Bruksanvisning
Vacuklav® 40 B+ Evolution
Vacuklav® 44 B+ Evolution
Autoklaver i Premium-Plus-klassen
från software-versionen 3.240

SV
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 ständiga strävan efter kvalitet, den högsta funktionssäkerheten och innovation har vi uppnått en stor framgång och blivit globala 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 flerdagsrevisioner 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 föreskrifter

1 Allmänna föreskrifter
Läs bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten. Bruksanvisningen innehåller viktig säkerhetsinformation. Den långsiktiga funktionaliteten och värdet av apparaten har samband främst med hur den
sköts. Förvara bruksanvisningen säkert i närheten av apparaten. Den är en del 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.

Universalprog
ram

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

MELAconnect App
Med hjälp av appen MELAconnect kan du hämta apparatstatus och programförlopp för dina MELAG-apparater som är anslutna till mottagningens nätverk från vilken plast på mottagningen som helst.
MELAconnect har följande funktioner:
▪ Anrop av apparatstatus och programförlopp
▪ Åtkomst till användarmanualer och instruktionsfilmer för användning av apparaten
▪ Identifiering av störningar och presentation av lösningar och hjälp direkt
▪ Rutinmässiga kontroller av MELAG-foliesvetsar dokumenteras snabbt och papperslöst
▪ Kontakta servicetekniker (kontaktuppgifter måste läggas in manuellt)
Beskrivningen av anslutningen av MELAconnect till din MELAG-enhet återfinns i avsnittet MELAconnect
[} sida 45].
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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.

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 vattenskador.

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 m.

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

Anslut endast den medlevererade nätkabeln till apparaten.

n

Nätkabeln får inte ersättas av en kabel med otillräckliga dimensioner.

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.

Fjädersäkerhetsventil
n

Fjädersäkerhetsventilen måste vara fritt åtkomlig och får t.ex. inte limmas fast eller blockeras. Placera
produkten så att fjädersäkerhetsventilens korrekta funktion är säkerställd.

Förberedelse och sterilisering
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n

Följ textil- och instrumenttillverkarens anvisningar när du bearbetar och steriliserar textilier och instrument.

n

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

n

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

2 Säkerhet

Programavbrott
n

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

n

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

Uttag av steriliserad gods
n

Öppna aldrig dörren med kraft.

n

Vid uttagning av bricka, använd bricklyft. Rör aldrig vid steriliseringsgodset, kärlet eller dörren 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.

Förvaring och transport
n

Apparaten får endast förvaras och transporteras frostfritt.

n

Autoklaven får endast bäras av två personer.

n

För att bära autoklaven använd de avsedda bärbältena.

Underhåll
n

Låt endast auktoriserade tekniker utföra underhåll.

n

Håll dig till de angivna underhållsriktlinjer.

n

Vid byte av reservdelar får endast originalreservdelar från MELAG användas.

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 produkten, skall rapporteras till tillverkaren (MELAG) och ansvarig myndighet i medlemsstaten, där användaren och/eller patienten har sin hemvist.
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3 Prestandabeskrivning
Avsedd användning
Autoklaven är avsedd för användning inom det medicinska området, t.ex. på allmänna läkar- och tandläkarpraktiker. Denna autoklav är enligt DIN EN 13060 en ångsterilisator med cykler i typ B. Som universalautoklav lämpar den sig för krävande steriliseringsuppdrag. På så sätt kan du sterilisera t.ex. stora
mängder instrument behandlade med olja eller 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.

Sterilisationsprocess
Autoklaven steriliserar på grundval av den fraktionerade vakuumprocessen. Detta möjliggör att sterilisationsmaterialet 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
klinik.
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 steriliseringskammare. 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 hålrum. Stora mängder instrument eller textilier kan steriliseras efter vandra på mycket kort tid, och mycket
goda torkresultat uppnås.
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4 Beskrivning av apparaten
Apparatens beståndsdelar
1
2
3
4
5
6

7
8

14

13

12

11

10

9

1

Kortläsare för CF-kort

2

Färg-touch-display

3

LED-statusrad

4

Energisparande knapp

5

Dörr (vänsteröppnande)*)

6

Öppning för att nödöppna dörren*)

7

Öppning till att dra igång
vakuumpumpen i nödfall

8

Nätanslutning (täckt, tillgängliga
via sidoingrepp)

