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Requisito regulamentar 
Este produto está em conformidade com os requisitos regulamentares da Directiva Europeia 

93/42 / CEE do Conselho relativa aos dispositivos médicos. 
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Requisitos Regulamentares 

Normas de Conformidade  

O conteúdo deste manual é usado para o esterilizador. 

O esterilizador cumpre os requisitos da classe Europeia B: 

93/42 / CEE 

97/23 / CE  

EN 61010-1 

EN 61010-2-040 

EN 13060 

EN 61326-1 

Representante Autorizado Europeu 

DTF Tecnologia srl 

Endereço: Via Gressoney 9 20137 Milano 

Tel: 39 02 84893641 

Fax: 39 02 84718594 

Este produto está em conformidade com os seguintes requisitos regulamentares: 

• Directiva 93/42 / CEE relativa aos produtos médicos: 

A marca CE afixada ao produto atesta a conformidade com a directiva. 

A localização da etiqueta CE mostrado neste manual. 

Certificações 

O fabricante é certificado pelo EN ISO 9001 e EN ISO 13485. 

Documentação original  

O documento original foi escrito em inglês. 

Afirmação de conformidade  

Directiva 93/42 / CEE do Conselho relativa aos dispositivos médicos: 

A marca CE afixada ao produto atesta a conformidade com a directiva. 

A localização da etiqueta CE mostrado neste manual. Esta certificação CE manual e 

conformidade estão presentes. Verifique os apêndices. 
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Capítulo 1 - Introdução 

1.1 Atenção 

❖ Este manual de instruções contém necessária e suficiente para a operação correta do 

esterilizador de segurança, como uso otimizado, seguro e confiável, os requisitos de 

desempenho justa e informações. 

❖ Leia e entenda todas as instruções contidas neste manual antes de usar e produto. 

❖ Mantenha este manual com o esterilizador em todos os momentos. rever periodicamente 

os procedimentos operacionais e as precauções de segurança. 

1.2 As indicações para utilização 

Aplicação em todos os produtos de tipo envolvidos ou não envolvidos, sólidos ou ocos e 

porosos ou artigos relacionados produtos. 

Este esterilizador pode ser usado em clínicas odontológicas, laboratórios, salas de cirurgia, 

salas de emergência, oftalmologia, ginecologia e vapor, e cosméticos hospitais e assim por 

diante, médicos e profissionais. 

1.3 Contra-indicações 

Não há contra-indicação neste equipamento. 
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Capítulo 2 - Segurança 

2.1 Explicação dos símbolos 

Descrição dos ícones do dispositivo 

 

"AVISO" -alerta usuário para consultar o manual de operação ou outras 

instruções quando a informação completa não podem ser fornecidos no 

rótulo. 

 

"AVISO" - Prestando atenção para a temperatura elevada na câmara e a 

parte externa do esterilizador, quando o sistema de escape está em 

execução. 

 

"Terra Protector" - Indica a terra de protecção terminal. 

 

"CUIDADO" - Tensão perigosa (relâmpagos ponta fleche) é usado para 

indicar o risco de choque elétrico. 

Ícones Descrição tag 

 

"NÚMERO DE SÉRIE" 

 

"Fabricante" 

 

"NÚMERO DE CATÁLOGO" 

 

"Representante autorizado 

na Comunidade Europeia" 

 

"DATA DE FABRICAÇÃO" 

 

"CUIDADO" 
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Indicação no manual 

Nota Ele indica que a informação em questão é mais fácil ou útil na operação 

Cautela 

Ele indica que um perigo potencial pode existir através de condições ou ações 

que podem ou podem causar inadequados: 

• Pequena lesão; 

• Danos à propriedade; 

• danos à máquina. 

Aviso 

Ele indica que um perigo específico pode existir através de condições ou 

ações inadequadas, que podem ou podem causar: 

• ferimentos graves; 

• danos materiais substanciais; 

• danos substanciais para a machine. 

NOTA: Indica precauções e recomendações devem ser usados na operação. 

2.2 Recomendações gerais de segurança 

❖ O utilizador é responsável pela operação e manutenção do esterilizador de acordo com 

as instruções contidas neste manual. 

❖ O esterilizador não pode ser usado em líquido. 

❖ O esterilizador não foi concebido para operar em presença de um gás ou vapores 

explosivos. 

❖ Bandejas e carga ainda estará quente no fim de cada ciclo. Use o suporte do tabuleiro 

para remover cada bandeja a partir da câmara. 

❖ Não abra a porta da câmara durante os programas de esterilização. 

❖ Não coloque as mãos ou rosto na capa do tanque de água quando o esterilizador está 

funcionando. 

❖ Não remova a placa de instrução ou qualquer rótulo do esterilizador. 

❖ Não derramar água ou outro líquido no esterilizador. 

❖ Não encha o tanque de água com líquidos cáusticos. 

❖ Não coloque material cáustico na câmera. 

❖ Use água destilada de alta qualidade. 
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❖ Desligue a fonte de alimentação antes da inspeção ou manutenção da máquina.  

❖ Apenas um técnico de peças de reposição originais autorizado pode realizar reparação e 

manutenção. 

❖ No caso de transporte, ambos os tanques de água de drenagem completa, deixar a 

câmara de esterilização para arrefecer e embalar o dispositivo de um modo preferido na 

sua embalagem original. 

❖ Quando a temperatura estiver acima de 40 ℃., Use as ferramentas fornecidas para 

remover artigos do esterilizador. 

❖ Se o esterilizador precisa ser movido ou levantado, isso deve ser feito por duas pessoas. 

❖ Durante o transporte, o aparelho deve ser transportado por duas pessoas em caso de 

capotamento. 

❖ Não cubra a parte superior do tanque de água enquanto o esterilizador está funcionando. 

❖ Aviso! Este produto não pode ser colocado em lugar que não é fácil de cortar o 

fornecimento de energia. 

