsdag.

Den interna minneskapaciteten
Autoklaven har ett internt loggminne. Här lagras alla data från de genomförda programmen automatiskt.
Den interna minneskapaciteten räcker för ungefär 100 protokoll. Är det interna minnet nästan fullt och
minst ett protokoll ännu inte har matats ut till ett aktiverat lagringsmedium, visas varningen "Internt
protokollminne nästan fullt!" på displayen. Om denna varning visas måste man i menyn In-
ställningar → Protokollering tillhandahålla de definierade utmatningsmedia och mata ut protokol-
len ifråga (→ meny Protokollöverföring).

Strax därpå visas meddelandet Internt minne fullt! Nu har du sista changen att arkivera ännu inte
utmatade protokoll (bekräfta meddelandet med JA), innan data raderas automatiskt i autoklavens proto-
kollminne, förutom de senaste 40 protokollen.

Lagringsmedier
Du har möjligheten att överföra och arkivera protokollen från avslutade program till följande
lagringsmedier:
▪ MELAflash CF-Card
▪ Etikettutskrift med etikettskrivare MELAprint 60
▪ Protokollskrivare MELAprint 42/44
▪ Dator (via praktikens nätverk)
Du kan kombinera langringsmedierna så som du önskar. Överföringen av protokollen på flera aktiva medi-
er sker efter varandra. När autoklaven levereras är MELAflash CF-kort aktiverat som utmatningsmedium
för text- och grafikprotokoll och därmed automatisk protokollutmatning (= Direktöverföring).
Detaljerad information om hur du aktiverar och ställer in protokollöverföringen hittar du i kapitel Inställning-
ar, protokollering [} sida 49].

CF-kort som lagringsmedium

MEDDELANDE
Om CF-kortet tas ut ur kortläsaren i förtid eller används på ett felaktigt sätt kan det leda
till förlust av data, skador på kortet, apparaten och/eller dess programvara!
n Använd aldrig kraft när du sätter in CF-kortet i kortläsaren.
n Dra aldrig ut CF-kortet ur kortläsaren under skrivningen och avläsningen. Vid skriv- och

läsåtkomst lyser fyrkanten i displayens övre högra hörn med gul färg.

Kortläsaren för CF-kortet befinner sig på Displayen:s högra sida.
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Följ dessa anvisningar när du sätter in CF-kortet i kortläsaren:

ü CF-kortet har valts som utmatningsmedium i meny Inställningar → Protokollering.

1. Sätt in CF-kortet helt i kortläsaren på högra baksidan
genom att hålla fast kortet på den kännbara delen. 
När kortet har satts in korrekt lyser en blå kvadrat på
höger ovansida av displayen.

2. Kontrollera att CF-kortet har valts som
utmatningsmedium.

Dator som lagringsmedium
Du kan ansluta autoklaven direkt till en dator eller integrera den i befintligt (mottagnings-)nätverk via FTP
eller TCP. Datorn måste då ha ett RJ45-uttag (LAN).
Mer information om förutsättningarna och om inställningen av datorn som utmatningsmedium återfinns i
kapitel Inställningar, protokollering [} sida 49].

Utläsa textprotokoll på datorn
Alla textprotokoll kan öppnas och skrivas ut med en texteditor, ordbehandlings- eller kalkylprogram. Grafik-
protokoll kan visas endast med dokumentationsmjukvaran MELAtrace/MELAview.
För att din dator automatiskt skall kunna öppna textprotokoll med en texteditor måste du en gång för alla
koppla varje textprotokoll (t.ex. PRO, STR, STB, osv.) till texteditorn. För suffixbetydelserna, se avsnitt Ma-
ta ut protokoll i efterhand [} sida 42]. Följande exempel visar hur du kopplar editorn i Windows 7 till ett
visst textprotokoll.

1. Dubbelklicka på protokollfilen som öppnas i
Windows-Explorer.

2. Om filsuffixet inte är känt visas följande meddelande i
Windows 7:
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3. Välj "Select a program from a list of installed
programs" och bekräfta med "OK".

4. Därefter kommer du kunna öppna filer med denna
suffix genom att dubbelklicka i Window:s
ordbehandlingsprogram.

Etikettskrivare som lagringsmedium
Användningen av en etikettskrivare gör att du kan spåra lasten: man kan lättare tilldela de steriliserade in-
strumenten till en patient och sterilisationsLasten genom att ange sterilisationsdatumet, lagringstiden, Las-
tennumret, användar-ID:et av personen som har friställt instrumenten, den använda autoklaven samt fil-
namnet. Den säkra förpackningen innehållande steriliserat material kännetecknas med ett etikett efter ste-
rilisationen. På så sätt har personen som har förberett sterilisationen uppfyllt alla förutsättningen för en full-
ständig "friställning". I patientjournalen kan på så sätt information relevant till en korrekt sterilisation av in-
strumenten utläsas.

Typ, serienr
Steriliseringsdatum/lagringstid
Dagscharge/Sammanlagd Charge

Användar-ID

Filnamn

Lagringstid

MELAG  C45  2017C451000
05.04.2018  /  04.10.2018

Charge 03/00019
ID: 1001

HÄNVISNING
Så att en förpackning med en etikett kan i efterhand tilldelas en viss charge får
sterilisationsprotokollens filnamn inte ändras.

Mata ut protokoll direkt efter programslut (direktutmatning)
Om du vill mata ut tillhörande text- och grafikprotokoll direkt och automatiskt på ett utmatningsmedium ef-
ter ett programslut (tillval), använd alternativet "Direktöverföring". Vid utleverans är direktutmatningen av
text- och grafikprotokoll efter programslut aktiverad via CF-kortet.
Om det valda utmatningsmediet inte är anslutet, lagras protokollen i det interna minnet, och en varning vi-
sas. Autoklaven erbjuder en möjlighet att mata ut dessa protokoll vid nästa tillfälle. Grafikprotokoll kan inte
sparas i interna protokollminnet, utan går förlorade. Mer information om utmatning av grafikprotokoll åter-
finns i avsnittet Utmatning av grafikprotokoll (tillval) [} sida 50].
Följande parametrar måste vara uppfyllda för direktutmatning:

u Datum och tid har ställts in korrekt.

u Ett utmatningsmedium måste vara valt och anslutet.

u I meny Inställningar → Protokollering måste direktutmatning vara aktiverad.
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Information om inställning av direktutmatning på önskade utmatningsmedia återfinns i kapitel Inställningar,
protokollering [} sida 49].

Mata ut protokoll i efterhand
Via menyn Protokollöverföring har du möjlighet att mata ut textprotokollen i efterhand, oavhängig
av tidpunkten då ett program avslutades. Samtidigt kan du själv välja lagringsmediet. Normalt sett är lag-
ringsmedier redan förvalda, som också kan väljas under Inställningar → Protokollering , om
den automatiska direktöverföringen är aktiverad.
I meny Protokollöverföring finns olika möjligheter för protokollutmatning. I Protokollista visas
alla programprotokoll som finns i minnet. Du kan sortera listan utefter nummer, datum, tid, program och re-
sultat genom att trycka på kolumntiteln. Nedan visas en översikt över alla möjliga utmatningsmöjligheter.

Beteckning Filsuffix Förklaring
Det senaste protokoll .PRO Det senaste protokollet överförs efter ett framgångsrikt

programslut.
Dagens protokoll .PRO Dagens protokoll överförs efter ett framgångsrikt programslut.
Veckans protokoll .PRO Veckan protokoll - måndag till söndag - överförs efter ett

framgångsrikt programslut.
Månadens protokoll .PRO Månadens protokoll överförs efter ett framgångsrikt

programslut.
Alla protokoll .PRO Protokollen för alla felfritt körda program matas ut.
Det senaste
störningsprotokoll

.STR Det sista störningsprotokollet matas ut.

Dagens störningsprotokoll .STR Dagens störningsprotokoll överförs.
osv. ...
Beskrivning av
processtegen

.LEG Innehåller en förklaring om alla förkortningar som finns i ett
protokoll.

Statusprotokoll .STA En sammanfattning av alla viktiga inställningar och
systemtillåtelser (mätare, mätningsvärden, osv.).

Störning i standby .STB Denna protokolltyp skapas när störningar förekommer utan att
ett program var igång.

Systemprotokoll .LOG Detta är en typ av loggbok som innehåller en kronologisk lista
med alla störningar och ändringar som har kommit upp i
systemet.

Radera alla protokoll Raderar alla protokoll som befinner sig i det interna
protokollminnet. Meddelande: Protokoll som inte har matats ut
till ett annat lagringsmedium kommer också att raderas.

Överföra ett protokoll från protokolllistan
För att överföra ett protokoll från ett internt minne, följ följande steg:

1. Välj meny Protokollöverföring och
välj Protokollista.
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2. En lista visas med alla textprotokoll som är lagrade i
det interna minnet. För att underlätta sökningen kan
du filtrera protokollens ordningsföljd efter datum,
program eller resultat genom att välja i sidhuvudet.

3. Välj ett protokoll och tryck på NÄSTA.

4. Välj ev. ett utmatningsmedium och tryck på
ÖVERFÖRING.

Mata ut dagens, veckans protokoll etc.
För att t.ex. mata ut protokoll från en hel vecka, följ följande steg:

1. Gå till meny Protokollöverföring och välj
alternativet Veckans protokoll.

2. Tryck på NÄSTA.

3. Välj ev. ett utmatningsmedium och tryck på
ÖVERFÖRING.

Gör på samma sätt för att överföra det senaste protokollet, alla dagens eller månadens protokoll eller alla
protokoll.
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Hitta protokoll

HÄNVISNING
Om möjligt byt inte namnet på förteckningen eftersom protokoll då kan befinna sig i
förteckningen med det nya namnet samt i den nya apparatförteckningen som autoklaven
skapade automatiskt.

Lagringsplats för protokoll
Vid överföringen av protokollen till ett CF-kort läggs protokollen direkt in i huvudkatalogen i en separat
mapp. När protokoll överförs direkt till en dator via nätverket och med användning av genom att använda
MELAG:s FTP-server väljer du direkt i FTP-serverprogrammet lagringsplatsen i din dator, där apparatför-
teckningen med protokollfilerna ska sparas. Vid utmatning via TCP och t.ex. MELAtrace bestämmer du för-
varingsmapp direkt i programmet.

Protokollmapp
Efter en protokollöverföring finns det på alla lagringsmedier (CF-kort eller dator) en förteckning med koda-
de serienummer för den relevanta autoklaven. Mappnamnet består av fem tecknen som är identiska med
de första fem tecknen i varje protokoll, t.ex. B5002. Denna mapp innehåller flera undermappar med måna-
der när protokollen framställdes, t.ex. 01_2016 för januari 2016. I en sådan delförteckning hittar du alla
protokoll som autoklaven har framställt under en månad. På CF-kortet är appartförteckningen uppställd i
huvudförteckningen.

Autoklaven testar minnet vid varje protokollöverföring (direktöverföring efter en avslutad cykel eller överfö-
ring av flera protokoll samtidigt) och om det inte finns en förteckning av apparaten och månaden lägger
den till en automatiskt. Om protokoll överförs flera gånger till ett och samma minne, kommer en apparatför-
teckning att skapas med benämningen "dubbelt".
Mer information om filsuffixens betydelse i protokollen framgår av avsnitt Mata ut protokoll i efterhand [} si-
da 42].
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----------------------------------------
!0 01100DDUSN01
!1 F50P100B.PRO
----------------------------------------
10 MELAG Cliniclave 45
----------------------------------------
15 Program:     Universalprogram
20 Programtyp:  134 °C förpackat
25 Datum:       07.12.2016
30 dags-charge: 11 sammanlagt: 00011
34 ID-laddning: 1001
35 ID-godkännande:   1001
36 Indikatorer färgväxlade: deaktiverat
37 Charge frisläppt:        deaktiverat
======
40 Universalprogram avslutat utan fel
42 = =    
======
45 Temperatur:  135.4  +0.18/-0.19 °C
50 Tryck:       2.18  +0.01/-0.01 bar
55 Platåtid:    05 min 30 s
60 Ledningsvärde:    6 µS/cm (1293:72.9)
65 Starttid:    20:19:28
70 sluttid:     21:07:47 (48:19 min)
======
80 SN:2015C450901
======
81 MR   V3.218 12.10.2016
82 Para V3.222 13.10.2016
83 BO   V3.319 12.10.2016
----------------------------------------
Step  Tid t[m:s] P[mbar] T[°C]
SP-S  0:00   0:00   1014  115.6
SK11  0:37   0:37   1768  112.6
...
SF12  4:11   0:29    509  112.3
SF13  4:35   0:24   1646  118.7
SF21  4:48   0:13   1306  118.3
SF22  5:38   0:50    191  113.8
SF23  6:13   0:35   1833  121.6
SF31  6:34   0:21   1311  119.4
SF32  7:23   0:49    208  111.4
SF33  8:01   0:38   1923  121.2
SF41  8:24   0:23   1309  119.0
SF42  8:58   0:34    411  103.9
SF43  9:28   0:30   1733  117.8
SH01 10:17   0:49   2873  131.9
SH02 10:37   0:20   2881  132.0
SS01 11:27   0:50   3068  134.1
SS02 16:57   5:30   3182  135.5
SA00 17:42   0:45   1302  112.1
SI01 22:44   5:02    111  116.7
...
SB10 48:12   0:27    812  115.4
SB20 48:18   0:06    923  115.7
SP-E 48:19   0:01    926  115.6
>> ändra aldrig koden på följande rad <<
01004162271431B28355772AE6B57ADBCB7E4E33
BAD9726B2FA0F21C35C1163FB01A3212051D7144
1CDB905EF84F796276A30186C03200D841E7074F
1D95EB05506D7D2F570B782541402C7750428EBA
A6B2F2193974164CADC55654107BAE108F7C6E46
168873EE811EF43E0822632831E3F25F6E806F37
5F5A38CED888615F1618F38F370C4C27205C836B
>> Äkthetsintyg lastprotokoll <<
----------------------------------------
0.00   0.0   0.0   0.0 ---.-   0.0
-edk----etm---etd---etp---etv--ett-SLUT-