9

Ethernet-anslutning*)

10

Återställningsknapp
motorskyddsbrytare*)

11

Återställningsknapp
överhettningsskydd*)

12

Insexnyckel, 5 mm för att
nödöppna dörren

13

Fot fram (justerbar)

14

Manometer för visning av tryck i
dubbelmantel-ångalstraren*)
*) bakom skyddet

Avbildning 1: Vy framifrån

15

16

15

Ethernet-anslutning

16

Ethernet-anslutning, optionell (kan
eftermonteras)

17

Fläkt

18

Säkringskombination enligt
EN 1717

19

19

Antikavitationsmunstycke och ventil

20

20

Fjädersäkerhetsventil, kärl

21

Sterilfilter

22

Fjädersäkerhetsventil,
dubbelmantel

23

Kylvatteninlopp (3/4" utvändig
gänga)

24

Processvattentillflöde för extern
förrådstank eller
vattenanrikningsanläggning
(t.ex. MELAdem)

25

Kylvattenutlopp (3/4" utvändig
gänga)

26

Optionell anslutning för flexdisplay

27

Anslutning för nätverkskabel

17

18

21
22
23
24

27

26

Avbildning 2: Vy bakifrån
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28

28

Hållare för vattenanrikning
sanläggning MELAdem

29

29

Fjäderklämma för fastsättning av
"Plus"-hållarna

30

30

Dörrspindel

31

Sterilisationskammare

32

Kärltätningsyta

33

Dörrtätning

34

Dörrondell

35

Gängad bussning

31

35

34

33

32

Avbildning 3: Vy framifrån, dörr öppen

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

Bruksanvisningen innehåller viktiga säkerhetsanvisningar. Åsidosättande av
anvisningarna kan leda till personskador och materiella skador.

Läs bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten.

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.
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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.

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.

Hållare för lasten
Autoklaven levereras alltid med en hållare för förvaring av brickor eller kassetter. Detaljerad information
om de olika hållarna, om möjligheterna att kombinera med underlägg för olika last och om användningen
hittar du i bruksanvisningen ”Användaranvisningar för hållare”.
På baksidan av sterilisationskammaren finns en fjäderklämma för fastsättning av hållarna installerad. Om
du använder ”Plus”-hållaren, skjut in hållaren hela vägen in i sterilisationskammaren tills hållaren hakar
fast i fjäderklämman.

Energisparande knapp
Genom att trycka på energisparande knappen aktiverar du energisparläge med ett knapptryck och displayen stängs av. Dubbelmanteln värms då inte mer upp förrän vid nästa programstart. Detta motsvarar väntetid 2, se även Inställningar [} sida 31], Energisparläge [} sida 48].
Genom att trycka på energisparande knappen på nytt sätter du på displayen igen.

HÄNVISNING
Energisparläget kan inte aktiveras under pågående program.
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Tillstånd

Betydelse

lyser

Energisparläge kan aktiveras.

lyser inte

Energisparläge är aktivt eller kan inte aktiveras.

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
Program/tester

Betydelse
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.
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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. totalcharger, underhållsräknare, protokollinställningar, protokollminne och
andra tekniska värden.

Serviceområde

Endast för servicetekniker.

Hjälpmeny

Uppvisar, beroende på det utvalda fönstret och användarsituation,
anvisningar om användning eller funktion av det aktuella, utvalda
fönstret.

4 Beskrivning av apparaten

Symboler i åtgärdsraden

Betydelse

Öppna dörren

öppnar autoklavens dörr

tillbaka

går tillbaka till föregående fönster

före

går till nästa fönster

Avbryt/tillbaka utan växlar till en överordnad meny, lämnar fönstret utan att spara
lagring
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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5 Installation
Uppställning och installation
Installations- och uppställningsprotokoll
Som ett bevis på att uppställning, installation och första idrifttagande har skett korrekt, samt för era garantirättigheter, skall ansvarig återförsäljare fylla i uppställningsprotokollet och skicka en kopia av det till
MELAG.