2.3 Peças de Segurança 

Proteção de temperatura 

nome da peça função 

Protector Temperatura 

(resistência) 
O poder quando a temperatura do gerador de vapor é muito alto. 

Guarda temperatura 

(anel de aquecimento) 

Desligar a energia quando a temperatura do anel de aquecimento 

é muito alta. 

Protecção eléctrica 

nome da peça função 

duplo fusível O poder quando o poder está ligado muito alto ou instável. 

filtro eletrônico interferência eletromagnética filtra no trabalho. 

Proteção mecânica 

nome da peça função 
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interruptor Para garantir que a porta está fechada para completa para 

evitar risco de segurança. 

Pinça para bandeja Evida queimaduras ao remover itens da câmera. 

peças de Controle 

nome da peça função 

Sensor de temperatura 

(interno) Para medir a temperatura dentro da câmara. 

Sensor de temperatura 

(aquecimento Anel) Para medir a temperatura do anel de aquecimento. 

Sensor de temperatura 

(resistência) resistência de medição de temperatura 

sensor de pressão Para medir a pressão na câmara 

Controle PCB Sistema de controlo para controlar todo o processo de 

esterilização. 

CUIDADO: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER ALTERAÇÃO OU 

REMOVER unidade arbitrária POR PESSOA NÃO AUTORIZADO OU 

TÉCNICO não profissional. 

2.4 Riscos de operação 

Por favor, tome cuidado para evitar riscos durante a operação. 

Risco de queimaduras 

❖ Sempre que a abertura da porta, após as extremidades do ciclo de esterilização, manter 

uma distância adequada, que a câmara possui rudimentar vapor de alta temperatura, 

evitar ser escaldado. 

❖ Toda vez que você abrir a porta das extremidades do ciclo de esterilização, por favor, não 

toque na porta da frente e na câmara, devido à alta temperatura, evitar ser escaldado. 

Risco de contaminação 

Limpar a câmara depois de cada utilização, evitar a contaminação esquerda rudimentar no 

interior da câmara. 
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2.5 Dispositivo de Protecção 

Nome do dispositivo função 

luvas de borracha ou 

tecido 

Útil para o carregamento e a remoção de articulos, Evita 

quimaduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 - Recebimento e Instalação 

3.1 Verifique o pacote 

Por favor, verifique a embalagem com cuidado quando você recebe o esterilizador. 
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frente lateral 

3.2 acessórios Desembalando 

Abra a embalagem e remova todos os acessórios. Os itens estão listados abaixo: 

Nã

o. 
nome da peça Cant. 

 

  1 2 3 4 5 6 

1 prateleira 1 peça 

2 bandeja 3 peças 

3 ferramenta de remoção 1 peça 

4 tubo de drenagem 1 peça 

5 Cabo de alimentação 1 peça 

6 Borracha da porta 1 peça 

3.3 Acessórios opcionais 

nome modelo Qt. foto 

 

item TANDA 18 TANDA 23 

tamanho da 

embalagem 

660x525x495 

(mm) 

770x530x495 

(Mm) 

peso bruto 

(kg) 

52 58 
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leitor USB 1G 1 

 

impressora 

térmica 
PINTER20 (SP-POS58VTH) 1 

 

Ambiente 3.4 Instalação 

O esterilizador deve ser definido num local onde pelo menos 10 cm de distância tem em cada 

um dos lados (20 cm na parte superior) como se segue: 

 

❖ O esterilizador deve ser definido em um local com boa ventilação. 

❖ temperatura de funcionamento: 5-40 ℃ 

❖ A humidade: ≤85% 

❖ pressão atmosférica: 860Hpa ~ 1060Hpa 

❖ Uma ligação à terra é essencial. 

CUIDADO: NÃO COLOQUE as coisas facilmente fundada PERTO O esterilizador. 

3.5 Instalação 

❖ O esterilizador deve ser definido em um nível de tabela ou o site; a frente deve ser 

ligeiramente maior do que o fundo.  
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❖ A área de arrefecimento e ventilar o esterilizador não deve ser encravado ou bloqueado. 

❖ Não colocar as coisas em cima do esterilizador. 

❖ Não colocar as coisas em frente da porta para evitar acidentes quando aberto. 

❖ Não coloque qualquer cáustica perto do esterilizador, evitar acidentes ou riscos. 

3.6 Conexão eléctrica 

❖ O esterilizador deve ser ligado a uma fonte de energia estável única. 

❖ A saída é na parte de trás do esterilizador. 

❖ Por favor confirme se a conexão de energia está em conformidade com a especificação 

da placa de identificação na parte de trás do esterilizador. 

   

INCORRETO INCORRETO CORRETO 

CUIDADO: Não dobre o cabo de alimentação para evitar danos. Não coloque qualquer 

material no cabo de alimentação. Não use outro cabo de alimentação para 

evitar danos ao esterilizador. Não tente adicionar o cabo de alimentação 

para evitar acidentes ou riscos. 
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Capítulo 4 - Descrição e Especificação 

4.1 Visão frontal 

 
 

Nã

o. 

nome descrição 

1 
porta de enchimento de 

água 

encher manualmente água 

2 porta de drenagem Ligado ao reservatório de água utilizados 

3 porta de drenagem Ligado ao reservatório de água principal 

4 fusível Protege o produto quando a energia não é estável 

5 interruptor interruptor verde Padrão 

6 display LED Exemplo de programa; etapas; pressão; temperatura; etc. 