!0 ID-nr
!1 Filnamn
----------
10 Typ av autoklav
----------
15 Programnamn
20 Programmets steriseringsparameter
25 Datum
30 Dags- och totallastnummer
34 Användar-ID programstart
35 Användar-ID programslut
36 Last-ID
37 Lastfrisläppning
=====
40 Kontrollmeddelande
42 Varning eller störningsmeddelande vid programavbrott
=====
45 Steriliseringstemperatur med max. avvikelser
50 Steriliseringstryck med max. avvikelser
55 Steriliseringstid
60 Ledningsvärde för processvatten
65 Klockslag vid start av programmet
70 Klockslag vid slut av programmet
==========
80 Apparatens serienummer
==========
81 Aktuell version av apparat-firmware
82 Aktuell version av apparatparametrarna-Parameter
83 Aktuell version av användargränssnittet
----------
Steg – programsteg

Tid – tid (min:sec), som har gått sedan starten av
programmet

t [m:s] – tidslängd (minuter:sekunder), som ett programsteg
tar i anspråk

P [mbar] – kammartryck

T [˚C] – kammartemperatur

Förklaring till programstegen:
SK  – konditionering
SF – fraktionering
SH – hållning
SS – sterilisation
SA – tryckminskning
ST – torkning
SI – intelligent torkning
SB – ventilation
SP-E – slut

Bevis på äkthet (elektronisk underskrift)
Får inte ändras; MELAG kan tyda koden för att se
huruvida data för en MELAG-autoklav har skapats eller
ändrats.

- - - - - - - - - - 
Här visas givarens mätvärden ifall det kommer till en
störning. Dessa värden är en hjälp för teknikerna.

avbildning 1: Exempelprotokoll för korrekt avslutat program
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9 Funktionskontroller

Vakuumtest
Med vakuumtestet kontrolleras eventuella läckage i autoklavens ångsystem. Därvid definieras läckagefrek-
vensen.
I följande situationer bör du genomföras ett test:
▪ i rutinmässig drift en gång i månaden
▪ vid första driften
▪ efter längre pauser i driften
▪ vid en relevant störning (t.ex. i vakuumsystemet)
Genomför vakuumtestet på följande sätt med kalt vatten och en torr autoklav:

1. Sätt på autoklaven med strömbrytaren.

2. Välj i meny Program & tester vakuumtestet och
tryck på START.

Ê Evakueringstrycket och kompensationstiden, d.v.s. mätningstiden visas på skrämen. Efter att
mätningstiden är klart ventileras kammaren. Därefter visas meddelandet med information om
läckagekvoten. Om läckagegraden är för hög, d.v.s. 1,3 mbar, visas motsvarande meddelande på
displayen.

Bowie & Dick test
Bowie & Dick testet syftar till att kontrollera hur mycket ånga som tränger igenom porösa materialsom ex-
empelvis textilier. Som en funktionskontroll kan du rutinmässigt testa ångpenetrationen. Använd då test-
programmet Bowie & Dick test. För Bowie & Dick testet erbjuds flera testsystem i fackhandeln. Bero-
ende på tillämpning kan man antingen använda testsystem för hålkroppsinstrument eller för porösa sterili-
seringsmaterial (tvätt etc.). Även kombitestsystem kan användas. Genomför Bowie & Dick testet enligt till-
verkarens angivelser för testsystemet.
Genomför Bowie & Dick testet dagligen på följande sätt:

1. Sätt på autoklaven med strömbrytaren.

2. Lägg in testsystemet i autoklavens
steriliseringskammare och stäng dörren.
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3. Välj i meny Program & tester Bowie & Dick
test och tryck på START.

Bedömning av indikatorremsa efter färgomslag
Beroende på tillverkarparti uppvisar behandlingsremsor ofta en varierande intensitet på färgförändringen,
detta p.g.a. olika lång lagringstid eller andra faktorer. Vad som är avgörande för bedömningen av
Bowie & Dick testet är inte den mer eller mindre kraftiga kontrasten i färgförändringen, utan färgförändring-
ens jämnhet på testarket. Visar behandlingsremsorna, alt. behandlingsindikatorarket en jämn färgföränd-
ring betyder det att sterilisationskammaren har ventilerats perfekt. Är behandingsindikatorremsorna eller
behandlingsindikatorbågarna i stjärnans medelpunkt färglösa eller har mindre färg än i slutet på dem bety-
der det att ventilationen var otillräcklig. Kontakta i sådana fall återförsäljarens kundtjänst/auktoriserad
kundtjänst.

Provkroppssystem MELAcontrol/MELAcontrol PRO
Provkroppsystemet är ett indikator- och lastkontrollsystem som uppfyller standard DIN EN 867-5. Systemet
består av en testkropp samt en indikatorremsa. När du steriliserar instrument i kategorin "kritisk B" bör du
bilägga en MELAcontrol/MELAcontrol PRO testkropp som lastkontroll till varje sterilisationscykel. Bortsett
från detta kan du alltid genomföra ett ångpenetrationstest med MELAcontrol/MELAcontrol PRO i ett uni-
versalprogram. Vid avsedd användning av testkroppssystemet kan missfärgningar uppstå på plastytor.
Denna missfärgning har dock inget inflytande på testkroppssystemets funktionsduglighet.
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Processvattnets kvalitet
Processvattnets ledningsförmåga kontrolleras automatiskt. Dock bör ledningsförmågan kontrolleras varje
dag innan rutindriften påbörjas och vattenanrikningsanläggningens blandningspatron bytas ut fr.o.m. en
ledningsförmåga på 15 µS/cm. Ett automatiskt varningsmeddelande dyker upp på displayen först fr.o.m.
en ledningsförmåga på över 20 µS/cm.

HÄNVISNING
Om autoklaven, trots varningsmeddelandet, fortsätter att användas fr.o.m. en
ledningsförmåga på 20 µS/cm bör man lägga in en testkropp i varje last som en kontroll
av ångan avseende icke-kondenserbara gaser. Vid 35 µS/cm visas ett felmeddelande på
displayen. Då kan autoklaven inte länge användas.

Validering
I enlighet med DIN EN 17665 och DIN 58946-7 skall man genomföra en validering inom ramen för sterili-
seringsprocessen innan autoklaven börjar användas rutinmässigt.

Ny värdering (revalidering)
DIN EN 17665 och DIN 58946-7 rekommenderar att man genomför en ny värdering (omvalidering) regel-
bundet med ett eller två års mellanrum.
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10 Inställningar

Protokollering
Alla inställningar för utmatning av text- och grafikprotokoll, d.v.s. utmatningsmedia, protokollformat, direk-
tutmatning o.s.v. görs i meny Inställningar → Protokollering.

Du får hjälp av en inställningsguide.

Direktutmatning av protokollen
Vid utleverans är direktutmatningen av text- och grafikprotokoll aktiverad via CF-kortet.

Deaktivering av direktutmatning
Om protokollutmatningen inte ska ske direkt efter ett programslut utan protokollen ska sparas i det interna
minnet, t.ex. för att mata ut alla protokoll en gång i veckan, kan du inaktivera direktutmatningen så här:

ü Du är i meny Inställningar → Protokollering.

1. Ta bort haken vid alternativet Direktöverföring.

2. Tryck på NÄSTA, tills att du kommer till fönstret
med sammanfattningen.

3. Tryck på LAGRA för att spara inställningen.
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Utmatning av grafikprotokoll (tillval)

HÄNVISNING
Grafikprotokoll kan inte sparas i interna protokollminnet. Därför går det inte att mata ut
grafikprotokoll i efterhand.

Om du vill mata ut ett grafikprotokoll som komplement till textprotokollet, gör så här:

ü Du är i meny Inställningar → Protokollering.

ü Direktumatningen är aktiverad.

1. Sätt en hake vid alternativ Grafikprotokoll och
kontrollera om haken har sätts även vid alternativ
Direktöverföring.

2. Tryck på NÄSTA och välj CF-kortet och/eller datorn
som utmatningsmedium.

3. Ändra intervallen vid behov och tryck på NÄSTA.

4. Kontrollera i detta fönster om minst ett av de båda
utmatningsmedia har valts för textprotokollen.

5. Kontrollera om det aktiverade utmatningsmediet är
anslutet (dator) resp. isatt (MELAflash CF-kort).

6. Tryck på NÄSTA, tills du kommer till fönstret med
sammanfattningen.

7. Tryck på LAGRA för att spara inställningarna.
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Förklaring till inställningsalternativen för registrering av grafik:

Intervall Förklaring
CF-kort (CFC = CF card)
registreringsintervall

i sekunder – anger med vilket tidsintervall programkurvan
registreras på CF-kortet. Ju mindre tidsintervallen är desto
noggrannare är kurvan. I exemplet är tidsintervallet inställt på en
sekund.

PC registreringsintervall i sekunder – anger under vilka tidsintervall programkurvan ska
registreras när datorn är har valts som utmatningsmedium. Ju
mindre tidsintervallen är desto noggrannare är kurvan. I exemplet
är tidsintervallet inställt på en sekund.

PC lagringsintervall i sekunder – anger med vilket tidsintervall grafikdata från
autoklaven sparas på datorn. I exemplet är en sekund inställd
som lagringsintervall.

Protokollutmatning på engelska
Om du vill mata ut alla textprotokoll på MELAprint protokollskrivare på engelska, gör så här:

ü Textprotokollet skall skrivas ut på engelska, oaktat språket i användargränssnittet.

ü Du är i meny Inställningar → Protokollering.

1. Tryck på NÄSTA, tills du kommer till fönstret för val
av utmatningsmedia.

2. Välj Protokollskrivare som
utmatningsmedium.

3. Välj också MELAprint protokoll på engelska.

4. Tryck på NÄSTA, tills du kommer till fönstret med
sammanfattningen.

5. Tryck på LAGRA för att spara inställningen.

Ê Utmatningen av textprotokollen på MELAprint protokollskrivare sker på engelska.
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Dator som lagringsmedium
Protokollöverföringen kan ske via en FTP-server/-tjänst eller TCP. Nedan beskrivs hur du ställer in önskad
förbindelse:

ü Du är i meny Inställningar → Protokollering.

ü Autoklaven är ansluten till en dator via en nätverkskabel (RJ45).

ü Beroende på utmatningstyp är en FTP-server/-tjänst eller lämpligt program, t.ex. MELAtrace/
MELAview installerat.

1. Tryck på NÄSTA, tills du kommer till fönstret för val av
utmatningsmedia.

2. Välj datorn som utmatningsmedium och tryck på
NÄSTA.

Ê Nu öppnas ett urvalsfönster där du anger om förbindelsen till datorn skall ske via FTP eller TCP.

Koppling via FTP

ü På datorn är en FTP-server eller en FTP-tjänst installerad.

1. Välj Kommunikation via FTP. På den nedersta
skärmknappen ser du inställda användardata
(standardanvändarnamn: Tillverkningsår +
tillverkningsnummer; lösenord: MELAG12345).

2. Tryck på denna skärmknapp för att ändra förinställda
FTP-användardata. Displayen byter då till
inställningsfönstret.

3. Skriv in användarnamnet och lösenordet och
bekräfta med LAGRA.
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Koppling via TCP

ü Tillhörande dokumentationsprogramvara, t.ex. MELAtrace, är installerad.

1. Välj Kommunikation via TCP. På den undre
skärmknappen visas den inställda TCP-porten
(standard TCP-port: 65001).

2. Tryck på denna skärmknapp för att ändra den
förinställda TCP-porten. Displayen byter då till
inställningsfönstret.

3. Radera den aktuella TCP-porten med knapp C och
ange en annan TCP-port.

4. Bekräfta med LAGRA.

IP-adresser

HÄNVISNING
För uppläggningen i (mottagnings-)nätverket krävs djupare kunskaper om
nätverksteknik.
Fel i hanteringen av IP-adresser kan leda till störningar och dataförlust i mottagningens
nätverk.
n Inställningen av IP-adresser bör göras endast av (mottagnings-)nätverkets

systemadministratör.