Uppställningsplats
VARNING
Underlåtenhet att beakta uppställningsanvisningar kan leda till skador på autoklaven.
n Låt endast någon som är auktoriserade av MELAG ställa upp, installera och driva
autoklaven.
n Apparaten är inte avsedd för användning i explosionsutsatta områden.
n Autoklaven är avsedd att användas utanför patientmiljön. Det minsta avståndet till
behandlingsområdet måste vara minst 1,5 m.
Egenskap

Vacuklav 40 B+

Uppställningsyta

jämn och vågrät

Vacuklav 44 B+

Golvbelastning (normaldrift)

3,02 kN/m²

Frånvärme (vid maximal last)

0,95 kWh

Omgivningstemperatur

5-40 °C (idealiskt område 16-26 °C)

Relativ luftfuktighet

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

2,82 kN/m²

I drift kan ånga tränga ut. Placera inte enheten i omedelbar närhet av en rökdetektor. Håll avstånd till material som kan skadas av ånga.

Elektromagnetisk omgivning
Bedömningen av apparatens elektromagnetiska kompatibilitet (EMC) grundades på gränsvärdena för störningsgräns för apparaterna av klass B samt för immunitet mot drift i grundläggande elektromagnetisk miljö
enligt IEC 61326-1. Således är apparaten lämplig för användning i alla inrättningar, inklusive dem i bostadsmiljö och liknande, som är direkt anslutna till ett offentlig elnät som även försörjer byggnader avsedda
för nyttjande som bostäder. Golven bör vara av trä eller betong, alternativt belagda med keramiska plattor.
Om golvet är belagt med ett syntetiskt material måste den relativa luftfuktigheten uppgå till minst 30 %.
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Utrymmeskrav

Mått

Vacuklav 40 B+

Vacuklav 44 B+

Bredd

A

46 cm

46 cm

Höjd

B

56,5 cm

56,5 cm

Djup, totalt*)

C

58 cm

69 cm

Avstånd mellan apparatfötter

C1

24 cm

35 cm

Avstånd från bakre apparatfot till
bakvägg

C2

17,6 cm

17,6 cm

Min. avstånd till sidan

D1

5 cm

5 cm

Min. avstånd till sidan av
dörranslaget

D2

14 cm

14 cm

Min. avstånd bakåt

E

5 cm

5 cm

Fritt utrymme vid helt öppen dörr

F

52 cm

63 cm

Avstånd uppåt

G

5 cm

5 cm

*) inklusive säkringskombination enligt EN 1717
Vid inbyggnad av autoklaven var noga med att behålla avstånden på sidorna.

15

5 Installation

Utökat platsbehov för processvattenförsörjningen
Därtill kommer behovet av utrymme för en förrådstank eller en vattenanrikningsanläggning. Dessutom
måste fri tillgång till slangar och sladdar till autoklaven och vattenanrikningsanläggningen säkerställas.
Utrymmeskrav

MELAdem 40

MELAdem 47

Förrådstank

Vattenanrikningsanläggning

Trycktank

Bredd

32 cm

39 cm

--

21 cm

Höjd

35 cm

47 cm

51 cm

38 cm

Djup

15 cm

15 cm

--

23 cm

--

--

24 cm

--

Diameter

Justering av autoklaven
För att fungera utan störningar måste autoklaven placeras vågrätt med hjälp av ett vattenpass som placeras vid kärlflänsen. Därefter måste de främre fötterna på Vacuklav 40 B+/41 B+ vridas ut tre varv, respektive fem varv på Vacuklav 43 B+/44 B+, för att ge autoklaven en lätt lutning bakåt.

Nätanslutning
Beakta följande försiktighetsåtgärder vid hantering av kablar och kontaktdon:
u

Skada eller ändra aldrig nätkabeln eller kontaktdonet.

u

Böj eller vrid aldrig på nätkabeln.

u

Dra aldrig i nätkabeln för att ta ut kontakten ur uttaget. Dra alltid i kontaktdonet.

u

Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.

u

För aldrig nätkabeln över sådana ställen där den kan bli klämd (t.ex. dörrar eller fönster).

u

För inte nätkabeln längs en värmekälla.

u

Använd inga spikar, häftklämmor eller liknande objekt för att fixera en nätkabel.

u

Skulle nätkabeln eller kontaktdonet skadas, ta apparaten ur drift. Nätkabeln eller kontakten får bytas ut
endast av auktoriserade tekniker.

Byggmässiga krav för nätanslutning
Egenskap

Byggmässiga krav

Strömförsörjning

Uttag med 220-240 V, 50/60 Hz, 3400 W*)

Säkring i byggnaden

Separat strömkrets med 16 A, jordfelsbrytare 30 mA (för att
säkerställa fortsatt tillförlitlig drift av autoklaven vid störningar)

Annat

extra uttag 230 V, 50 Hz för etikettskrivare MELAprint 60,
protokollskrivare MELAprint 42/44 osv.