7 maçaneta 
Lidar com proteção de bloqueio pneumático para abrir e 

fechar a porta 
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4.2 Vista Traseira 

 

Nã

o. 

nome descrição 

8 Alimentação elétrica Conectado com fonte de alimentação 

9 saída da Impressora Conectar um mini impressora para registar esterilização 

10 Válvula de segurança pressão Libera automaticamente quando os níveis de pressão 

são revistos 

11 Placa de identificação Informações sobre fabricante 

12 área de ventilação Puxa o calor longe desta área com um ventilador do 

condensador 

4.3 Open View 

 

Nã

o. 
nome descrição 

13 Filtro de ar Filtra o ar e garante que o ar na câmara é limpo 
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14 Borracha da porta Para selar a porta 

15 
sensor de nível de 

água 
Tanque de água utilizada 

16 Bandeja e prateleira Para carregar itens 

4,4 dimensão externa 

 

item 18L 23L 

Tamanho com a porta fechada (A x B 

x C) 
445 × 400 × 560 445 × 400 × 670 

Tamanho da porta aberta (A × B × D) 445 × 400 × 830 445 × 400 × 940 

4,5 Carga Dimension 

O tamanho da carga esterilizador é como se segue: 

  

18L 23L 
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4,6 Especificação 

especificação básica 

Tensão avaliado: AC220V-230V, 50Hz 

potência nominal: 18L / 1500 VA, 23L / 1700VA 

Fusível: T10A 

temperatura de funcionamento: 5 ~ 40 ℃ 

Peso dada pelo conselho: 4000 N / m2 

Ruído: <50dB 

Capacidade máxima por bandeja: 1000g 

A duração máxima da carga de utilização: 90 minutos. 

A energia máxima de radiação térmica, sob a condição de 20 ℃ ~ 26 ℃: <2000J 

Câmara de esterilização 

Material: aço inoxidável (médica) 

Max. Pressão: 2.5bar 

Pressão de trabalho min. -0.9bar 

Max. temperatura: 145 ° C 

volume da câmara: 18L (Φ245 × 352 milímetros) 23L (Φ245 × 450 milímetros) 

Carga Tamanho: 18L (198 × 204 × 285 milímetros) 23L (198 × 204 × 385 milímetros) 

Max. O peso da carga: 18L (3,07 kg / cm2) 23L (3,21 kg / cm2) 

Pressão / temperatura: 1,10~1.30bar / 121 ℃ ~ 122 ℃; 2.10~2.30bar / 134 ℃ ~ 135 ℃ 

O volume de água para um ciclo: 0.16L ~ 0.18L 

Segurança esterilizador a vapor da válvula 

liberação de segurança de pressão: 2.45bar 

Max. Temperatura: 160 ° C 

Reservatorio de água  

volume do tanque de água: 18L (3.5L) 23L (4L) 

A frequência de descarga de água: uma vez por dia, drenar a água uma vez que você encontrar 

"na água" durante a operação. 

CUIDADO: A água adicionada ao tanque de água limpa deve ser água destilada! 

A temperatura da água deve ser inferior a 40 ℃. 

método de ensaio 

❖ Teste de vácuo 

❖ Teste B & D 

❖ Teste Helix 
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4.7 Ciclo de Esterilização 

 

1-7 Ciclo completo 

2/1 Pre-aquecimento 3/2 Pre-vazio 

3-4 Esterilização 4-5 Despressurização 

6/5 secagem 6-7 Esterilização  

Tabela - Tipos de ciclos de esterilização 

tipo Descrição da utilização prevista 

B 

A esterilização de todos os produtos embalados ou tipo desembrulhado, 

contínuo, oco e poroso, tal como representado pelo ensaio de carga neste 

padrão. 

S 

A esterilização de produtos, tal como especificado pelo fabricante do 

esterilizador, incluindo sólidos não enrolada e, pelo menos, um dos seguintes: 

produtos porosos, pequenos elementos porosos, produtos ocos tipo de carga, 

do produto oco tipo de carga B, os produtos individuais embrulhado, multi-

camada de produtos embalados. 

NOTA 1 A descrição identifica gamas de produtos e cargas de ensaio. 

NOTA 2 

instrumentos esterilizados desembrulhados são destinados, quer para uso 

imediato ou armazenamento não-estéril, de transporte e de aplicação (por 

exemplo, para evitar a infecção cruzada). 
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Capítulo 5 Painel e Funções 

Função 5.1 Painel 

Indicador 5.1.1 Temperatura 

Indicar a temperatura da câmara durante um ciclo. 

Unidade: ℃ 

Indicador 5.1.2 Pressão 

Indicam a pressão na câmara ao longo de um ciclo. 

unidade:kPa 

5.1.3 Estado ciclo de código de erro / Visualização 

Indicam o status do tempo de ciclo e display. 

Quando o alarme esterilizador, um código de erro é exibido. Verifique as peças defeituosas de 

acordo com a lista de códigos de erro (por favor contacte o seu revendedor local ou nosso 

departamento de serviço). 

5.2 Botão de Controle  

5.2.1 “UNPACKED” 

Para os instrumentos não embalados, tempo de vácuo 1, temperatura 134 ℃,210kPa pressão, 

o tempo de esterilização 4 minutos, tempo de secagem 9 minutos. 

5.2.2 “PACKED” 

Para instrumentos embalados ou peças de mão, tempo de vácuo 3, a temperatura 134 ℃, 

210kPa pressão, tempo esterilização 5 minutos, tempo de secagem 9 minutos. 

5.2.3 "PRÍON" 

Para prião ou vírus, tempo de vácuo 3, 134 ℃ temperatura, pressão 210Kpa, tempo de 

esterilização de 18 minutos, tempo de secagem de 18 minutos. 

5.2. “POROUS” 

Para o algodão poroso, tempo de vácuo 3, 121 ℃ temperatura, pressão a 110 kPa, tempo de 

esterilização de 20 minutos, tempo de secagem de 18 minutos. 
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5.2.5 "TEST" 

Para escolher o programa de teste. 

5.2.6 INICIAR 

Para iniciar / parar o ciclo de esterilização. Mantenha por 5 segundos durante o programa a 

qualquer momento, o ciclo será encerrado; Pressione o botão para apagar o alarme e voltar 

ao normal. 

5.2.7 "IN"  

Light “WATER” acende quando o nível do tanque de água é muito baixa. 

5.2.8 "OUT" 

Luz “DRAIN” acende quando o reservatório está cheio de águas residuais. 