Apparaten innehåller från fabriken IP-adresser som standard, vilka hör till ett gemensamt nätverk med den
delnätmask som anges nedan.

Apparat IP-adress Kommentar
Autoklav 192.168.40.40 Förinställning i fabrik
Dator 192.168.40.140 Förinställning i fabrik
Protokollskrivare MELAprint 42/44 192.168.40.240 Förinställning i fabrik
Etikettskrivare MELAprint 60 192.168.40.160 Förinställning i fabrik
Gateway 192.168.40.244 Ej relevant i ett nät
Delnätmask 255.255.255.0 Ombesörjs ev. av kundnätet
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Vid integration av apparaten i befintligt (mottagnings-)nätverk gäller följande förutsättningar:

ü De IP-adresser som anges i tabellen är ännu inte tilldelade i (mottagnings-)nätverket.

ü Apparaten kan inte administreras automatiskt i ett dynamiskt (mottagnings-)nätverk, d.v.s. i ett DHCP-
nätverk.

1. Välj meny Inställningar → Protokollering.
Nu öppnas inställningsguiden.

2. Navigera i protokolleringsguiden fram till det fönster
där de enskilda apparaternas IP-adresser är listade.

3. Välj t.ex. autoklaven. Nu öppnas inställningsfönstret.

4. Välj önskat sifferblock som skall ändras.

5. Använd knappen C för att radera siffrorna, ange ett
nytt sifferblock och bekräfta med LAGRA.

6. Gör på samma sätt med andra apparater som skall
integreras i nätverket.

Protokollformat
Beroende på typ av protokollformat visas olika data.

} Protokollformatet definieras under Inställningar
→ Protokollering.
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Du kan välja mellan följande format:

Format Beskrivning
Format 0 Kortformen - välj endast protokollhuvud.
Format 1 Välj protokollhuvud och programstegen.
Format 2 Standardformat - förutom protokollhuvud och programsteg visas också en förklaring om de

enstaka programstegen.
Vid protokoll som väljs via protokollskrivare MELAprint befinner sig alltid den tillhörande
förklaringsraden nedanför den rad som den gäller.

Användarhantering
Varje användare kan få ett personligt ID och användarkod för att på så sätt kunna spåra frisläppningen på
ett tillförlitligt sätt så att användaren kan identifiera sig. Du kan definiera huruvida en autentisering av an-
vändaren genom PIN-uppgift krävs i meny Användarhantering. När detta alternativet är aktiverat do-
kumenteras användar-ID och frisläppnigens resultat i protokollhuvudet.

Lägga upp en användare

1. Välj meny Inställningar
→ Användarhantering.

2. För att komma till menyn Användarhantering och
genomföra inställningar är det nödvändigt att skriva in
administratörs-PIN:et. Skriv in administratörs-PIN
(standard: 1000) och bekräfta med LOGIN. Displayen
växlar till fönster Användarhantering.

3. Välj meny Användarlista för att visa
användarlistan.
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4. För att nu kunna lägga till en ny användare, välj ett
ledigt ID och välj REDIGERA. Observera att den
första ID:n är reserverad för administratörs-PIN.

5. Skriv in en fyrställig PIN (kod) i det högra tangentfältet
för den valda användar-ID:n.

6. Med LAGRA tar du över alla inställningar och
lämnar menyn.

7. Genom att trycka på symbolen  lämnar du
menyn.

Radera en användare

1. Välj alternativet Användarhantering enligt ovan
och öppna användarlistan.

2. Markera användar-ID:et som du vill radera.

3. Välj symbolen , för att radera denna
användare.

Ê Därefter visas en varningssignal.

4. Om du bekräftar varningssignalen med JA, sätts
PIN-numret för denna ID till "0".

Ê Man kan när som helst ange en ny PIN för denna användar-ID.
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Ändra administratörs-PIN

HÄNVISNING
Ifall du glömmer administratörs-PIN:et ta kontakt med din leverantör/MELAG:s
kundtjänst.

Administratörs-PIN (standard: 1000) kan bearbetas på samma sätt som alla andra användar-PIN och skall
ändras efter leverans.

Användarautentisering för sterilisering
För den exakta protokollföringen och spårbarheten kan man ställa in användarautentiseringen. Använda-
rautentiseringen sker genom inmatning av användar-PIN. Följande inställningar är möjliga:
▪ Förfrågan användarautentisering vid programstart
▪ Förfrågan användarautentisering vid programslut
▪ Förfrågan användarautentisering vid programstart och -slut
▪ Förfrågan användarautentisering kan hoppas över

Definiera alternativ för användarautentisering

1. Välj meny Inställningar
→ Användarhantering.

2. För att komma till menyn Användarhantering och
genomföra inställningar är det nödvändigt att skriva in
administratörs-PIN:et. Skriv in administratörs-PIN
(standard: 1000) och bekräfta med LOGIN. Displayen
växlar till fönster Användarhantering.

3. Vid alternativet Programstart med användar-
PIN sätter man en bock för att genomföra en
användarautentisering vid varje programstart.
Programmet startar först när användar-PIN har
angivits.
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4. Vid alternativet Godkänn tillverkningssats
med PIN sätter man en bock för att genomföra en
användarautentisering vid varje programslut.
Apparatdörren öppnas efter programslut först när
användar-PIN har angivits.

5. Vid alternativet Möjiligt att hoppa över PIN
sätter man en hake för att kunna hoppa över frågan
om användar-PIN.

Ê Frågan om användar-PIN visas sedan före
programstart eller efter programslut. För att
hoppa över användarautentiseringen, tryck på

knappen .

6. Med LAGRA tar du över alla inställningar och
lämnar menyn.

Formatering av CF-kort

MEDDELANDE
Vid formatering raderas alla lagrade data på CF-kortet!
n Kontrollera om det finns viktiga data lagrade på CF-kortet.
n Lagra ev. befintlig aprotokoll eller andra data på datorn eller annat lagringsmedium.

1. Sätt i CF-kortet rätt (en märkbart upphöjd avsats på
kanten pekar åt höger neråt) i autoklavens
kortschakt. Använd aldrig våld.

2. Välj meny Inställningar →  Formatera CF-
kortet. Displayen växlar till nästa fönster.
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3. För att starta formateringen, tryck du på knappen
OK. Bekräfta säkerhetsfrågan med JA. När
formateringen är avslutad kan du ta ur CF-kortet.

Extra torkning
Vid val av extra torkning förlängs torkningen vid traditionell torkning med 50 %. Vid aktiverad intelligent
torkning skärps kriteriet fram till avslutningen av torkfasen.

Aktivera/deaktivera extra torkning för alla programkörningar

1. Välj meny Inställningar → Extra torkning.
Displayen växlar till inställningsfönstret.

2. Genom att trycka på skärmknappen JA eller NEJ
väljer du om en extra torkning skall utföras för alla
följande programkörningar.

3. Bekräfta med LAGRA.

Aktivera/deaktivera extra torkning för pågående program
Under programkörningen, fram till steriliseringsfasen, har man möjlighet att aktivera eller deaktivera extra
torkning endast för det pågående programmet. Inställningarna under programkörningen överförs inte för
därpå följande programkörningar.

1. Välj det önskade programmet.

2. Tryck på START.

3. Välj meny Inställningar. Displayen byter till
följande fönster.
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4. Sätt eller ta bort haken vid alternativ Extra
torkning och bekräfta med LAGRA.

Intelligent torkning
Till skillnad från traditionell tidsstyrd torkning där tidslängden på torkfasen är fast angiven av programmet,
beräknas tidslängden för den intelligenta torkningen automatiskt utifrån resterande fukt i steriliseringskam-
maren. Här spelar olika faktorer roll, t.ex. typ av last, förpackat eller oförpackat, lastmängd, fördelning av
lasten i steriliseringskammaren etc. Beakta därför ovillkorligen avsnittet Beskickning autoklaven [} si-
da 25].
Vid utleverans är den intelligenta torkningen aktiverad. Om du vill deaktivera den intelligenta torkningen,
gör så här:

1. Välj meny Inställningar →
Apparatinställningar → Intelligent
torkning. Displayen växlar till nästa fönster.

2. Välj NEJ för att deaktivera den intelligenta torkningen.

3. Bekräfta med LAGRA.

Datum och tid
För en säker lastdokumentation måste datum och tid vara korrekt inställda i autoklaven. Beakta tidomställ-
ningen på hösten och våren, eftersom detta inte sker automatiskt. När autoklavens klocka väl har ställts in
en gång, går den mycket exakt. Ställ in datum och tid enligt följande beskrivning:

1. Välj meny Inställningar → Datum & klocka.
Displayen växlar till inställningsfönstret.
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2. Välj direkt parametern som du vill ändra (dag,
månad, år, alt. timme, minut, sekund). Den
markerade parametern har en ljusblå färg, här t.ex.
dag.

3. Ändra värdet med skärmknapparna  och

. För alla parameter som du vill ändra
måste du ta alla stegen igen.

4. Bekräfta ändringarna med LAGRA.

Ê Efter att du har sparat omstartas displayen och växlar då automatiskt till menyn Program &
tester.

Ljusstyrka

1. Välj meny Inställningar → Ljusstyrka.
Displayen växlar till inställningsfönstret.

2. Välj genom att trycka på skärmknapparna  eller

, för att anpassa displayens ljusstyrka och
kontrast.

3. Med LAGRA överför du alla inställningar, och
lämnar menyn.

Ljudstyrka

1. Välj meny Inställningar → Ljudstyrka.
Displayen växlar till inställningsfönstret.

2. Välj genom att trycka på skärmknapparna  eller

, för att anpassa ljudstyrkan.

3. Med LAGRA överför du alla inställningar, och
lämnar menyn.
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Visning
Man kan välja mellan klassisk och modern design.

Omkoppling från MODERN till KLASSISK

1. Välj meny Inställningar → Bildskärm.
Displayen byter då till inställningsfönstret.

2. Tryck på skärmknappen KLASSISK. Designen växlar
omedelbart.

3. Tryck på NÄSTA.

4. Tryck på en färgruta om du vill ändra
bakgrundsfärgen, t.ex. blå. Bakgrundsfärgen växlar
direkt och den vita ramen runt färgrutan visar vilken
färg som är vald just nu.

5. Bekräfta inställningarna med LAGRA. Displayen
växlar automatiskt tillbaka till meny
Inställningar.
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Omkoppling från KLASSISK till MODERN

1. Välj meny Inställningar → Bildskärm.
Displayen byter då till inställningsfönstret.

2. Tryck på skärmknappen MODERN. Designen växlar
omedelbart.

3. Bekräfta inställningarna med LAGRA. Displayen
växlar automatiskt tillbaka till meny
Inställningar.

MELAconnect
Appen MELAconnect används för övervakning av hanteringsprocesserna av MELAG autoklaver i den mo-
bila terminalen (t.ex. smartphone, tablet).
Följande förutsättning måste vara uppfylld:

ü MELAconnect är installad i den mobila terminalen.

ü Du är i meny Inställningar → Anslutningsmöjligheter.

1. Välj MELAconnect.

2. Öppna MELAconnect i din mobila terminal.



10 Inställningar

64

3. Anslut din enhet till MELAconnect genom att följa
instruktionerna i MELAconnect och läsa in QR-koden.
Alternativt kan du ange din enhets IP-adress manuellt
i MELAconnect.

Ê Vid manuell inmatning av IP-adressen: Om du har flera autoklaver av samma typ kan du kontrollera
utifrån det visade serienumret om MELAconnect har anslutits till rätt enhet.

Tangentljud

1. Välj meny Inställningar → Tangentljud.
Displayen växlar till inställningsfönstret.

2. Tryck på skärmknappen JA eller NEJ, om du vill att
ett tangentljud produceras varje gång du trycker på
skärmknappen. Detta kan alltid inaktiveras.

3. Med LAGRA överför du alla inställningar, och
lämnar menyn.

Skärmsläckare
För att skona displayen när den befinner sig i standbyläget, kan en skärmsläckare aktiveras med en bild-
visning.

Välj bilder för diashowen

1. Välj meny Inställningar → Skärmsläckare.
Displayen byter då till inställningsfönstret.

2. För att välja en bild klicka på den relevanta bilden.
Den vita ramen runt bilden visar att bilden har valts.
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3. Genom att klicka på bilden flera gånger väljer du
antingen att ha den med eller inte i bildvisningen.

Ê På haken i högra under hörnet ser du , om
bilden har valts för bildvisningen.

4. För att genomföra ytterligare inställningar tryck på
NÄSTA.

Ställ in visningstiden för bilderna och väntetiden för bildshown
Gör enligt följande för att ändra någon av ovannämnda inställningar:

1. Välj direkt en parameter som du vill ändra. Den
markerade parametern har en ljusblå färg.

2. Ändra med skärmknapparna  och 
det önskade parametervärdet.