Nätledningens längd

2m

*) max. spänningsområde 207-253 V
Efter montering måste kontaktdonet vara lätt åtkomligt, för att vid behov kunna koppla autoklaven ifrån elnätet när som helst.
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Vattenanslutning
Anslutning i praktiken

Kallvatten

Processvatten

till avstängningsventilen
för kallvatten
(vattenkran), G3/4 “

till en
väggavlopp, nominell
vattenanrikningsanläggni bredd DN 40 eller till en
ng, t.ex. MELAdem
sifon (diskavlopp)

Installationshöjd

Avlopp

min. 30 cm nedanför
autoklaven

Min. flödestryck

0,5 bar vid 3 l/min

1,5 bar vid 3 l/min

--

Rekommenderat
flödestryck

2-4 bar vid 3 l/min

1,5-10 bar vid 1,4 l/min

--

Min. vattentryck (statiskt) --

2 bar

--

Max. vattentryck
(statiskt)

10 bar

10 bar

--

Max. vattentemperatur

max. 20 °C
(idealfallet 15 °C)

--

80 °C

Vattenkvalitet

Dricksvatten

destillerat eller
demineraliserat vatten
enligt DIN EN 13060,
bilaga C

--

Åtgärder för skydd av
dricksvatten

inga (internt säkrad mot återflöde till dricksvattensnätet genom befintlig
säkerhetskombination som består av återflödesspärr och rörluftare, i enlighet
med EN 1717)

HÄNVISNING
För att förhindra vattenskador rekommenderar MELAG att en läckagevarnare installeras,
t.ex. ett vattenstopp från MELAG.

Tillförsel av processvatten
För ångsteriliseringen krävs användning av destillerat eller demineraliserat vatten, så kallat processvatten.
Standarden DIN EN 13060 förutsätter att man vid användning av processvatten beaktar riktvärdena enligt
bilaga C.
För första påfyllning av det ånggenererande systemet behöver autoklaven ca 3 liter processvatten.
Tillförsel av processvatten sker antingen från en extern förrådstank som då och då måste fyllas på manuellt med vatten av motsvarande kvalitet, eller automatiskt från en vattenanrikningsanläggning
(t.ex. MELAdem 40/MELAdem 47).
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6 Sterilisering
Att sätta på autoklaven
ü

Autoklaven är ansluten till elnätet.

ü

Försörjningen med processvatten är säkerställd. För första påfyllning av det ånggenererande systemet
behöver autoklaven ca 3 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 9-13 min, beroende på apparattypen. Denna tid behövs för föruppvärmningen av dubbelmantel-ångalstraren.

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 förberedelseförfaranden som används är av avgörande betydelse.

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.

18

6 Sterilisering

MEDDELANDE
Rester av desinfektions- och rengöringsmedel leder till korrosion.
Följder kan vara mer underhåll och en sämre funktion av autoklaven.
Oförpackat sterilgods förlorar sin sterilitet vid kontakt med omgivningsluften. Om du avser att sterilförvara
dina instrument måste du förpacka dem i lämpligt emballage före sterilisering.
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.

u

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

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

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.

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.

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.
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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 eller mjuka förpackningar, som t.ex. genomskinliga sterilisationsförpackningar, 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 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 eller vara försedda med
ventiler. MELAG:s sterilisationsbehållare, t.ex. MELAstore-boxar, uppfyller alla krav för en
framgångsrik sterilisation och torkning.

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.

Mjuka sterilisationsförpackningar
Mjuka sterilisationsförpackningar kan steriliseras i behållare eller på brickor. Beakta följande när du använder mjuka sterilisationsförpackningar, såsom MELAfol:
u

Ordna förpackningarna vertikalt och med en liten avstånd till varandra.

u

Transparenta sterilisationsförpackningar om möjligt på högkant, och om det inte är möjligt, då med
papperssidan vänd neråt.