5.2.9 "QUALIDADE" 

À luz da “QUALITY” acende-se quando a qualidade da água não é padrão. 

5.2.10 programa personalizado 

Clique em Todos os Programas e, em seguida, todos os indicadores do programa acendem. 

Mantenha pressionado o botão "PROG" para entrar na personalização da interface, e 

pressione novamente para entrar no programa personalizado como mostrado abaixo. 

 

Há cinco estados na segunda linha: 

- TE (temperatura esterilização,121 ℃ ou 134 ℃); 

- St (tempo esterilização, ajustável 20 ~ 60minutos a 121 ℃, 4 ~ 20minutos para 134 ℃); 

- Dr (tempo de secagem, 0 ~ 60min ajustável); 

- UA (tempo vácuo, você pode escolher 1 vezez, 3 vezes ou 5 vezes); 

- out (saida); 

 
Pressione o botão "TEST" para mudar o seu estatus;  
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Pressione botão "PROG" para aumentar o valor e confirme; 

Pressione botão "INÍCIO" para diminuir o valor; 

5.2.10 CONFIGURAÇÃO DA HORA 

Na tela de espera, pressione e segure a tecla "PROG" e o botão "TEST" por 8 segundos na 

configuração de tempo. 

Pressione o botão "PROG" para alterar reversa para entrar: 

 

  

 

prazo ano mês dia tempo minuto segundo saída 

espetáculo 

T.SET 

-1- 

--14- 

T.SET 

-2- 

--05- 

T.SET 

-3- 

--24- 

T.SET 

-4- 

--15- 

T.SET 

-5- 

--45- 

T.SET 

-6- 

--55- 

T.SET 

-7- 

--out- 

 

 

 

Pressione o botão "Iniciar" para confirmar e registrar o tempo atual. 

 

Atenção: Mantenha o valor de segundos menos de 60 segundos. 

5.3 programas de esterilização 

Quando o aparelho é ligado esterilizador, você pode selecionar os seguintes programas para 

diferentes elementos: 

programa Temp. Pres. 
tempo de 

vácuo 

tempo de 

esterilização 

tempo de 

secagem 

ano mês dia hora minuto segunda 
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UNPACKED 134 ℃ 210kPa 1 4 min 9 min 

PACKED 134 ℃ 210kPa 3 5 min 9 min 

PRION 134 ℃ 210kPa 3 18 min 9 min 

POROUS 121 ℃ 110 kPa 3 20 min 18 min 

5.4 Tela do processo de esterilização 

Exemplo 3 vezes programa pré-vácuo "EMBALADO" 134 ℃ 

   

Pré-aquecimento 1 vácuo 1º de pressurização 

   

o segundo vácuo pressurização do segundo 3 vazia 

   

3 pressurizar esterilização escape 

  

O tempo total de 
esterilização e os resultados 
são exibidos alternadamente. 

secagem superar a esterilização  

21,3 

0,7 

Eu 

tenho 

21,3 

-80,4 

UA.1 

116,7 

80,8 

pr.1 

21,3 

-80,4 

UA.2 

116,7 

80,8 

Pr.2 

21,3 

-80,4 

UA.3 

116,7 

80,8 

pr.3 

134,8 

218,3 

 St 

21,3 

0,7 

rE 

21,3 

-80,4 

dr 

90,2 

0,11 

PASS 
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Exemplo programa tempo um vácuo: "desempacotado" 134℃ 

   

precarização 1 vácuo 1º de pressurização 

   

esterilização escape secagem 

 

O tempo total de 
esterilização e os resultados 
são exibidos alternadamente. 

 

superar a esterilização   

21,3 

0,7 

Eu 

tenho 

21,3 

-80,4 

UA.1 

116,7 

80,8 

pr.1 

134,8 

218,3 

 St 

 

21,3 

0,7 

rE 

 

21,3 

-80,4 

dr 

 

90,2 

0,11 

PASS 
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Capítulo 6, Processos Operações 

6.1 Ligar 

Por favor, conecte o poder antes de iniciar a operação.  

Ative o interruptor de alimentação localizado no painel direito do controle esterilizador.(figura 

6.1) 

 

ATENÇÃO: Se o painel não opera mais de 40 segundos, o visor desliga-se 

automaticamente para economizar energia. quando você pressionar 

qualquer botão será retomada. 

6.2 Adição de água destilada 

Depois de ligar à fonte e para selecionar o programa correspondente, se a luz indicadora de 

luzes "água", o que significa que a água na água do tanque de armazenamento está em seu 

nível mais baixo e ter que adicionar mais . 
 

E até mesmo o botão "Start / Stop" é pressionado, ele não vai funcionar, então você 

precisa adicionar água destilada até atingir o nível exigido. 
 

Pode encher a água na parte superior da máquina, como se segue (fig. 6-2). Abra a tampa 

superior e encha com água destilada, parar de encher quando você ouve o som de aviso 

"beep". 
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ATENÇÃO: Usar apenas água destilada para prolongar a vida útil da máquina 

Não incline o esterilizador quando o tanque de água está cheio. 

6,3 Alarme se o reservatório de água utilizada está 

cheia 

A luz indicadora de "OUT" acender durante a esterilização, o que significa que o tanque de 

água utilizada deve ser drenado. 

Ligar a manguera de água no conector de entrada no canto inferior como na imagem abaixo. 

 

Em geral, a temperatura máxima da água de drenagem deve ser inferior a 70 ℃. Se for maior, 

você precisa verificar se o ventilador está funcionando normalmente, ou entre em contato com 

o revendedor local imediatamente, vamos oferecer o nosso melhor serviço. 

6.4 Seleccionar Programa 

Selecione o programa de esterilização necessário. Quando você escolhe, as luzes indicadoras 

correspondentes. Depois de ser seleccionado o programa de esterilização, a temperatura é 

automaticamente definida como modelo padrão. Recomenda-se que o programa de 

esterilização não deve ser alterado, exceto para o processamento especial. 