3. Bekräfta inställningarna med LAGRA. Displayen
växlar automatiskt tillbaka till meny
Inställningar.

Förklaring till bildshow-alternativen

Visningstid per bild Anger hur många sekunder en bild visas under bildvisningen innan nästa bild
visas.

Väntetid Anger hur länge dislayen stannar i normalläget innan bildvisningen startas.
Aktiverat Genom att markera detta aktiveras skärmsläckaren samt genom att avmarkera

inaktiveras den.

Protokollskrivare MELAprint 42/44
Om du vill skriva ut steriliseringsprotokoll på protokollskrivaren MELAprint 42/44 måste du installera den
en gång i autoklaven. Hur du lägger upp en protokollskrivare framgår av bruksanvisningen till skrivaren.

Etikettskrivare MELAprint 60
Om du vill skriva ut steriliseringsprotokoll på protokollskrivaren MELAprint 60 måste du installera den en
gång i autoklaven. Hur du lägger upp en etikettskrivare framgår av bruksanvisningen till skrivaren.
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Känslighet

1. Välj meny Inställningar → Touch-
känslighet. Displayen växlar till inställningsfönstret.

2. Välj genom att trycka på skärmknapparna  eller

 hur hårt du måste trycka på en skärmknapp för
att det ska ge resultat.

3. Med LAGRA överför du alla inställningar, och
lämnar menyn.

Energisparläge
Ska autoklaven inte stängas av under längre pauser mellan driften kommer energisparläget att användas.
Därmed förkortas den tid som autoklaven behöver för att förvärma den dubbelmantel-ångalstraren till er-
forderlig starttemperatur efter avstängning. I energisparläget kan två väntetider ställas in:
Väntetid 1 (W1): Efter en förinställd väntetid på 3 minuter sänks temperaturen hos den dubbelmantel-
ångalstraren till 103 °C. Programkörtiden förlängs med ca 2 min vid nästa start.
Väntetid 2 (W2): Efter en förinställd väntetid på 25 min i Cliniclave 45 resp. 40 min i Cliniclave 45 M kom-
mer dubbelmantel-ångalstraren inte längre att värmas upp. Programkörtiden vid nästa start förlängs med
ca fem minuter, beroende på driftspausens längd, eftersom den dubbelmantel-ångalstraren först måste
förvärmas till erforderlig starttemperatur.
Här följer instruktioner om hur du installerar en energisparläget:

1. Välj meny Inställningar → Energisparläge.
Displayen växlar till inställningsfönstret.

2. Välj direkt genom att peka på väntetid 1. Området
visas med ljusblå färg.

3. Ändra värdet med skärmknapparna  och

.

4. Upprepa stegen för väntetid 2.

5. Tryck på NÄSTA.
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Stäng av displayen
Som tillval kan man välja om displayen skall stängas av när autoklaven är energisparläge (väntetid 2).

1. Sätt en hake vid ”Aktiverad” och ställ in antalet
sekunder efter vilka displayen skall stängas av.

2. Bekräfta inställningarna med LAGRA. Displayen
växlar automatiskt tillbaka till meny
Inställningar.

3. Vidrör bildskärmen för att sätta igång displayen
igen.
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11 Underhåll

Underhållsintervall
Intervall Åtgärder Apparatkomponent
varje vecka Kontroll avs. föroreningar,

avlagringar eller skador
Steriliseringskammare inkl. dörrtätning och
kärltätningsyta, upptagningshylla för lasten

efter 3 månader Infettning av låsspindel och
låsmutter

Dörrmekanism

senast efter 6 månader
eller vid
displaymeddelande

Byte av filtret Husfläkt botten

efter 4000 cykler, dock
senast efter 12 månader

Underhåll Enligt underhållsinstruktionen genom
auktoriserad kundtjänst

vid behov Rengöring av ytorna Hölje

Rengör

MEDDELANDE
Ytor kan skrapas och skadas om de rengörs på ett olämpligt sätt och tätningsområden
kan sluta täta.
Smutsavlagringar och korrosion i steriliseringskammaren gynnas.
n Beakta strikt de anvisningar om hur du ska rengöra de relevanta delar.

Dörrtätning, kammare, kammartätningsyta, hållare, brickor
Kontrollera kärlet inkl. kärltätningsyta, dörrtätning samt hållare för lasten en gång i veckan för att se om
det finns föroreningar, sediment eller skador.
Om du hittar föroreningar, ta ut brickor och kassetter samt den tillhörande hållaren framifrån ur kärlet. Ren-
gör förorenade delar och kärlet.
Beakta följande vid rengöring av kammaren, hållaren för lasten, kammartätningsytan och dörrtätningen:

u Stäng av autoklaven innan rengöringen och dra ut nätanslutningen ur uttaget.

u Försäkra dig om att kammaren inte är het.

u Använd en mjuk och luddfri duk.

u Häll rengöringsalkohol eller sprit på duken först och försök att ta bort föroreningarna.

u Använd rengöringsprodukter som är fria från klor och ättika.

u Endast vid svårbehandlade föroreningar på kammare, hållare eller kammartätningsyta kan man
använda ett milt, icke-skurande rengöringsmedel för rostfritt stål med ett pH-värde mellan 5 och 8.

u För rengöring av dörrtätningen använd neutrala, flytande rengöringsmedel.

u Inga rengöringsmedel får komma in i rörledningar som går ut ur autoklaven.

u Använd inga hårda objekt såsom rengöringsobjekt för kärl tillverkade av metall eller stålborstar.

Hölje
Vid behov rengör höljet med neutrala, flytande rengöringsmedel eller sprit.
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Att undvika fläckar
Endast om du rengör instrumenten ordentligt före sterilisationen kan du undvika att rester på lasten eller
instrumenten bildas under ångtrycket medan sterilisering pågår. Lösta smutsrester kan täppa till filter,
munstycken och ventiler i autoklaven och ge upphov till fläckar och avlagringar på instrumenten och kam-
maren.
Alla delar av autoklaven som leder ånga är tillverkade av rostfritt material. Med det undviker man att rost
bildas i autoklaven. Ifall rost ändå förekommer handlar det då om rost som kommer utifrån.
När instrumenten behandlas felaktigt kan rost bildas även på rostfria instrument som tillverkats av namn-
givna tillverkaren. Ofta räcker det med ett enda instrument som isolerar rost för att rost ska bildas också på
andra instrument eller i autoklaven. Avlägsna rost från instrument med klorfria rengöringsmedel för rostfritt
stål (se även avsnitt Rengör [} sida 68]) eller skicka in skadade instrument till tillverkaren för bearbetning.
Omfattningen av fläckbildningen på instrumenten är avhängig också av kvaliteten på det processvatten
som används för ångalstringen.

Infettning av dörrspindel
Fetta in dörrspindeln var 3:e månad så här:

1. Rengör låsspindeln och låsmuttern med en luddfri
duk.

2. Applicera en klick av det medlevererade glidfettet
motsvarande en fingernagels storlek (ca 0,5 ml) på
låsmuttern i dörren samt på låsspindeln. Fettet
fördelas automatiskt när dörren stängs.

Filterbyte i husfläkt
Byt ut filtret i husfläkten på apparatens undersida när ett störningsmeddelande visas som har samband
med filtret (se Driftsstörningar [} sida 74]), dock senast efter 6 månader.

Underhåll

MEDDELANDE
Om du fortsätter att använda enheten även efter att ett underhållsintervall har löpt ut kan
funktionsstörningar uppkomma.
n Låt endast en utbildad servicetekniker eller auktoriserad tekniker från återförsäljare

genomföra underhållet.
n Håll dig till de angivna underhållsriktlinjer.

För att bevara autoklaven på ett bra sätt och använda den tillförlitligt är det viktigt att genomföra underhåll
regelbundet. Vid underhållet måste alla funktions- och säkerhetsrelevanta komponenter och elektriska en-
heter kontrolleras och, om så krävs, bytas ut. Underhållet skall ske enligt tillhörande underhållsanvisning
för autoklaven.
Låt utföra underhållet regelbundet efter 4000 programcykler, dock senast efter 12 månader. Vid en rele-
vant tidpunkt avger autoklaven själv ett underhållsmeddelande.
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Underhåll av anläggningen för omvänd osmos
Ledningsförmågan hos processvattnet mäts automatiskt före varje programkörning. Vid dålig vattenkvalitet
visas meddelandet Processvattenkvalitén är dålig på autoklavens display, dock är programstart
fortfarande möjlig. Underhåll anläggningen för omvänd osmos. 
Om vattenkvaliteten sjunker ytterligare visas meddelandet Processvattenkvalitén är otillräck-
lig på autoklavens display. Då kan ett program inte startas. 
Ytterligare hänvisningar och detaljerade underhållsanvisningar hittar du i användarhandboken till anlägg-
ningen för omvänd osmos.
I standby-läget kan ledningsförmågan även mätas manuellt i meny Program & tester.
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12 Pauser i driften

Sterilisationsfrekvensen
Det är inte nödvändigt att göra pauser mellan programmen eftersom sterilisationskammaren hålls på en
permanent temperatur. Efter att torkningen har avslutats alt. avbrutits och sterilgodset har tagits ut kan du
fylla på autoklaven på nytt och starta ett program.

Pauser i driften
Varaktighet av driftpaus Åtgärder
Korta pauser mellan två steriliseringar ▪ Håll dörren stängd för att spara energi

▪ Ställ in lämpligt energisparläge
Pauser längre än en timme ▪ Stäng av autoklaven
Längre pauser, t.ex. över natten eller
under helg

▪ Stäng av autoklaven
▪ Ställ dörren på glänt för att förebygga förtida utmattning och

fastlimning av dörrtätningen
▪ Stäng kylvattentillförseln och, om sådan finns,

vattentillförseln för vattenanrikningsanläggningen
Längre än två veckor ▪ Gör ett vakuumtest

▪ Efter korrekt vakuumtest skall en tomsterilisering göras i
Snabbprogram S

Genomför de tester som beskrivs i kapitel Funktionskontroller [} sida 46], beroende på pauslängden.

Avställning
Gör så här om du vill stänga av autoklaven för en länge tid, t.ex. vid semester:
1. Töm dubbelmantel-ångalstraren, se avsnitt Töm dubbelmanteln [} sida 71].
2. Stäng av autoklaven på nätanslutningen.
3. Dra ur kontakten ur uttaget och låt ev. autoklaven svalna.
4. Om autoklaven skall transporteras måste du vänta tills att behållaren har tömts automatiskt på det fria

utloppet (ca tio minuter).
5. Stäng vattentillförseln.
6. Stäng om sådan finns, vattentillförseln för vattenanrikningsanläggningen.

Töm dubbelmanteln
Du kan mycket enkelt tömma dubbelmantel-ångalstraren på vatten med programmet Tömning . För detta
värms autoklaven upp en gång för att bygga upp tryck i dubbelmanteln så att dubbelmantel-ångalstraren
kan tömms helt på vatten.

1. Sätt på autoklaven med strömbrytaren.
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2. Välj i meny Program & tester programmet
Tömning och tryck på START.

3. Stäng av autoklaven vid meddelandet Tömning:
med framgång så att inte autoklaven fortsätter
mata in i vatten i dubbelmanteln.

Transport

OBSERVERA
Risk för brännskador vid felaktigt bärande!
Du kan skada dig om du bär och lyfter för tungt. Att inte beakta anvisningarna kan leda
till att du klämmer dig.
n Var minst sex personer när autoklaven skall bäras.
n Bär autoklaven i medlevererade bärhandtag eller transportstänger.
n Använd skyddshandskar och skyddskor när autoklaven flyttas.
n Beakta relevanta arbetsskyddsföreskrifter från branschorganisationerna.

Förbered autoklaven för transport
1. Stäng av autoklaven, se Avställning [} sida 71]. HÄNVISNING: Vid transport inom kliniken (på samma

etage) är det inte nödvändigt att tömma ångalstraren.
2. Avlägsna avloppsslangen och tilloppsslangen från vägganslutningarna. Led in båda slangarna och

nätkabeln i underskåpet.
3. Avlägsna plastkåporna på sidoväggarna.
4. Skruva i de fyra bärhandtagen.
5. Om du vill lämna kvar uppställningshyllan och brickorna eller kassetterna i steriliseringskammaren

under transport, måste du skydda dörrondellens yta. Lägg t.ex. en bit skumplast eller bubbelplast
mellan dörrrondellen och uppställningshyllan.