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.
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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

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 Program & tester. I följande tabeller kan du läsa vilket steriliseringsmaterial som ska användas med vilket
program och vilka tilläggsprogram som står till ditt förfogande.
Universalprogram

Snabbprogram B

Snabbprogram 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

05:30 min

05:30 min

03:30 min

20:30 min

20:30 min

Tidsåtgång*)
Vacuklav 40 B+

ca 21 min

ca 15 min

ca 11 min

ca 38 min

ca 36 min

Tidsåtgång*)
Vacuklav 44 B+

ca 21 min

ca 15 min

ca 12 min

ca 39 min

ca 36 min

Intelligent torkning**)

4-30 min

4-30 min

4-30 min

4-30 min

4-30 min

Tidsinställd torkning

12 min

6 min

2 min

12 min

12 min

)

* utan torkning vid full last och beroende på last och uppställningsförutsättningar
(t.ex. kylvattentemperatur, om autoklaven är ansluten till det fasta vattennätet, och nätspänning)
**) Om intelligent torkning aktiveras, bevakas torkningsfasen automatiskt och avslutas så fort lasten är
torr.
Program

Förpackning

Lämpar sig särskilt för

Universalprogram

enkla förpackningar blandat gods; långa ihåliga
6 kg/7 kg
och
föremål med liten
eller
flerförpackningar
innerdiameter
9 kg med MELAstore

Snabbprogram B

enkelförpackade
och oförpackade
instrument (inga
textilier)

långa ihåliga föremål med
liten innerdiameter

Snabbprogram S

endast oförpackat
(inga textilier)

enkla massiva instrument;
överföringsinstrument;
enkla ihåliga föremål

Textilprogram

enkla förpackningar Textilier; termolabilt gods
och
(t.ex. plast, gummiartiklar)
flerförpackningar

Prionprogram

enkla förpackningar Instrument för vilka man
och
kan anta infektionsrisk
flerförpackningar
genom sjukligt ändrad
äggvita (t.ex. CreutzfeldJacob, BSE)

Last
40 B+/44 B+

enkelt förpackad
max. 1,5 kg
----oförpackad 6 kg/7 kg
6 kg/7 kg
Textilier 2 kg/2,5 kg
----termolab. gods
6 kg/7 kg
eller
9 kg med MELAstore
6 kg/7 kg
eller
9 kg med MELAstore
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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 41].

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

4.

eller

.

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

Ê Efter start av starttidsförvalet kan ingen annan meny än Info

& Status väljas längre.

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 37]) 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.
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Frisläppning
I enlighet med RKI ”Krav på hygien vid beredning av medicinprodukter", slutar beredningen av instrumenten 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 Inställningar [} sida 31]).

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 steriliseringsprogrammet, 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 sterilisationsprotokollet dokumenteras frisläppningen av chargen och ev. tillhörande indikatorer. Beroende på inställningen i användarhanteringen är en personlig-PIN nödvändig för frisläppandet av steriliseringsmaterial. Personen som frisläpper lasten och indikatorerna har denna.

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
När dörren öppnas efter ett programavbrott kan het vattenånga komma ut.
Brännskador kan uppstå.
n Vid uttagning av bricka, använd bricklyft.
n Rör aldrig vid steriliseringsgodset, kärlet eller dörren med oskyddade händer. Delarna är
heta.

24

6 Sterilisering

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.
Gör så här för att avbryta ett program före torkning:
1.

Tryck i åtgärdsraden på AVBRYT.

2.

Bekräfta efterföljande säkerhetsförfrågning med JA.

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.
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Programavbrott efter start av torkning
Om du avbryter ett program när torkningen har börjat gäller sterilisationen som korrekt avslutad. Autoklaven 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, ickeförpackade 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.

3.

Efter en kort tid kan du öppna dörren genom att
trycka på dörrsymbolen

.

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.
Om du tar ut sterilgodset direkt efter att programmet har avslutats kan det hända att det finns lite fuktighet
på godset. Enligt den röda broschyren från ”Arbeitskreis für Instrumentenaufbereitung” (AKI) (”Arbetsgruppen för instrumentsterilisering”, ö.a.) gäller som godtagbar restfukt – i praktiken – enstaka vattendroppar
(inga pölar), som måste ha torkat bort inom 15 minuter.
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Vid uttag av steriliserat gods:
u

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

u

Vid borttagning av hållaren ur autoklaven ska man hålla den i vågrätt läge. Annars finns det risk att
lasten glider ur.

u

Kontrollera att hållaren inte glider ur av misstag när lasten tas ut separat ur autoklaven.

u

Vid uttagning av bricka, använd bricklyften.