6.5 Carregar itens 

Os artigos devem ser colocados nas bandejas com algum espaço entre eles, de modo que o 

vapor de ser ventilado livremente. Use a ferramenta de remoção para carregar para evitar 

queimaduras. (Fig. 6.4). 
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 figoura 6-4 

Arranjo das bandejas antes da esterilização: 

❖ Leia as seguintes instruções para uso e manutenção de artigos e material apropriado. 

❖ Certifique-se de que os itens de diferentes materiais são separados e colocados em 

bandejas diferentes. 

❖ No caso de artigos de aço de carbono, colocar uma toalha ou papel de envolvimento 

entre o tabuleiro e os artigos, a fim de evitar o contacto directo. 

❖ Qualquer item deve ser esterilizado com tampa aberta. 

❖ Certifique-se os itens permanecem separados durante o ciclo de esterilização. 

❖ Não sobrecarregue as bandejas.  

CORRETO 

 

incorreto 

CUIDADO: Recomenda-se limpar a arteicles antes do carregamento. 

ATENÇÃO: É aconselhável para transformar a energia para aquecer 5 a 10 minutos antes 

de iniciar um programa, se a temperatura ambiente é inferior a 10 graus. 

6.6 Fechando a porta 

Depois de carregar itens por favor, feche a porta. Se o "Load" mostrado normal, pode avançar 

para o passo ninho. Se a porta não está completamente fechada, a "carga" é apresentado a 

piscar. 
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Se a câmera estiver quente e vapor ainda deixou nele, você pode sentir uma forte resistência 

ao fechar a porta. Basta empurrar mais força e fechar completamente a porta. Você também 

pode manter a porta aberta para liberar o vapor e depois fechar a porta. Ou você pode empurrar 

a porta enquanto você virar a maçaneta da porta. 

De qualquer forma, feche a porta completamente. Se você tem certeza de que a porta não foi 

fechada corretamente, ajuste a porta. 

  

desenho: 

 

AVISO: Não coloque qualquer material ou cobrir na máquina para manter o calor bem fã. 

Atenção: Código "load" acendera se a porta não está fechada. O esterilizador não 

funcionará a menos que a porta está completamente fechada. 

Se a porta for aberta durante o ciclo, o esterilizador irá exibir o código de 

erro "Er06". Pressione o botão "Iniciar" para cancelar o alarme e, em 

seguida, fechar a porta para reiniciar. 

6.7 Iniciar um programa 

Fechar completamente a porta, em seguida, pressione o botão "Start / Stop" para iniciar um 

ciclo. 

O esterilizador é aquecida; Esterilizar e secar os instrumentos automaticamente. Todo o 
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processo vai demorar 20-50 minutos. Isso depende do objecto a ser esterilizado, a temperatura 

inicial, e o programa seleccionado. 

processo de esterilização 

Pré-aquecimento: Painel HE 

A câmara começará a pré-aquecido quando você liga o interruptor de ignição, e manter a 

câmara quente 

 

Pré-Vácuo: Painel-P 

A saída de ar na câmara, e a entrada de vapor na câmara, executar três tempos de ciclo. 

 

Aquecimento: Painel HE  

Mantém aquecimento até que o tempo de esterilização. 

 

Esterilização: Painel TIME 

Ela mostra o tempo e temperatura de esterilização. O esterilizador mantém a temperatura do 

tempo de esterilização é contagem regressiva 

. 

  

0.0 

- - - 

HE 

 tenho 

-P 

- - - 

Po 

0,5 

106 

 HE 

1.1 

121 

20 

2.1 

134 

 4 
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secagem a vácuo: Painel PL OR TIME 

secagem a vácuo tempo de exibição e a temperatura. água de drenagem e de vapor utilizada. 

O esterilizador é automaticamente transferido para o processo de secagem sob vácuo após a 

pressão de vapor e a temperatura da câmara diminuiu. 

  

End: Painel ED 

Quando o esterilizador faz um som significa que os processos de esterilização total de ter sido 

terminado. Esperando pressão para baixo "0 Bar" no manômetro do painel. 

 

ATENÇÃO: Espere liberação de pressão para baixo a 0 kPa ou P. 

Não coloque qualquer material ou a tampa na máquina para manter a 

ventilação do calor. 

6,8 Fim da esterilização 

Quando o fim do ciclo de trabalho, o "ED" acende-se e dar um som de alerta. Em seguida, 

você pode abrir a porta e retirar os instrumentos esterilizados. 

AVISO - NÃO TENTE ABRIR A PORTA SE NO EXEMPLO DE PRESSÃO "0 BAR" 

Quando a porta do esterilizador é aberta, o programa irá retornar ao estado inicial de espera 

para o próximo ciclo de esterilização; Antes de iniciar um novo programa será mantido em bom 

estado de preservação do calor o tempo todo. 

ATENÇÃO: Após a esterilização, por favor, use a ferramenta de remoção para remover 

as bandejas da câmara de esterilização. É aconselhável manter os itens 

depois de terem esfriado completamente. 

0,2 

 95 

PL 

-P 

86 

 2 

0.0 

87 

ED 
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6.9 desligamento 

Se a esterilização término, por favor, desligue o interruptor de alimentação. Interruptor de 

luz vai sair e fechar a porta, mas não bloquear. 
 

Se não for utilizado por um longo tempo ou armazenamento, desconecte o cabo de 

alimentação 

ATENÇÃO - Durante a esterilização, sugerimos que você use as fitas indicadoras. 

Colocá-los na câmara para assegurar a confiabilidade da esterilização. 

6.10 saída anormal 

No ciclo, se o programa for interrompido por um erro, ou pressione o botão "Start / Stop" 2 

vezes continuamente, digite "programa de saída anormal" e exibir "EE" na tela como se 

segue: 

 

 

Neste estado, a válvula solenóide irá abrir de liberação de ar e expelir o ar. Para cancelar esta 

imprensa informações no botão "START / STOP" para retornar à janela normal 

AVISO: Não abra a porta se a pressão não mostra "0"kPa.