6. Stäng autoklavens dörr innan du flyttar den.
7. Lossa apparathjulens parkeringsbromsar.

Transport inne på kontorsområdet
Beakta följande när du transporterar autoklaven inne i ett rum eller i byggnaden:

u Förbered autoklaven för transport (se Transport [} sida 72]).

u Använd apparatrullarna för transport av enheten. Enheten behöver inte bäras.

u Skydda klinikens golv mot ev. skador från apparatens vikt.

u Kör inte över ojämn golv eller dörrtröskel. Lyft enheten med hjälp av bärhandtagen och med
beaktande av föreskrifterna från branschorganisationerna avseende ojämna golvmaterial eller trösklar.
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Transport över långa avstånd, vid frakt
Om autoklaven skall transporteras över större avstånd, olika våningsplan eller fraktas iväg:

u För att transportera autoklaven över långa avstånd och/eller vid frostfara och/eller sändning av
autoklaven måste en auktoriserad tekniker förbereda autoklaven enligt anvisningar och fullständigt
tömma ångalstraren samt behållaren för ett fritt utlopp (se Avställning [} sida 71]).

u Använd apparatrullarna för transport av enheten.

u Apparaten kan bäras i undantagsfall, t.ex. för transport över olika våningsplan utan hiss, eller för
lastning vid byte av uppställningsplats. Var minst sex personer när autoklaven skall bäras. Var vänlig
beakta bestämmelserna från branschorganisationerna!

u Bär autoklaven endast över korta avstånd.

u Säkra autoklaven för frakt med lämpliga åtgärder. För ett sådant ärende kontakta din återförsäljare
eller MELAG:s kundtjänst i din närhet.

Gör så här:

1. Förbered autoklaven för transport (se Transport
[} sida 72]).

2. Töm steriliseringskammaren.

3. Avlägsna bärhandtagen på båda sidor av
apparaten.

4. Sätt i stället i transportstängerna om så krävs.
Avståndshållaren måste sitta mellan apparatens
sidovägg och transportstången.

HÄNVISNING
Efterbeställ transportstänger
Vid separat leverans av apparat och underskåp ingår transportstängerna i leveransen.
Om du behöver transportstänger för transport men inte äger sådana (t.ex. vid förlust eller
leverans av din apparat som komplettleverans) kan du efterbeställa dem
(transportstångsset för Cliniclave 45/45 M/45 D/45 MD, art.nr: 82820. För ett sådant
ärende kontakta din återförsäljare eller MELAG:s kundtjänst i din närhet.

5. Fäst transportstängerna genom att skruva fast de fyra
skruvarna med en skruvnyckel (NV 19).

Återupptagning av driften efter transport
Återidrifttagning efter ett byte av plats för autoklaven sker som vid första idrifttagning av autoklaven, se
teknisk handbok [Technical Manual].
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Alla meddelanden som visas på displayen är inte störningsmeddelanden. Varnings- och störningsmedde-
landen visas på displayen med ett händelsenummer. Detta nummer använder du i identifikationssyfte.

Typ av
displaymeddelande

Förklaring

Meddelanden Många meddelanden är aviseringar för din information. Aviseringar
är inga störningsmeddelanden eller varningar. De hjälper dig vid
hanteringen av autoklaven.

Varningshänvisningar När det är nödvändigt visas varningshänvisningar. Dessa beskriver
vad du ska göra. Varningshänvisningar är inte
störningsmeddelanden. De hjälper dig att driva apparaten utan
störningar och att känna igen oönskad aktivitet. För att förhindra
störningar beakta dessa varningshänvisningar i tid.

Störningsmeddelanden Störningsmeddelanden visas när driften eller sterilisationen inte är
säker. Dessa kan visas på displayen direkt efter att du har satt på
autoklaven eller under ett programförlopp. Programmet avbryts om
ett fel uppstår under programförloppet. Om ett program avbryts
innan torkningen är lasten inte steril. Förpacka
sterilisationsmaterialet igen och gör om sterilisationen.

VARNING
Infektionsrisk vid förtida programavbrott
Om ett program avbryts innan torkningen påbörjas är lasten inte steril. Det kan vara
farligt för patientens och personalens hälsa.
n Förpacka sterilisationsmaterialet igen och gör om sterilisationen.

Innan du ringer till kundtjänst
Följ handlingsanvisningar som visas på autoklavens display i samband med ett varnings- eller störnings-
meddelande. Dessutom hittar du i tabellen som följer anvisningarna de viktigaste händelser. Om du inte
hittar den relevanta händelsen i tabellen nedan, eller om dina försök inte leder någonstans, vänd dig till din
återförsäljare eller auktoriserad kundtjänst nära dig. För att får hjälp på bästa möjliga sätt, ha serienumret
och en detaljerad felbeskrivning till hands.

Visa händelser i MELAconnect
Du kan låta överföra varnings- och felmeddelanden med appen MELAconnect direkt till din mobila termi-
nal. Gör så här:

1. Tryck på knappen  till meddelandet för att få fram QR-koden.
2. Öppna MELAconnect i din mobila terminal och gå till menyn Problemlösning.
3. Aktivera QR-kodssymbolen i din mobila terminal.
4. Scanna in QR-koden från autoklavens display.

Ê Händelsen visas samt lösningsförslag i din mobila terminal.
Alternativt kan du ange det visade händelsenumret direkt i MELAconnect och söka.
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Meddelanden
Händ. Möjliga orsaker Vad du kan göra
248 Vakuumtest utfört trots restfuktighet i

kammaren eller med last
Gör om vakuumtest, när autoklaven är kall, torr och
tom

Varningar och störningsmeddelanden
Händelse Möjliga orsaker Vad du kan göra
61 Vid användning av

vattenanrikningsanläggning från MELAG:
a) Efter den första iddrifttagningen eller efter
ett utbyte av hartspatronen finns det restluft i
matarsystemet i
vattenanrikningsanläggningen.
b) Trycktanken till MELAdem 56/56 M är inte
tillräckligt fylld och/eller kranen på
trycktanken är inte helt öppen.

a) Bekräfta störningsmeddelandet och starta
programmet flera gånger tills att
störningsmeddelandet inte längre visas.
b) Observera att det efter den första
idrifttagningen av en MELAdem 56/56 M tar
ca 1 h tills att trycktanken är tillräckligt fylld
med vatten. Kontrollera att kranen på
trycktanken är helt öppen.

Vid användning av central
vattenanrikningsanläggning:
c) Den centrala vattenförsörjningen är
avbruten eller flyttrycket är för lågt.

c) Kontrollera att alla tilloppskranar är öppna
från den centrala anläggningen fram till
autoklaven. Låt ev. kontrollera flyttrycket hos
den centrala vattenanrikningsanläggningen
med en flyttrycksmätare (min. 0,5 bar vid 5 l/
min).

Vid användning av en extern
vattenförrådstank:
d) Det finns luft i insugssträckan från tanken
till autoklaven.
e) Insugsfiltret i den externa tanken är
blockerat.

d) Kontrollera att det finns tillräckligt med
processvatten i förrådsbehållaren och att
änden av insugsslangan är nedsänkt i
vattnet och att inte luft sugs in. Observera att
behållaren får stå max. 1,5 m lägre än
autoklaven, eftersom vatten annars inte kan
sugas in.
e) Kontrollera om filtret i den externa
förrådstanken är smutsigt eller blockerat,
rengör ev.

63 a) Processvattnets kvalitet är mycket dålig
(ledningsförmåga ≥ 35 µS/cm).
Hartspatronen, förfiltren eller aktivt-kol-filtret i
MELAdem 56/56 M är förbrukade.
b) Kvaliteten på processvattnet i den externa
förrådsbehållaren är dålig.

a) Byt hartspatron och ev. det förställda och
aktivt-kol-filtret i MELAdem 56/56 M enligt
tillhörande bruksanvisning. Hänvisning: Även
efter ett byte av filter kan meddelandet
komma att visas tills att restvattnet i
trycktanken har förbrukats. För att spola ur
det dåliga processvattnet ur trycktanken,
starta programmet Tömning en till två
gånger. Genom spolningen av trycktanken
kan det ta upp till 2,5 h tills att den är fylld
och driftsklar igen.
b) Byt ut processvattnet från den externa
förrådstanken helt.

64 se händelse 63
65 se händelse 63
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Händelse Möjliga orsaker Vad du kan göra
67 Avloppsvattnet kan inte rinna bort.

a) Avloppsvattenslangen är böjd eller lagd
med stora nedsänkningar.
b) Sifonen eller byggnadens
avloppsvattenledning är blockerad.
c) I huvudsak används programmen
Snabbprogram B och S. I dessa program
sker ingen automatisk spolning.

a) Kontrollera placeringen av
avloppsslangen. Den skall vara lagd utan
böjar, med konstant fall och utan
nedsänkningar. Spänn ev.
avloppsvattenslangen med
spännanordningen på undersidan av
autoklaven.
b) Kontrollera om byggnadens sifon är
blockerad. Hänvisning: Om du använder
flera apparater samtidigt rekommenderar vi
att du installerar en extra sifon. 
c) Starta ett annat program, t.ex.
universalprogrammet, skonprogrammet eller
prionprogrammet för att utföra den
nödvändiga spolningen.

72 Processvattnet har dålig kvalitet
(ledningsförmåga ≥ 20 µS).
Hartspatronen, förfiltret eller aktivt-kol-filtret i
MELAdem 56/56 M är förbrukade.

Byt hartspatron och ev. det förställda och
aktivt-kol-filtret i MELAdem 56/56 M enligt
tillhörande bruksanvisning. Hänvisning: Även
efter ett byte av filter kan meddelandet
komma att visas tills att restvattnet i
trycktanken har förbrukats. För att spola ur
det dåliga processvattnet ur trycktanken,
starta programmet Tömning en till två
gånger. Genom spolningen av trycktanken
kan det ta upp till 2,5 h tills att den är fylld
och driftsklar igen.

73 se händelse 72
74 se händelse 72
75 se händelse 72
76 se händelse 67
81 a) Dörren har inte tryckts till kraftigt och

tillräckligt länge, därvid har gängan fastnat.
b) Dörrspindeln och/eller dörrlåsningsmuttern
har inte fettats in regelbundet, och är därför
torr.

a) Tryck in dörren kraftigt i ca 3 s tills att
spindeln griper in i dörrlåset och dörren dras
åt automatiskt. Det hörs ett motorljud.
b) Fetta in dörrspindel och
dörrlåsningsmutter regelbundet med
bipackade glidfett (se Underhåll [} sida 68]).

82 a) Det finns föremål invid dörren. Dörren
blockerad utifrån under öppningsprocessen.
b) I steriliseringskammaren råder fortfarande
restvakuum. Tryckutjämningen är ännu inte
avslutad.
c) Dörrtätningen klibbar fast vid
steriliseringskammarens tätningsyta.

a) Håll alltid området framför dörren fritt så
att den kan öppnas obehindrat.
b) 1. Vänta i 2 min och bekräfta meddelandet
med OK. 
2. Om dörren inte går upp av sig själv måste
man stänga av autoklaven, vänta i 5 min och
sätta igång den igen. Försök igen att öppna
dörren. 
Om dörren sedan inte öppnas måste du
kontakta auktoriserad kundtjänst/
återförsäljarens tekniker.
c) Om dörren sedan kan öppnas korrekt
(t.ex. via den manuella dörrnödöppningen,
se Manuell dörröppning i nödfall [} sida 23]),
rengör man sedan dörrtätningen och
tätningsytan i steriliseringskammaren (se
Rengör [} sida 68]).
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Händelse Möjliga orsaker Vad du kan göra
83 Dörren uppnår inte trycktätt tillstånd efter

programstart.
a) Dörrtätningen och/eller tätningsytan är
smutsig eller skadad.
b) Lasten blockerar dörrområdet.
c) Stängningsmekanismen är trög.

a) Kontrollera dörrtätningen och tätningsytan
på steriliseringskammaren avs. smuts,
främmande föremål eller skador.
b) Kontrollera om lasten blockerar dörren.
c) Kontrollera dörrspindeln och
dörrlåsningsmuttern avs. skador. Rengör och
fetta in dörrspindeln och dörrlåsningsmuttern
med bipackade glidfett.

84 Se händelse 82
102 Avloppsvattnet kan inte rinna bort. 

a) Avloppsvattenslangen är böjd eller lagd
med stora nedsänkningar.
b) Sifonen eller byggnadens
avloppsvattenledning är blockerad eller flera
apparater är anslutna till en sifon.
c) Kammarfiltren är blockerade.

a) Kontrollera placeringen av
avloppsslangen. Den skall vara lagd utan
böjar, med konstant fall och utan
nedsänkningar.
b) Kontrollera om byggnadens sifon är
blockerad. Hänvisning: Om du använder
flera apparater samtidigt rekommenderar vi
att du installerar en extra sifon. 
c) Kontrollera om kammarfiltren (på
fästpunkterna under glidskenan fram och
bak) är förorenade/blockerade t.ex. av
förpackningsrester. Rengör ev. kärlfiltren.

103 Sterilfiltret är smutsigt/tilltäppt. 1. Kontrollera om insugsöppningen
(mittenöppningen) av sterilfiltret är blockerad
bakom autoklavens servicelucka. Om ja, byt
ut det mot ett nytt sterilfilter.
2. Om det inte går att se något exteriört,
avlägsnar man sterilfiltret och gör en
programkörning utan last. När programmet
avslutas korrekt är sterilfiltret blockerat. Byt
då ut sterilfiltret mot ett nytt.