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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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 Inställningar → Protokollering tillhandahålla de definierade utmatningsmedia och mata ut protokollen 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 protokollminne, 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 medier 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 Inställningar, protokollering [} sida 31].

Etikettskrivare som lagringsmedium
Användningen av en etikettskrivare gör att du kan spåra lasten: man kan lättare tilldela de steriliserade instrumenten till en patient och sterilisationsLasten genom att ange sterilisationsdatumet, lagringstiden, Lastennumret, användar-ID:et av personen som har friställt instrumenten, den använda autoklaven samt filnamnet. Den säkra förpackningen innehållande steriliserat material kännetecknas med ett etikett efter sterilisationen. På så sätt har personen som har förberett sterilisationen uppfyllt alla förutsättningen för en fullständig "friställning". I patientjournalen kan på så sätt information relevant till en korrekt sterilisation av instrumenten utläsas.
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MELAG 40 B+ 201740-B0112
05.04.2018 / 04.10.2018
Charge 03/00019
ID: 1001

Typ, serienr
Steriliseringsdatum/Lagringstid
Dagscharge/Sammanlagd Charge
Användar-ID

Filnamn
Lagringstid

HÄNVISNING
Så att en förpackning med en etikett kan i efterhand tilldelas en viss charge får
sterilisationsprotokollens filnamn inte ändras.
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Dagliga tester
Vakuumtest
Med vakuumtestet kontrolleras eventuella läckage i autoklavens ångsystem. Genomför vakuumtestet varje
vecka vid normal drift, vid första idrifttagande, efter vid pauser längre än två veckor och vid störningar.
Bowie & Dick-test
Med Bowie & Dick-testet kontrolleras om tillräckligt mycket ånga tränger igenom porösa material,
t.ex. Textilier, i autoklaven. Därför rekommenderas detta test särskilt vid sterilisering av större mängder
textilier.
Ledningsvärdemätning
Ledningsvärdemätningen tjänar till att manuellt kontrollera vattenkvaliteten i det förbrukade processvattnet.
Vid relevant tidpunkt avger autoklaven automatiskt ett motsvarande meddelande, om de tillåtna värdena
överskrids.
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Protokollering
Alla inställningar för utmatning av text- och grafikprotokoll, d.v.s. utmatningsmedia, protokollformat, direktutmatning 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.

Utmatning av grafikprotokoll (tillval)
HÄNVISNING
Grafikprotokoll kan inte sparas i interna protokollminnet. Därför går det inte att mata ut
grafikprotokoll i efterhand.
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Om du vill mata ut ett grafikprotokoll som komplement till textprotokollet, gör så här:
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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
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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 DHCPnätverk.

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.

Du kan välja mellan följande format:
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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 användaren genom PIN-uppgift krävs i meny Användarhantering. När detta alternativet är aktiverat dokumenteras 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
menyn.

lämnar du

Radera en användare
1.

Välj alternativet Användarhantering enligt ovan
och öppna användarlistan.

2.

Markera användar-ID:et som du vill radera.

3.

Välj symbolen
användare.

, för att radera denna

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. Användarautentiseringen 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 användarPIN 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.

40

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 CFkortet. Displayen växlar till nästa fönster.

9 Inställningar

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.

4.

Sätt eller ta bort haken vid alternativ Extra
torkning och bekräfta med LAGRA.
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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 steriliseringskammaren. 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 [} sida 19].
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 tidomställningen 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.

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
tester.
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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
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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 mobila 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.
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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 bildvisning.
Välj bilder för diashowen
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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.

9 Inställningar

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
det önskade parametervärdet.

3.

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

och

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 → Touchkänslighet. 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 erforderlig starttemperatur efter avstängning. I energisparläget kan två väntetider ställas in:
Väntetid 1 (W1): Efter en förinställd väntetid på 15 minuter sänks temperaturen hos den dubbelmantelångalstraren till 103 °C. Programkörtiden förlängs med ca 2 minuter vid nästa start.
Väntetid 2 (W2): Efter en förinställd väntetid på 60 minuter värms den dubbelmantel-ångalstraren inte
längre. Programkörtiden vid nästa start förlängs med ca 5 minuter, beroende på driftspausens längd, eftersom den dubbelmantel-ångalstraren först förvärms 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
.
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4.