1.0 

112 

EE 
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Capítulo 7 - Informação essencial 

Certifique-se de que o esterilizador está funcionando corretamente. É muito importante seguir 

os pontos abaixo e executar os procedimentos necessários de manutenção especificados. 

Por favor, verifique o seguinte: 

❖ Você ler e seguir as instruções 

❖ A carga é apropriada para esterilização. 

❖ A carga pode ser esterilizada à temperatura seleccionada. 

❖ O carregamento é cuidadosamente limpo com água limpa antes da esterilização para 

evitar restos químicos. 

❖ Ao colocar instrumentos em bandejas, certifique-se de que ele colocou sobre as costelas 

da bandeja (para ajudar a drenagem). Eles não devem tocar uns aos outros e não devem 

interferir com outras bandejas ou a parte superior da câmara. 

❖ Só água destilada pode ser utilizada. 

❖ O esterilizador deve ser colocado numa área ventilada. 

❖ O esterilizador não está instalado em um espaço em um armário trancado. 

❖ Mantenha a porta entreaberta quando não estiver em uso. 

❖ Apenas pessoal qualificado faça a manutenção do esterilizador. 

❖ pacote de livro para o transporte. 

❖ Se o lugar onde a máquina é utilizada mais de 500 metros de altura, deve ser ajustada 

antes do uso. Contacte o seu distribuidor local para obter detalhes. 

E por favor não ... 

❖ ... Perder este manual. 

❖ ... Adicionar produtos químicos ou qualquer coisa semelhante ao esterilizador. 

❖ ... tente esterilizar substâncias voláteis, materiais tóxicos ou outras cargas inadequadas. 

❖ ... Coloque o esterilizador luz solar direta. 
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❖ ... Coloque o esterilizador em superfícies sensíveis ao calor. 

❖ ... Uso de materiais de limpeza inadequados. 

❖ ... Não deixe cair nem abusar do esterilizador. 

❖ ... Use em áreas de risco associados com materiais ou gases inflamáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Operação Esterilizador a Vapor 

 

revisão E        pag 34 de 48 

Capítulo 8 Manutenção 

Gráfico Plano 8.1 Manutenção 

manutenção necessária Pessoa responsável 

diariamente 

Limpeza da porta de borracha usuário 

Limpar a câmera usuário 

semanal 

Limpeza da câmara, bandejas e prateleira usuário 

Limpe o filtro de drenagem usuário 

mensal 

Limpar o reservatório de água usuário 

anual 

Verifique o desempenho e manutenção O pessoal técnico qualificado 

Segundo seja necessário 

porta mudança de borracha usuário 

função de limpeza usuário 

8.2 A manutenção diária 

Limpeza da porta de borracha 

A vedação da porta e a superfície de contacto devem ser limpas todos os dias com um pano 

limpo húmido. Não use produtos de limpeza abrasivos na superfície do selo ou do 

acasalamento. Use água morna e sabão para manter persistente marcas esterilizadoras, mas 

certificar-se os resíduos de sabão são removidos limpando completamente tanto a junta de 

vedação e o recipiente de novo com água, usando um pano sem cotão-húmido. 
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AVISO - Diga ao pessoal de serviço qualificado:  

Nunca utilizar uma escova de arame, palha de aço ou materiais ou 

produtos que contenham cloreto de limpar a porta abrasivas e a 

montagem de câmara.  

CUIDADO - Superfície quente. Evitar o contato. 

Certifique-se de que o esterilizador é completamente fria antes de 

limpeza para impedir queimaduras. 

Limpos após enchimentos líquidos 

meios biológicos tendem a ferver a mais elevada do que outros fluidos durante a taxa de 

ventilação. Isso faz com que os meios de comunicação salpicando na câmara. Portanto, a 

câmera deve ser limpa todos os dias em que ser meios esterilizados. Limpeza segue. 

❖ Permita que a unidade esfrie. 

❖ Limpe a Câmara e a porta com um pano limpo e úmido. 

AVISO: Deixar de manter a câmera dentro de aço inoxidável depósito mineral gratuito 

e detritos pode causar falha prematura do esterilizador. 

8,3 manutenção semanal 

câmera limpas, bandejas e prateleira 

Pelo menos uma vez por semana, bandejas e prateleira bandeja deve ser removido da câmara 

de esterilização. Bandejas, a cremalheira bandeja e a câmara tem de ser completamente 

limpas para remover os depósitos das superfícies. 

Limpar as bandejas, prateleira, ea câmera (especialmente a parte inferior da câmera) com 

produtos de limpeza biológicos apropriados. Limpar todos os detritos das superfícies com um 

pano que não solte fiapos úmido. 

 

 

AVISO - Para evitar a captação de depósitos minerais e corrosão dos componentes 

da câmara, a utilização de água destilada ou desionizada, 

conforme especificado. Limpar a câmara após cada soluções 

salinas uso de esterilização. 

filtro de água limpa 



Manual de Operação Esterilizador a Vapor 

 

revisão E        pag 36 de 48 

O filtro de água pode ficar com um pouco de pó, devido à utilização durante um longo prazo, 

de modo que o efeito de secagem a vácuo e seria influenciada. Algumas pequenas impurezas 

podem ser depositadas sobre o filtro, após um uso a longo prazo, o bloqueio do filtro, a fim de 

influenciar o efeito da sucção e de descarga de água. Os tipos de impurezas vêm de pó gordura 

dos instrumentos a ser esterilizado ou alguma calcificação na água. 

 

Manter a limpeza da câmara interna de modo a tornar a vida útil do filtro é muito mais longo; 

Siga estas dicas para sua consideração: 

❖ Use água destilada elegíveis.  

❖ Os instrumentos devem ser limpos antes de colocar; Bom uso é especificado para 

instrumentos com óleo ou outras embalagens de impureza, não se esqueça de selar. 