104 se händelse 103
113 a) Autoklaven har stängts av under

pågående program med nätomkopplaren.
b) Nätkontakten har dragits ur eller satt fel i
uttaget.
c) Strömavbrott i byggnadsförsörjningen eller
byggnadens jordfelsbrytare har löst ut.

a) Stäng aldrig av autoklaven under
pågående program med nätomkopplaren.
b) Kontrollera om nätkontakt är isatt,
nätledningen är skadad eller om det finns
glappkontakt/lösa insticksförbindningar som
orsakar problemet. Sätt i nätkontakten igen.
c) Låt kontrollera byggnadsinstallationen
(t.ex. säkringsautomater), testa autoklaven i
ett annat uttag eller annan strömkrets.

114 se händelse 102
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Händelse Möjliga orsaker Vad du kan göra
124 a) Autoklaven är överbelastad.

b) Autoklaven har körts utan
upptagningshylla, så att lasten (framför allt
textilier) har direktkontakt med
kammarväggen.
c) Kammarfiltren i botten av
steriliseringskammaren är blockerade. 
d) Kylvattnet i autoklaven är för varmt.

a) Beakta de maximalt tillåtna lastmängderna
(se Beskickning autoklaven [} sida 24]). Gör
ev. ett vakuumtest (se Vakuumtest
[} sida 46].
b) Använd alltid autoklaven med en
upptagningshylla och beakta instruktionerna
för lastningen (se Beskickning autoklaven
[} sida 24]).
c) Kontrollera om kammarfiltren (på
fästpunkterna under glidskenan fram och
bak) är förorenade/blockerade t.ex. av
förpackningsrester. Rengör kammarfiltren ev.
d) Kontrollera om tilloppsslangen blir varm
under drift. Om ja, kontrollera om slangen av
misstag har anslutits till
varmvattenanslutningen. Hänvisning: På
sommaren kan vattnet också värmas upp
genom värmelagring i försörjningsledningen.
Starta om programmet igen så att nytt, kallt
vatten spolas igenom.

125 se händelse 124
126 se händelse 124
127 se händelse 124
131 se händelse 102
132 Autoklaven är överlastad eller lasten är

felaktigt placerad.
Beakta de maximalt tillåtna lastmängderna
(se Beskickning autoklaven [} sida 24]). Se
till att lasten inte har direktkontakt med
ånginloppsmunstyckena eller blockerar
dessa.

133 se händelse 124
135 a) Kylvattenslangen är böjd. 

b) Tillförselsilen i Aqua-Stop för
tilloppsslangen är blockerad av smuts i
byggnadsförsörjningen.

Om en läckvattendetektor (vattenstopp) är
installerad:
c) läckvattendetektorn har ingen funktion. 

d) Tillförselsilen i läckvattendetektorn är
blockerad av smuts i byggnadsförsörjningen.

a) Kontrollera placeringen av tilloppsslangen.
Den måste vara lagd utan böjar och får inte
vara klämd.
b) Skruva av tilloppsslangen på vattenkranen
och kontrollera tillförselsilen, rengör ev.

c) Dra ur styrdonet till läckvattendetektorn ur
uttaget och sätt i det igen efter ca 30 s. Det
måste höras ett omkopplingsljud i
läckvattenventilen (svart låda på
vattenkranen).

d) Rengör tillförselsilen i
läckvattendetektorns ventil så här:
1. Stäng vattenkranen och starta ett
vakuumtest. 
2. Vänta tills att apparaten visar ett
störningsmeddelande och stäng sedan av
den.
3. Skruva av ventilen till läckvattendetektorn
på vattenkranen och kontrollera tillförselsilen,
rengör ev.
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Händelse Möjliga orsaker Vad du kan göra
136 a) Autoklaven står i alltför varm miljö.

b) Autoklaven är inbyggd. Minimiavstånden
till omgivande ytor har inte beaktats.
c) Dörren har lämnats öppen efter lastning
eller urplocknng och het ånga har pyst ut ur
steriliseringskammaren.
d) Filtret i bottenplattans fläkt är smutsigt.

Stäng av autoklaven och låt den svalna i ca
1 h.
a) Omgivningstemperaturen måste vara
lägre än 40 °C. Vi rekommenderar en
max.temperatur på 26 °C.
b) Iakttag minimiavstånden till omgivande
ytor (se teknisk handbok [Technical
Manual]).
c) Stäng alltid dörren efter lastning eller
urplockning.
d) Kontrollera om fläktfiltret i autoklavens
bottenplatta är blockerat och byt ev. ut det.

175 Överhettningsskyddet i regleringsvärmaren i
L1 (RHK1) har löst ut. Detta meddelande
visas ev. omväxlande med ”E176: ACOUT
02 öppen”. 

1. Stäng av autoklaven och tryck in
återställningsknappen RHK1 bakom
autoklavens servicelucka ordentligt tills att
det hörs ett omkopplingsljud. 
2. Bekräfta störningsmeddelandet.
3. Stäng av autoklaven och sätt på den igen,
och gör ev. en tomsterilisering. Nu är
autoklaven driftsklar igen.

176 Överhettningsskyddet i regleringsvärmaren i
L1 (RHK1) har löst ut. Detta meddelande
visas ev. omväxlande med ”E175: ACOUT
01 öppen”. 

1. Stäng av autoklaven och tryck in
återställningsknappen RHK1 bakom
autoklavens servicelucka ordentligt tills att
det hörs ett omkopplingsljud.
2. Bekräfta störningsmeddelandet.
3. Stäng av autoklaven och sätt på den igen,
och gör ev. en tomsterilisering. Nu är
autoklaven driftsklar igen.

182 Nätspänningen är för låg, dålig
spänningsförsörjning i byggnaden (t.ex.
underdimensionerad byggnadsinstallation,
defekt vägguttag, flera apparater i ett och
samma uttag resp. säkring).

Låt kontrollera byggnadsinstallationen (t.ex.
Säkringsautomater), testa autoklaven i ett
annat uttag eller annan strömkrets.

183 se händelse 124
186 se händelse 132
187 se händelse 102
203 Inga alternativ för utmatning av protokoll har

ställts in.
Kontrollera konfigurationen i meny
”Inställningar” > ”Protokollering”.

204 Internt protokollminne är fullt. Mata ut de protokoll som är lagrade i
autoklaven på valfritt utmatningsmedium
eller anpassa de allmänna
utmatningsalternativen i menyn
”Inställningar” > ”Protokollering”.

207 se händelse 203
208 se händelse 204
211 se händelse 204
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Händelse Möjliga orsaker Vad du kan göra
214 CF-kortet identifieras inte av autoklaven, kan

inte läsas, är fullt eller skadat.
1. Kontrollera om CF-kortet är korrekt isatt
(sätt inte i det under spänning).
2. Kontrollera att CF-kortet inte är större än
4 GB.
3. Kontrollera om skrivskyddet på CF-kortet
har ställts in av misstag.
4. Testa CF-kortet i en dator.
5. Kontrollera om minnesutrymmet på CF-
kortet är fullt. Om ja, överför befintliga
protokollfiler från CF-kortet till en dator och ta
bort filerna från CF-kortet.
6. Överför befintliga protokollfiler från CF-
kortet till en dator och omformatera CF-kortet
i autoklaven.
7. CF-kortet är defekt eller icke kompatibelt.
Ev. har inte ett CF-kort från MELAG använts. 
Hänvisning: Vi rekommenderar att man
använder endast original CF-kort från
MELAG!

215 se händelse 214
218 Försök har gjorts att skriva över ett befintligt,

skrivskyddat protokoll med ett protokoll med
samma namn.

1. Överför befintlig protokollfil från CF-kortet
till en dator och ta bort filen från CF-kortet.
2. Sätt i det tomma CF-kortet i kortschaktet
och mata ut protokollet igen.

221 CF-kortet eller en undermapp på CF-kortet
är full.

1. Överför befintliga protokollfiler från 
CF-kortet till en dator.
2. Formatera CF-kortet i autoklaven.

223 CF-kortet identifieras inte. 1. Överför befintliga protokollfiler från 
CF-kortet till en dator.
2. Formatera CF-kortet i autoklaven. 
3. Försök igen.

224 se händelse 223
228 se händelse 223
229 CF-kortet har dragits ut ur kortschaktet vid

skrivning/läsning.
Dra aldrig ut CF-kortet ur kortläsaren under
skrivning och läsning. Sätt tillbaka CF-kortet
och upprepa åtgärden.

231 CF-kortet hittades ej eller är inte isatt. Kontrollera om CF-kortet är korrekt isatt eller
sätt i det i kortschaktet igen.
Om problemet återkommer: överför befintliga
protokollfiler från CF-kortet till en dator,
formatera CF-kortet i autoklaven och försök
igen.

232 se händelse 229
236 Filsystemfel på CF-kortet 1. Överför befintliga protokollfiler från 

CF-kortet till en dator.
2. Formatera CF-kortet i autoklaven. 
3. Försök igen.

237 CF-kortet identifieras inte. Kontrollera om CF-kortet kan vara
skrivskyddat, och avlägsna skrivskyddet.
Om problemet återkommer: överför befintliga
protokollfiler från CF-kortet till en dator,
formatera CF-kortet i autoklaven och försök
igen.
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Händelse Möjliga orsaker Vad du kan göra
238 a) CF-kortet kan inte formateras eftersom det

är större än 4 GB.
b) CF-kortet är defekt eller icke kompatibelt.
c) CF-kortet är skrivskyddat.

a) Använd endast CF-kort med max. 4 GB
minnesstorlek.
b) Försök formatera CF-kortet i datorn.

CF-kortet är defekt eller icke kompatibelt. Ev.
har inte ett CF-kort från MELAG använts. 
Hänvisning: Det rekommenderas att man
använder endast original CF-kort från
MELAG!
c) Avlägsna skrivskyddet för CF-kortet.

240 CF-kortet identifieras inte. Kontrollera att CF-kortet är korrekt isatt i
kortschaktet. 
Om problemet återkommer: överför befintliga
protokollfiler från CF-kortet till en dator,
formatera CF-kortet i autoklaven och försök
igen.

249 Dörren stängs inte tätt. Dörrtätningen och/
eller tätningsytan är smutsig.

Kontrollera dörrtätningen och tätningsytan i
steriliseringskammaren avs. smuts,
främmande föremål eller skador, och rengör
dessa (se Rengör [} sida 68]).

305 Anslutningskabeln bakom displayen är lös
eller har glappkontakt.

Ta ur displayen ur hållaren och kontrollera
om anslutningskabeln är korrekt ansluten till
displayen och är oskadad.

351 Det maximala driftsintervallet eller antalet
laster sedan första idrifttagning resp. senaste
underhåll har nåtts. Underhåll krävs.

Avtala om en underhållstidpunkt med
auktoriserad kundtjänst/återförsäljarens
tekniker. Fram till dess kan autoklaven
fortsätta användas.

353 Autoklaven har stängts av alltför tidigt efter
det att inställningarna ändrades.

Vänta alltid med att stänga av autoklaven tills
att ändringarna har överförts helt i
autoklaven. Detta visas på displayen genom
en växling till föregående meny eller till
startskärmen.

367 Det apparatinterna minnet för
störningsprotokoll är fullt.

Kontrollera att valda utmatningsmedia är
anslutna och klara. Mata ut ännu inte
utmatade protokoll i menyn
”Protokollutmatning”.

377 Du har försökt att mata ut protokoll via
protokollskrivaren men ingen
protokollskrivare är ansluten.

Kontrollera om protokollskrivaren är korrekt
ansluten. Om du inte vill mata ut protokoll via
protokollskrivaren deaktiverar du
protokollskrivaren som utmatningsmedium
(se Protokollering [} sida 49]).

386 Det apparatinterna minnet för
störningsprotokoll är nästan fullt.

Kontrollera att valda utmatningsmedia är
anslutna och klara. Vid nästa tillfälle matar
du ut ännu inte utmatade protokoll i menyn
”Protokollutmatning”.

397 a) Nätverkskabeln har dragits ur eller är
skadad.
b) Nätverkskabeln är inte kompatibel.
c) Datorn är inte på.
d) Nätverksförbindelse har inte konfigurerats
korrekt.
e) Dokumentationsprogramvaran i datorn har
inte startats.

a) Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt
ansluten eller skadad.
b) Kontrollera om en 1:1 nätverkskabel är
ansluten. För direktförbindelsen mellan
autoklav och dator måste man använda en
1:1-kabel.
c) Slå på datorn.
d) Kontrollera nätverksinställningarna (se
Protokollering [} sida 49]).
e) Starta dokumentationsprogramvaran.
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402 Dörren är blockerad och kan inte stängas.

a) Dörrtätningen och/eller tätningsytan är
smutsig eller skadad.
b) Lasten blockerar dörrområdet.
c) Stängningsmekanismen är trög.

a) Kontrollera dörrtätningen och tätningsytan
på steriliseringskammaren avs. smuts,
främmande föremål eller skador.
b) Kontrollera om lasten blockerar dörren.
c) Kontrollera dörrspindeln och
dörrlåsningsmuttern avs. skador. Rengör och
fetta in dörrspindeln och dörrlåsningsmuttern
med bipackade glidfett.