Upprepa stegen för väntetid 2.

5.

Tryck på NÄSTA.

och

9 Inställningar

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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Underhållsintervall
Intervall

Åtgärder

Apparatkomponent

Varje vecka

Kontroll avs. föroreningar,
avlagringar eller skador

Kammare inkl. dörrtätning och
kammartätningsyta,
hållare för lasten

Efter 2 månader

Smörjning av dörrspindeln

Dörrmekanism

Efter 2 år resp.
4000 cykler

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. Rengör 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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Extern förrådstank
Om du använder den externa förrådstanken för processvattenförsörjning, genomför den regelbundna
kontrollen och rengöringen på följande sätt:
Intervall
I samband med varje
påfyllning

Kontrollera förrådstanken avseende föroreningar. Skulle det förekomma
föroreningar, rengör förrådstanken innan du fyller på den på nytt.

Minst en gång per månad

Beroende på ljusinsläpp, omgivningstemperatur och användningsgrad,
genomför en rengöring av den externa förrådstanken för att förebygga
angrepp av alger och bakterier. Töm tanken och rengör den med hjälp av
ca tre liter varmt kranvatten där du tillsatt neutralt rengöringsmedel, och
en lämplig borste. Spola av med rikligt med kranvatten minst två gånger.
Innan du avslutar rengöringen var noga med att spola igenom
förrådstanken med en liter processvatten.

Smörjning av dörrspindeln
Fetta in dörrspindeln varannan månad så här:
1.

Rengör spindeln med en luddfri duk.

2.

Droppa två droppar olja i den gängade bussningen från den medlevererade oljeflaskan (artnr 27515).

En instruktion för smörjning av dörrspindeln hittar du dessutom på insidan av dörrens insida.

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 enheter 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 24 månader. Vid en relevant tidpunkt avger autoklaven själv ett underhållsmeddelande.
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11 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

Längre än två veckor

▪ Gör ett vakuumtest

▪ Ställ dörren på glänt för att förebygga förtida utmattning och
fastlimning av dörrtätningen
▪ Efter korrekt vakuumtest skall en tomsterilisering göras i
Snabbprogram S

Genomför de tester som beskrivs i kapitel Funktionskontroller [} sida 30], beroende på pauslängden.

52

12 Driftsstörningar

12 Driftsstörningar
Alla meddelanden som visas på displayen är inte störningsmeddelanden. Varnings- och störningsmeddelanden 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.
Följ handlingsanvisningar som visas på autoklavens display i samband med ett varnings- eller störningsmeddelande. 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 terminal. Gör så här:
1.

Tryck på knappen

2.

Öppna MELAconnect i din mobila terminal och gå till menyn Problemlösning.

till meddelandet för att få fram QR-koden.

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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Utrustningstyp

Vacuklav 40 B+

Vacuklav 44 B+

Apparatmått (H x B x D)

56,5 x 46 x 58 cm

56,5 x 46 x 69 cm

Tomvikt

55 kg

64 kg

Tjänstevikt

66 kg

76 kg

Kärldiameter/-djup

Ø 25 cm | 35 cm

Ø 25 cm | 45 cm

Kärlvolym

18,4 liter

23,8 liter

Sterilisationskammare

Elektrisk anslutning
Strömförsörjning

220-240 V, 50/60 Hz, 3400 W
max. spänningsområde 207-253 V

Säkring i byggnaden

16 A, jordfelsbrytare 30 mA

Nätkabelns längd

2m

Omgivningsförhållanden
Bullerutsläpp

72 dB(A)

Frånvärme (vid maximal last)

0,95 kWh

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

4000 m

Kylvattenanslutning
Vattenkvalitet

Dricksvatten

Min. flödestryck

0,5 bar vid 3 l/min

Max. statiskt vattentryck

10 bar

Max. vattentemperatur

max. 20 °C (idealfallet 15 °C)

Max. vattenförbrukning

ca 30 l

ca 35 l

Processvattenanslutning
Vattenkvalitet

DIN EN 13060, bilaga C

Min. flödestryck

1,5 bar vid 3 l/min

Processvattenanslutning

2 bar

Max. statiskt vattentryck

10 bar

Max. vattenförbrukning

0,75 l

0,83 l

Max. genomströmningsmängd

3,5 l

3,5 l

Max. vattentemperatur

80 °C

80 °C

Avloppsanslutning
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