❖ Gire o filtro de água, compreende filtrar tubo da rede e de ficção (A) e o suporte do filtro 

(B) no interior da câmara. Limpar a parte A e B, certificando-se de que não há nada sujo 

nele. (É aconselhável para limpar a máquina com limpeza ultra-sônica) Em seguida, 

coloque novamente e rodar a parte inferior da câmara de retenção. 

 

8.4 Manutenção mensal 

Limpar o reservatório de água 

Existem algumas impurezas e algumas toxinas que permanecem no tanque por causa da água 

destilada armazenado por um longo tempo, então você precisa de drenagem e limpeza 

regularmente. De acordo com a imagem que seja exibido em seguida afrouxar o parafuso com 

uma chave de fenda, e abrir a tampa para limpar o interior. Como mostrado na FIG. 8-3 
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AVISO: Certifique-se de usar água destilada, a fim de prolongar a vida útil do 

esterilizador.  

8.5 Outro manutenção 

porta mudança de borracha 

Tool: uma chave de fenda necessária Headless 

Esterilizador a desligar a alimentação eléctrica. Certifique-se de que o esterilizador é fresco e 

despressurizada. 

 

1. Segurar o bordo da placa com uma mão com suavidade, e a outra mão para inserir a 

chave de fendas no espaço entre a junta e a porta, retirar o selo lentamente. 

2. Depois de remover uma parte da placa, você pode extrair todo o selo lentamente. Depois 

de retirar a vedação, por favor verifique e limpar a ranhura da porta, por favor substituir a 

junta se houver algum dano. 

3. Fixe a borracha limpa no espaço inicial na porta. Atenção, Por favor a borracha deve ser 

colocada no espaço com serenidade. Na primeira, por favor inserir os 4 pontos no espaço 

quando colocar o selo, e depois integrar as outras partes. Depois disso, pressione a mão 
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junta. 

4. Atenção, note que a borda interna da porta pode ficar enrrugado para a incorporação na 

ranhura da porta no momento, é melhor você volta aos passos iniciais de colocação da 

borrcha da porta. 

8.6 Assistência Técnica para aprovação 

O serviço é essencial para a esterilização eficaz e operação contínua. 

Sugerimos manutenção geral por um técnico autorizado para 2 anos ou 2500 ciclos. 

lista de controle com base no serviço geral: 

1 Verifique as válvulas solenóides. 

2 Verifique a bomba de água. 

3 Verifique a bomba de vácuo. 

4 Verifique a válvula de drenagem de água destilada e a válvula de drenagem de água 

utilizada. 

5 Verifique a válvula de segurança. 

6 Verifique o sistema de bloqueio da porta. 

7 Verificar o sensor de temperatura e pressão. 

8 Verifique o sensor de nível de água. 

9 Verifique as ligações eléctricas. 

10 Verifique as conexões hidráulicas. 

11 Verifique o termostato de segurança. 

12 Limpar a câmara de esterilização. 

13 Limpar as bandejas e suporte da bandeja. 

14 depósitos limpos. 

15 Substituir o filtro de água. 

16 Substituir o filtro de ar. 

17 Substituir a vedação da porta. 
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Afirmação: Sob operação e manutenção recomendada, nenhuma calibração é 

necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9 Transporte e Armazenagem 
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9.1 Preparação antes do transporte e armazenamento 

Desligue o interruptor de corrente, retire o cabo de alimentação e aguarde o esterilizador 

esfriou completa. 

9.2 Drenagem 

É drenar a água do reservatório e o colector do condensado completamente: inserir a 

extremidade de fixação ligado ao tubo de drenagem (O pico no lado esquerdo está a saída de 

água utilizada para "saída de água usada" e à direita é utilizada para drenagem de pico "água 

destilada"). 

 

9.3 Condições de transporte e armazenamento 

❖ Temperatura: -5 ℃ ~ + 55 ℃ 

❖ Umidade relativa:≤85%  

❖ pressão atmosférica: 1060hPa 500hPa ~ 

9.4 Embalar 

O pacote é usado no transporte para proteger os produtos convenientemente na entrega e 

vendas. Requisitos de Pacote esterilizador são: 

1. O produto não pode ser mais do que três quartos do volume da embalagem. 

2. O produto deve ser fixado dentro do pacote. 

3. pacote de seis milímetros saco deve ser superior ao produto.
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Anexo 1–Artigos preparação procedimentos  

Os artigos devem ser tratados de acordo com o processo: 

1. Limpeza itens, mantê-los secos. 

2. acondicione rolo de esterilização. 

3. Coloque os itens no esterilizador. 

4. Executar a esterilização seleccionado. 

5. Remover e armazenar. 

ATENÇÃO: Certifique-se os instrumentos estão em boa embalagem condição.Nos 

instrumentos esterilizados ainda uma abundância de calor. Não dobre 

a esgotar vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2, Código Erro 
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O esterilizador irá exibir as informações de erro quando ocorrem problemas. 

exemplo 

 

Erro Lista de Código 

Não

. 
Cod. erro descrição 

1 ER01 temperatura excessiva no gerador de vapor 

2 Er02 temperatura excessiva no anel de aquecimento 

3 ER03 sobreaquecimento na Câmara 

4 Er04 Falha para manter a temperatura e pressão 

5 Er05  Não pode escapar a pressão 

6 Er06 A porta se abre no ciclo 

7 Er07 Demasiado tempo de ciclo 

8 Er08 pressão excessiva 

9 Er09 Os dois sensores de temperatura da câmara interna demasiado 

elevada demasiado baixa (para modelos com dois sensores única) 

10 ER10 Temperatura e pressão não correspondem 

12 ER12 falha de vácuo 

13 Er14 Dois sensores de temperatura interna câmera também difere (Para 

modelos com dois sensores) 