407 se händelse 83
408 a) Vattenkranen är inte öppnad, eller inte

tillräckligt.
b) Byggnadens vattentryck är för lågt eller
varierar.
c) Tilloppsslangen är böjd.
d) Tillförselsilen i tilloppsslangens Aqua-Stop
och/eller läckvattendetektorn (om sådan
finns) är blockerad av smuts i
byggnadsförsörjningen. 

Om en läckvattendetektor (vattenstopp) är
installerad:
e) läckvattendetektorn har ingen funktion.

a) Öppna vattenkranen helt och kontrollera
om den centrala vattenkranen är öppen.
b) Kontrollera trycket i byggnadens
vattenförsörjning. Det minsta flyttrycket skall
vara 1,5 bar vid 8 l/min.
c) Kontrollera placeringen av tilloppsslangen.
Den måste vara lagd utan böjar och får inte
vara klämd. 
d) Rengör tillförselsilen i tilloppsslangens
Aqua-Stop resp. läckvattendetektorns ventil
enligt följande: 
1. Stäng vattenkranen.
2. Stäng av autoklaven.
3. Skruva av tilloppsslangen resp.
läckvattendetektorns ventil och kontrollera
tillförselsilen, rengör ev.
e) Dra ur styrdonet till läckvattendetektorn ur
uttaget och sätt i det igen efter ca 30 s. Det
måste höras ett omkopplingsljud i
läckvattenventilen (svart låda på
vattenkranen).

414 Avloppsvattnet kan inte rinna bort. 
a) Avloppsslangen är böjd eller lagd med
stora nedsänkningar.
b) Sifonen eller byggnadens
avloppsvattenledning är blockerad eller flera
apparater är anslutna till en sifon.
c) Kammarfiltren är blockerade.
d) Autoklaven är överbelastad.
e) Autoklaven har använts utan insatsställ.

a) Kontrollera placeringen av
avloppsslangen. Den skall vara lagd utan
böjar, med konstant fall och utan
nedsänkningar.
b) Kontrollera om byggnadens sifon är
blockerad. Hänvisning: Om du använder
flera apparater samtidigt rekommenderar vi
att du installerar en extra sifon. 
c) Kontrollera om kammarfiltren (på
fästpunkterna under glidskenan fram och
bak) är förorenade/blockerade t.ex. av
förpackningsrester. Rengör kammarfiltren ev.
d) Beakta de maximalt tillåtna lastmängderna
(se Beskickning autoklaven [} sida 25]). Gör
ev. ett vakuumtest (se Vakuumtest
[} sida 46]).
e) Använd autoklaven endast med
insatsställ.

416 se händelse 214
417 se händelse 397
428 se händelse 102
434 Överhettning på temperatursensor 2 1. Stäng av autoklaven och låt den svalna i

15 minuter. 
2. Sätt igång den igen. Nu är autoklaven
driftsklar igen. Kontakta servicetekniker om
problemet återkommer.

438 Autoklaven måste valideras. Låt validera autoklaven.
439 se händelse 102
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457 Datum eller tid har inte ställts in korrekt. Kontrollera inställningarna för datum och

klockslag och korrigera ev. (se Datum och tid
[} sida 60]).

458 a) Datum resp. tid är inte korrekt inställt.
b) Starttidsförvalets timer har löpt ut men
autoklaven var avstängd vid tiden för den
valda starttiden.

a) Kontrollera inställningarna för datum och
tid och korrigera ev. (se Datum och tid
[} sida 60]).
b) Observera att autoklaven måste vara
igång vid tiden för vald starttid.

465 a) Förbindelsen med etikettskrivaren är
bruten.
b) Etikettskrivaren är inte på.

a) Kontrollera om nätkabeln sitter i uttaget
och att etikettskrivarens Ethernet-kabel är
korrekt ansluten till autoklaven.
b) Sätt på etikettskrivaren. Power LED måste
lysa grön.

479 se händelse 397
488 se händelse 457
489 se händelse 136
490 se händelse 136
491 se händelse 136
492 se händelse 136
493 se händelse 136
495 se händelse 408
496 se händelse 408
499 a) Avstängningskranen i trycktanken i

MELAdem 56/56 M är stängd.
b) Trycket i trycktanken i MELAdem 56/56 M
är för lågt (< 1 bar).
c) Läckage eller böjda slangar i
processvattenförsörjningen.
d) Försörjningen från en extern
processvattenförsörjningen är brukten eller
flyttrycket är för lågt (t.ex. central
vattenförsörjning). 
e) Flyttrycket i kallvatteningången i
MELAdem 56/56 M är för lågt. 
f) I autoklaven är vattenförsörjningen inställd
till en trycklös vattenanrikningsanläggning,
men en trycksatt anläggning, t.ex.
MELAdem 56/56 M, är ansluten.

a) Stäng avstängningskranen till trycktanken
i MELAdem 56/56 M.
b) Kontrollera trycket på manometern till
MELAdem 56/56 M. Om trycket ligger under
1 bar låter man autoklaven vara igång så
länge och väntar tills att trycket i trycktanken
har ökat till över 1 bar. Tryckpumpen i
MELAdem 56/56 M måste arbeta med ett
hörbart ljud. Stäng inte av autoklaven
omedelbart efter steriliseringen utan låt den
vara på i ytterligare ca 30 min.
c) Kontrollera alla slangar i
processvattenförsörjningen från
MELAdem 56/56 M till autoklaven avs. läckor
och böjar.
d) 1. Kontrollera om alla kranar i
byggnadsvattenförsörjningen är öppnade i
processvattenledningen.
2. Kontrollera flyttrycket (min. 1 bar).
e) Kontrollera flytttrycket i
byggnadsvattenförsörjningen med en
flyttryckmätare (min. 0,5 bar vid 5 l/min).
f) Om en MELAdem 56/56 M eller annan
trycksatt anläggning är ansluten, kontrollerar
man om alternativet ”JA” har valts i meny
”Inställningar" > ”Apparatinställningar” >
”Vattenförsörjning”.

500 se händelse 499
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543 a) Avloppsslangen är böjd, klämd eller inte

sträckt.
b) Avloppsvattensträckan är blockerad.
c) Flera apparater är anslutna till en sifon.

a) Kontrollera placeringen av
avloppsslangen. Den måste vara lagd utan
böjar och får inte vara klämd. Beroende på
apparattyp och -position måste
avloppsslangen vara sträckt med
spännanordningen under bottentråget.
b) Kontrollera om byggnadens sifon är
blockerad.
c) Om man använder flera apparater
samtidigt rekommenderar vi att du installerar
en extra sifon.

545 a) Byggnadens säkring med jordfelsbrytare
har löst ut.
b) Nätkontakten har dragits ur eller är fel isatt
i uttaget.
c) Fel i elinstallationen.

a) Sätt igång jordfelsbrytaren igen eller byt
ev. ut den.
b) Kontrollera om nätkontakten är isatt,
nätledningen är skadad eller om det finns
glappkontakt/lösa insticksförbindningar som
orsakar problemet. Sätt i nätkontakten igen.
c) Låt kontrollera byggnadsinstallationen
(t.ex. säkringsautomater), testa autoklaven i
ett annat uttag eller annan strömkrets.

546 a) Byggnadsinstallationens säkring
(säkringsautomat) på L1 har löst ut.
b) Nätkontakten har dragits ur eller är fel isatt
i uttaget.
c) Fel i elinstallationen.

a) Ställ om säkringen på L1 igen eller byt ut
den.
b) Kontrollera om nätkontakten är isatt,
nätledningen är skadad eller om det finns
glappkontakt/lösa insticksförbindningar som
orsakar problemet. Sätt i nätkontakten igen.
c) Låt kontrollera byggnadsinstallationen
(t.ex. säkringsautomater), testa autoklaven i
ett annat uttag eller annan strömkrets.

547 a) Byggnadens säkring (säkringsautomat)
med jordfelsbrytare på L2 har löst ut.
b) Nätkontakten har dragits ur eller är fel isatt
i uttaget.
c) Fel i elinstalltionen.

a) Ställ om säkringen på L2 igen eller byt ut
den.
b) Kontrollera om nätkontakten är isatt,
nätledningen är skadad eller om det finns
glappkontakt/lösa insticksförbindningar som
orsakar problemet. Sätt i nätkontakten igen.
c) Låt kontrollera byggnadsinstallationen
(t.ex. säkringsautomater), testa autoklaven i
ett annat uttag eller annan strömkrets.

548 a) Byggnadsinstallationens säkring
(säkringsautomat) på L3 har löst ut.
b) Nätkontakten har dragits ur eller är fel isatt
i uttaget.
c) Fel i elinstallationen.

a) Ställ om säkringen på L3 igen eller byt ut
den.
b) Kontrollera om nätkontakten är isatt,
nätledningen är skadad eller om det finns
glappkontakt/lösa insticksförbindningar som
orsakar problemet. Sätt i nätkontakten igen.
c) Låt kontrollera byggnadsinstallationen
(t.ex. säkringsautomater), testa autoklaven i
ett annat uttag eller annan strömkrets.



13 Driftsstörningar

85

Händelse Möjliga orsaker Vad du kan göra
553 Vakuumpumpen är blockerad, t.ex. efter

längre driftsuppehåll.
Lossa en fastnad vakuumpump så här:
1. Bekräfta störningsmeddelandet.
2. Stäng av autoklaven, dra ur nätkontakten
och öppna serviceluckan.
3. Sätt i en insexnyckel 6 mm fram till
anslaget i öppningen för nödåtdragning av
vakuumpumpen tills att nyckeln griper in och
vrid den omväxlande i båda riktningar för att
lossa blockeringen i vakuumpumpen.
Upprepa detta tills att det går lätt att vrida
innersexkantnyckeln.
4. Ta bort innersexkantnyckeln igen.
5. Stäng serviceluckan, sätt i nätkontakten
och sätt igång apparaten. Nu är autoklaven
driftsklar igen. Kontakta servicetekniker om
problemet återkommer.

576 se händelse 546
577 se händelse 547
578 se händelse 548
579 se händelse 546
580 se händelse 547
581 se händelse 548
589 se händelse 136
590 se händelse 136
591 se händelse 136
593 se händelse 136
594 a) Kammarrören (tryckförlaga) i

steriliseringskammaren är smutsiga eller
blockerade.
b) Kondensskyddsplåten har hamnat ur läge.

a) Kontrollera innanmätet i
steriliseringskammaren avs.
förpackningsrester eller smuts. Lasten skall
inte ha kontakt med steriliseringskammaren.
b) Kontrollera inriktningen av
kondensskyddsplåten i
steriliseringskammaren och korrigera ev.
positionen. Kondensskyddsplåten skall sitta
direkt under temperatursensorerna.

595 se händelse 594
596 se händelse 594
597 se händelse 594
598 se händelse 594
599 se händelse 594
629 Ett otillåtet flöde av processvatten har

konstaterats.
Stäng av apparaten och sätt igång den igen.

635 Etikettskrivaren har valts som
utmatningsmedium men det finns ingen
sådan skrivare definierad.

Kontrollera konfigurationen i meny
”Inställningar” > ”Etikettskrivare”.

637 Etikettrullen i etikettskrivaren är slut. Lägg i en ny etikettrulle i skrivaren.
645 Protokollskrivaren har valts som

utmatningsmedium men det finns ingen
sådan skrivare definierad.

Kontrollera konfigurationen i meny
”Inställningar” > ”Protokollskrivare”.

646 a) Användarnamnet eller lösenordet för
inloggning på FTP-servern är felaktigt.
b) Användarnamnet och lösenordet för
inloggning på FTP-servern har inte lagts upp
korrekt.

a) Kontrollera i autoklaven om det inställda
användarnamnet och lösenordet stämmer
överens med upgifterna på FTP-servern (se
Inställningar [} sida 49]).
b) Kontrollera inställningarna för FTP-servern
och förbindelsen med autoklaven.

692 se händelse 132
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693 se händelse 132
694 se händelse 132
900 Felaktigt systemtillstånd Stäng av apparaten och sätt igång den igen.
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14 Teknisk data

Utrustningstyp Cliniclave 45
Apparatmått (H x B x D) 158 x 65 x 91 cm
Tomvikt 244 kg | 262 kg inkl. MELAdem 56
Tjänstevikt1) 254 kg | 292 kg inkl. MELAdem 56
Max. Golvbelastning
(vattentryckprov)2)

400 kg | 100 kg per apparathjul

Sterilisationskammare
Kärldiameter/-djup Ø 44 cm | 72 cm
Användningsområde 1 StE
Kärlvolym 105 liter
Elektrisk anslutning
Strömförsörjning Stjärnkoppling: 3x380-415 V + N + PE, 16 A, 50/60 Hz

Triangelkoppling: 3x220-240 V + PE, 32 A, 50/60 Hz
Elektrisk effekt 10,5 kW
Säkring i byggnaden Stjärnkoppling: 3x16 A, jordfelsbrytare 30 mA

Triangelkoppling: 3x32 A, jordfelsbrytare 30 mA
Nätkabelns längd 1,8 m från underskåpet
Omgivningsförhållanden
Max. Bullerutsläpp 72 dB(A)
Max. Frånvärme (vid maximal
last)3)

1,4 kW

Omgivningstemperatur 5-40 °C (idealiskt område 16-26 °C)

Skyddande system (enligt 
IEC 60529)

IP20

Relativ luftfuktighet max. 80 % vid temperaturer upp till 31 °C, max. 50 % vid 40 °C
(däremellan linjärt avtagande)

Max. höjdläge 2000 m
Kallvattenanslutning
Min. flödestryck 1,5 bar
Max. vattenförbrukning 8 l/min
Max. statiskt vattentryck 10 bar
Vattenkvalitet Dricksvatten, vattnets hårdhet 4-12 °dH (enligt DIN EN 285)
Processvattenanslutning
Min. flödestryck 0,5 bar
Max. vattenförbrukning 5 l/min
Statiskt vattentryck 5 bar
Vattenkvalitet DIN EN 285, bilaga B, tabell B.1
Avloppsanslutning
Max. genomströmningsmängd Tillfälligt max. 9 l/min
Smutsvattentemperatur korttid max. 90 °C

1) Uppgiften gäller för en vattenfylld apparat i driftsläge och kan öka, beroende på lasten, med upp till 40 kg.
2) Om en MELAdem 56 används måste en extra vikt på 33 kg (8,25 kg per apparathjul) beaktas.
3) Uppgiften gäller vid maximal, massiv last och öppnad dörr.
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Utrustningstyp Cliniclave 45 M
Apparatmått (H x B x D) 158 x 65 x 153 cm
Tomvikt 315 kg | 340 kg inkl. MELAdem 56 M
Tjänstevikt4) 370 kg | 423 kg inkl. MELAdem 56 M
Max. Golvbelastning
(vattentryckprov)5)

610 kg | 152,5 kg per apparathjul

Sterilisationskammare
Kärldiameter/-djup Ø 44 cm | 134 cm
Användningsområde 2 StE
Kärlvolym 200 liter
Elektrisk anslutning
Strömförsörjning Stjärnkoppling: 3x380-415 V + N + PE, 32 A, 50/60 Hz

Triangelkoppling: 3x220-240 V + PE, 63 A, 50/60 Hz
Elektrisk effekt 13,5 kW
Säkring i byggnaden Stjärnkoppling: 3x32 A, jordfelsbrytare 30 mA

Triangelkoppling: 3x63 A, jordfelsbrytare 30 mA
Nätkabelns längd 1,8 m från underskåpet
Omgivningsförhållanden
Max. Bullerutsläpp 72 dB(A)
Max. Frånvärme (vid maximal
last)6)

2,0 kW

Omgivningstemperatur 5-40 °C (idealiskt område 16-26 °C)

Skyddande system (enligt IEC
60529)

IP20

Relativ luftfuktighet max. 80 % vid temperaturer upp till 31 °C, max. 50 % vid 40 °C
(däremellan linjärt avtagande)

Max. höjdläge 2000 m
Kallvattenanslutning
Min. flödestryck 1,5 bar
Max. vattenförbrukning 8 l/min
Max. statiskt vattentryck 10 bar
Vattenkvalitet Dricksvatten, vattnets hårdhet 4-12 °dH (enligt DIN EN 285)
Processvattenanslutning
Min. flödestryck 0,5 bar
Max. vattenförbrukning 5 l/min
Statiskt vattentryck 5 bar
Vattenkvalitet DIN EN 285, bilaga B, tabell B.1
Avloppsanslutning
Max. genomströmningsmängd Tillfälligt max. 9 l/min
Smutsvattentemperatur korttid max. 90 °C

4) Uppgiften gäller för en vattenfylld apparat i driftsläge och kan öka, beroende på lasten, med upp till 80 kg.
5) Om en MELAdem 56 används måste en extra vikt på 42 kg (10,5 kg per apparathjul) beaktas.
6) Uppgiften gäller vid maximal, massiv last och öppnad dörr.
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15 Tillbehör

Alla listade artiklar samt en översikt över ytterligare tillbehör kan beställas från fackhandeln.

Kategori Mått Artnr
Cliniclave 45 Cliniclave 45 M

Upptagningshylla
Upptagningshylla för 2
instrumentkorgar (1/2 StE)
eller 4 instrumentbrickor 
(1/4 StE)

32,5 x 60 x 27,7 cm 04517

Upptagningshylla för sex
Norm-Tray-kassetter

20 x 28,7 x 30 cm 02518

Upptagningshyllor för 8
brickor

20 x 28,7 x 30 cm 02519

Upptagningshyllor för fem
Dental-behållare

20 x 28,7 x 30 cm 04518

Standard-tray-kassetter
Standard-tray-kassett,
perforerad (med filterduk)

29 x 19 x 4 cm 00289

Standard-tray-kassett,
perforerad (utan filterduk)

29 x 19 x 4 cm 00286

Instrumentkorgar och -brickor
Instrumentbricka liten 18,8 x 29 x 2,3 cm 00280
Bricka stor (1/4 StE) 31 x 59 x 5 cm 00450
Instrumentkorg (1/2 StE) 19 x 29 x 4 cm 00260
Beskickningssystem
Spår ”Standard” 34,5 x 64 x 8,5 cm 80560 --
Spår ”Standard” 34,5 x 126 x 8,5 cm -- 80580
Lastvagn 43 x 87 x 105 cm 01145
Spår ”Comfort” 32 x 65 x 8,2 cm 80550 --
Spår ”Comfort” 32 x 65 x 8,2 cm -- 80570
Lastenglidare 33,2 x 62,3 x 2,7 cm 46891
Skjuthake 4 x 50 x 3 cm 28887
Testkroppssystem
MELAcontrol som består av
Helix-testkropp och 250
indikatorremsor

01080

MELAcontrol PRO som
består av Helix-testkropp och
40 indikatorremsor

01075
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Kategori Mått Artnr
Vattenanrikning
Anläggning för omvänd
osmos MELAdem 56

11056 --

Anläggning för omvänd
osmos MELAdem 56 M

-- 11057

För dokumentationen
MELAflash CF-Card 01043
MELAflash kortläsare 01048
MELAtrace
dokumentationsprogramvara

21138

Etikettskrivare MELAprint 60 01160
Nätverkskabel (1:1), 2,5 m 15817
Nätverkskabel (1:1), 5 m 15811
Protokollskrivare 
MELAprint 44

01144

Nätverksadapter för
MELAprint 42/44

40295

Annat
Vattenstopp
(läckvattendetektor)

01056

Foliehållare, kort 18,4 x 28 x 8,7 cm 22410
Foliehållare, lång 18,4 x 37 x 8,7 cm 22420
Installationsset 09027
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Glosor
AKI

AKI är förkortningen för "Arbetsgruppem för uppar-
betning av instrument"

Behörig tekniker
En behörig tekniker är en person inom kundtjänst
eller fackhandel som har utbildats och fått behörig-
het av MELAG. Endast denna tekniker får genom-
föra reparations- och installationsarbeten på
MELAG-apparater.

BGV A1
BGV är en förkortning av Berufsgenossenschaft-
liche Vorschriften. A1 står för preventionsprinciper

Blandad last
förpackat eller icke-förpackat sterilisationsmaterial i
en last

Bowie & Dick-test
Ångpenetrationstest med norm-kontrollpaket; be-
skrivs i DIN EN 285; testet är erkänt inom storsteri-
lisationen

CF-kort
CF-kortet är ett lagringsmedium för digitala data;
Compact Flash är en standardiserad standard,
d.v.s. dessa minneskort kan användas i alla appa-
rater med en motsvarande kortplats. CF-kortet kan
läsas och vid behov skrivas på av alla apparater
som stöder standarden.

Charge
Batchen är en sammanfattning av det gods som
tillsammans har genomgått en och samma be-
handling.

Delad vakuumprocess (fraktionerad)
teknisk process av ångsterilisation; är den multipla
evakueringen av sterilisationskammaren omväx-
lande med ånginsläpp

Demineraliserat vatten
Vatten utan mineraler som förekommer i normalt
käll- eller kranvatten; framställs genom en jonby-
tesprocess av vanligt kranvatten. Här används det
som processvatten.

Destillerat vatten
även aqua dest från lat. aqua destillata; är till störs-
ta delen fritt från salter, organiska ämnen och mik-
roorganismer, framställs genom destillation (av-
dunstning och efterföljande kondensation) ur van-
ligt kranvatten eller förhandsrenat vatten. Här an-
vänds det som processvatten.

DGSV
Förk.: "Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversor-
gung"; dess utbildningsriktlinjer listas i DIN 58946,
del 6 som ”Krav på personalen”.

DIN 58953
Norm - sterilisation, underhåll av sterilisationsmate-
rial

DIN EN 285
Norm - sterilisation -ångsterilisation - storsterilisa-
tor

DIN EN 867-5
Standard - icke-ekologiska system avsedda att an-
vändas i sterilisatorer - del 5: Fastställande av indi-
katorsystem och testkroppar för prestandakontroll
av småsterilisatorer av typ B och S

DIN EN ISO 11607-1
Standard – förpackningar för medicintekniska pro-
dukter som skall steriliseras - del 1: Krav på mate-
rial, sterilbarriär- och förpackningssystem

Dubbelmantel-ångalstrare
används för en snabb ångalstring, utanför sterilisa-
tionskammaren men runtomkring sterilisationskam-
maren

Evakuering
Framställning av vakuum i en behållare

FTP
(eng.: File Transfer Protocol) är en dataöverfö-
ringsprocess som tjänar till att överföra data från
Internet. Sådan data kan innehålla program, filer
eller information. Särskilda FTP-program (FTP-
Clients) används för att ladda data på en server.

Kondens
Vätska (t.ex. vatten) som uppkommer som ånga
vid kylning och som släpps ut som sådan

Korrosion
kemisk förändring eller förstöring av metalliskt ma-
terial genom vatten och kemiska substanser

Ledningsförmåga
Ledningsförmåga är förmågan hos en ledande ke-
mikalie eller ämnesblandning att leda eller överföra
energi eller andra ämnen eller partiklar i rummet.

Mjuk sterilisationsförpackning
t.ex. papperspåse eller genomskinliga sterilisa-
tionsförpackningar

Multiförpackningar
t.ex. instrument dubbelt förseglade med eller för-
packade i folie och befinner sig dessutom i en be-
hållare som kan vara inslagen i textilier.

Porös
tillåter att vätska och luft släpps ut, t.ex. textilier
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Processbedömningssystem
också Self-Monitoring-System - övervakar sig själv,
jämför givare med varandra under ett löpande pro-
gram

Processvatten
krävs för att framställa vattenånga för sterilisatio-
nen; riktvärdet för vattenkvalitén enligt DIN EN 285
resp. DIN EN 13060 – bilaga C

RKI
Förkortning för ”Robert-Koch-Institut”. En central
inrättning för identifiering, förebyggande och be-
kämpning av sjukdomar, i synnerhet infektionssjuk-
domar.

Sterilbarriärsystem
Sluten minsta förpackning som förhindrar att mik-
roorganismer tränger igenom; t.ex. påsar som för-
seglats, stängda och återanvändbara behållare,
vikta sterilisationsdukar, osv.

Sterilisationskammare
Sterilisatorns inre som upptar material

Sterilisationsmaterial
är icke-sterilt, steriliserbart material som ska sterili-
seras

Sterilt material
betecknas också som Charge, och är redan sterili-
serat material

Stötkokning
är ett fenomen som innebär att man kan hetta upp
vissa vätskor utöver deras kokpunkt under särskil-
da villkor utan att de kokar över; detta tillstånd är
instabilt; vid minsta vibration kan en stor gasblåsa
bildas inom mycket kort tid som kan leda till att den
exploderar.

TCP
(engl.: (engl. Transmission Control Protocol) be-
tecknar ett standardprotokoll för förbindelse av da-
torer och nätverk.

Upphettningstid
Tid som är nödvändig för att hetta upp dubbelman-
tel-ångalstraren efter att autoklaven har satts på
alt. efter att ett sterilisationsprogram har påbörjats,
innan sterilisationen startar; varaktigheten är av-
hängig av temperaturen under vilken sterilisationen
pågår.

Vakuum
Dagligt tal: materiafritt rum; tekniskt sett: volymen
med minskad gastryck (mestadels lufttryck)





Din distributör
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Bruksanvisning i original
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