14 ER27 Pressão demasiado baixa (Devido à altitude) 

15 Er71 pressão de saída muito baixa 

16 Er72 pressão de saída muito alta 

17 Er98 Sem energia durante o ciclo 

18 ER99 programa de saída forçada 

1.0 

112 

ER01 
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19 Er00 saída anormal 
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Anexo 3 Desenhos elétrica e hidráulica 

tubo de desenho 

 

AF Filtro de ar  SM Produtor de vapor 

UMT Tanque de água utilizada  WP1 bomba de água principal 

DWT tanque de água destilada  VP bomba de vácuo 

EV1 válvula de escape de ar  CC colector de condensação 

EV2 
válvula de fornecimento de 

água 
 RV Válvula de alívio 

EV3 válvula de vácuo  R1 Drenar água destilada porta 

EV4 válvula de ar de retorno  R2 água de drenagem porta usada 

P1 sensor de pressão  TS1 Sensor de temperatura 

AF

EV4

RV

P1

EV1

EV2

EV3

VP

DWT UWTWP1

CC

SM

R2

R1

TS1

TS2
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desenho elétrico 
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Anexo 4 - Inspection Checklist 

NO. item requisitos da norma 

1 externo 
O exterior do esterilizador deve ser encomendado e não deve ter 
desfigurações como cavidade deflexão, colisão, nick, borda afiada, e 
assim por diante. 

2 placa de cobertura 
A placa de cobertura deve ser facilmente removido de modo a 
reparar o equipamento. 

3 placa de cobertura Dígitos e letras na tela devem ser legíveis. 

4 
componentes 

chapeamento electro 
Electro Chapo deve concordar com YYOO76-1992 classe 2 para a 
aplicação da aparência. 

5 
componente da 

impressora 
Electro Chapo deve concordar com YY1055-1999 classe 2 para a 
aplicação da aparência. 

6 Fechamento de porta 
No estado normal, se a porta do esterilizador não é selada, o 
programa não pode ser iniciado. 

7 
pressão da câmara 

dá 
A porta não pode ser aberta quando a pressão na câmara é mais de 
0,027MPa. 

8 
Válvula de 
segurança 

O esterilizador de uma válvula de segurança, a pressão de abertura 
da válvula de segurança 0,027Mpa ± 0,01Mpa ser instalado, e abrir 
automaticamente, quando o valor de referência é atingido. 

9 
programa de 
esterilização 

Esterilizador deve ter programa predefinido cerca de 121 ° C e 134 ° 
C, a preparação e instrumentos. 

10 sistema de controle 
O sistema de controlo de esterilizador deve limitar o vapor de água à 
temperatura média ± 3 ° C e assegurar acordos valor de temperatura 
com o valor de controlo de pressão. 

11 Time Control 
Sincronismo de controlo capaz de esterilização e secagem, e o erro 
não deve ser maior do que 10% do valor pré-determinado. 

12 Botão e interruptor Botões e interruptores deve ser flexível e confiável no esterilizador. 

13 
Indicadores e 

Displays 

Indicadores e displays esterilizador deve mostrar os estados de 
todos os procedimentos de esterilização exatamente. Em 
circunstâncias normais, o esterilizador deve indicar: 

a) a temperatura da câmara 

b) Câmara de pressão 

c) Seja esterilizador trabalhando 

d) o nível de água Estado 

e) do estado do portão 

14 Quantidade de fugas 
Na condição -0,07MPa vácuo, o esterilizador não deve filtrar 
0,0013MPa dentro de dez minutos. 

15 filtragem proibida O esterilizador não pode realizar uma filtragem sob pressão. 
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16 
proteção de 

impedância terra 
impedância ponto entre a entrada de energia e terra de proteção 
pode tocar todas as peças de metal, não mais do que 10Ω. 

17 
a fuga de corrente 

sob temperatura de 
trabalho 

a) terra de corrente de fuga no estado normal: ≤0.5mA, e o único 
estado: ≤1 mA 

b) vazamento de crosta actual na condição normal: ≤0.1 mA, e o 
único estado: ≤0.5mA 

18 
resistência dieléctrica 

à temperatura de 
trabalho 

a) A-a: deve suportar a tensão de ensaio de tensão alternada 
sinusoidal, 50Hz, 1500V, que entre a porta de entrada de 
alimentação e protecção terra pode tocar todas as partes metálicas. 
1min duro, e tem o fenómeno ocorre e choque elétrico. 

b) A-a2: Ele deve suportar a tensão alternada da tensão sinusoidal 
de teste, 50Hz, 1500V, que entre a rede de alimentação de entrada e 
a porta de invólucro que não têm a intenção de ligação à terra. 1min 
duro, e tem o fenómeno ocorre e choque elétrico. 

19 vazio 

Para todas as cargas, excepto carga oca A, a presença de vapor 
saturado in espaço utilizável e a carga é considerada como tendo 
sido alcançada quando, durante o tempo de retenção, todas as 

temperaturas medido no espaço utilizável e carga: (Atenção: 
temperatura do vapor teoria é explicado pela pressão de medição, 
que pode ser considerada a temperatura de ensaio). 

Eles são não inferior à temperatura de esterilização. 

Eles são não mais do que 4 K acima da temperatura de 
esterilização. 

Eles não diferem em mais de 2K 

A temperatura utilizável para o vácuo já não pode ela atinge a 
temperatura mais alta. 

20 carga oca 
Para carga oca AYB, a fim de confirmar a presença ou ausência de 
vapor saturado, discrimina a alteração do sistema de acordo com a 
indicação do padrão pelo fabricante do sistema de cor. 

21 
carga seca, sólida e 

embrulhado 

Para carga embrulhada, qualquer humidade não deve conduzir a 
embalagem molhada e não deve dar origem a efeitos adversos 
sobre a carga esterilizado. Quaisquer gotas de água restantes na 
parte inferior da bolsa deve evaporar-se dentro de 5 minutos. 

Para cargas de sólidos de humidade não deve exceder 0,2% 

 


