
Manual de operação
Vacuklav® 24 B+
Vacuklav® 30 B+
Autoclave
a partir da versão do software 5.20

PT
Exma./Exmo. Sra./Sr. Cliente!
Agradecemos pela confiança que depositou em nós ao adquirir este produto MELAG. Somos uma empresa familiar pri-
vada e concentramo-nos desde a fundação no ano de 1951 sistematicamente em produtos da higiene prática. Através
da aspiração contínua à qualidade, segurança de funcionamento máxima e inovações conseguimos ascender a líder do
mercado mundial na área da preparação de instrumentos e higiene.
Exigem de nós justificadamente qualidade de produto otimizada e fiabilidade do produto. Com a implementação consis-
tente dos nossos princípios orientadores "competence in hygiene" e "Quality – made in Germany", garantimos o
cumprimento destes requisitos. O nosso sistema de gestão da qualidade conforme a EN ISO 13485, entre outros, é mo-
nitorizado por auditorias anuais de vários dias por uma entidade independente nomeada. Assim, garante-se que os pro-
dutos MELAG são produzidos e verificados de acordo com critérios de qualidade exigentes!
A administração e toda a equipa MELAG.
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1 Indicações gerais

Leia o manual de operação antes de colocar o aparelho em funcionamento. Estas instruções contêm indi-
cações de segurança importantes. A funcionalidade e manutenção de longo prazo do seu aparelho de-
pendem sobretudo da conservação. Conserve cuidadosamente o manual de operação junto do seu apa-
relho. Este faz parte do produto.
Caso o manual do utilizador já não esteja legível, seja danificado ou se perca, pode transferir um exem-
plar novo no centro de downloads MELAG em www.melag.com.

Símbolos no documento
Símbolo Explicação

Remete para uma situação perigosa, cuja inobservância pode ter como consequência
ferimentos ligeiros a perigo de morte.

Remete para uma situação perigosa, cuja inobservância pode conduzir a danos dos
instrumentos, do equipamento médico ou do aparelho.

Remete para informações importantes.

Eliminação
Os aparelhos MELAG representam a mais alta qualidade e longa vida útil. Se, após muitos anos de uso,
quiser eliminar definitivamente o seu aparelho MELAG, a eliminação regulamentada do aparelho pode ser
também levada a cabo pela MELAG em Berlim. Para tal, entre em contacto com o seu comerciante espe-
cializado.
Elimine corretamente os acessórios e consumíveis que já não são utilizados. Observe também os regula-
mentos de eliminação válidos no que diz respeito a possíveis resíduos contaminados.
A embalagem protege o aparelho contra danos de transporte. Os materiais da embalagem são seleciona-
dos segundo aspetos ecológicos e de eliminação e, por isso, recicláveis. O retorno da embalagem ao ci-
clo de materiais reduz o desperdício e poupa as matérias-primas.

https://www.melag.com
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2 Segurança

Relativamente ao funcionamento do aparelho, respeite as indicações de segurança a seguir
descritas e as incluídas nos capítulos individuais. Utilize o aparelho apenas para a finalidade
mencionada neste manual. Uma inobservância das indicações de segurança pode conduzir a
ferimentos em pessoas e/ou danos no aparelho.

Pessoal qualificado

n Tal como a preparação prévia dos instrumentos, também a esterilização com este autoclave deve ser
realizada apenas por pessoal qualificado.

n A entidade exploradora tem de assegurar que os utilizadores receberam formação na operação e na
manipulação segura do aparelho.

n A entidade exploradora tem de assegurar que os utilizadores recebem formação regular na operação
e na manipulação segura do aparelho.

Montagem, instalação, colocação em funcionamento

n Após desembalar, verifique o aparelho quanto a danos de transporte.

n Faça com que o aparelho seja montado, instalado e colocado em serviço apenas por pessoas autori-
zadas pela MELAG.

n Faça com que a ligação elétrica e as ligações para a água de alimentação e a água residual apenas
sejam instaladas por um técnico.

n Em caso de utilização do detetor de fugas de água eletrónico opcional (passador de corte da água) é
minimizado o risco de danos causados por água.

n O aparelho não é apropriado para uma utilização em áreas potencialmente explosivas.

n Instale e opere o aparelho num ambiente sem gelo.

n O aparelho destina-se à utilização fora do ambiente dos pacientes. A distância mínima relativamente
ao local de tratamento deve compreender um raio de no mínimo 1,5 m.

n Os meios de documentação (computador, leitor de cartões CF, etc.) devem ser colocados, de modo a
não poderem entrar em contacto com líquidos.

n Para a primeira colocação em funcionamento tenha em atenção todas as indicações descritas no ma-
nual técnico [Technical Manual].

Cabo de rede e ficha de alimentação

n Cumpra os requisitos e condições de ligação da empresa local de fornecimento de eletricidade.

n Nunca utilize o aparelho se o cabo de rede ou a ficha de alimentação estiverem danificados.

n O cabo de rede ou a ficha de alimentação apenas podem ser substituídos por técnicos autorizados.

n Nunca danifique ou altere o cabo de rede ou a ficha de alimentação.

n Nunca puxe pelo cabo de rede para retirar a ficha de alimentação da tomada. Toque sempre direta-
mente na ficha de alimentação.

n Certifique-se de que o cabo de rede não fica entalado.

n Não passe o cabo de rede através de uma fonte de calor.

n Nunca fixe o cabo de rede com objetos pontiagudos.

n A tomada de rede deve estar livremente acessível depois da instalação, de modo a poder desligar o
aparelho da rede elétrica a qualquer momento quando precisar, bastando puxar a ficha de rede.

Válvula de segurança de mola

n A válvula de segurança da mola deve estar desimpedida, não podendo p. ex. estar presa ou bloquea-
da. Instale o aparelho de modo a assegurar o funcionamento perfeito da válvula de segurança de mo-
la.
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Preparação e esterilização

n Siga as instruções do fabricante de têxteis e instrumentos para a preparação e esterilização de têxteis
e instrumentos.

n Observe as normas e diretrizes relevantes para o tratamento e esterilização de tecidos e instrumentos
(na Alemanha, por exemplo, da RKI e DGSV).

n Utilize apenas materiais e sistemas de embalagem que sejam adequados à esterilização a vapor se-
gundo as indicações do fabricante.

Cancelamento do programa

n Durante a abertura da porta após um cancelamento do programa, dependendo do momento em que
este se deu, tenha em atenção que pode sair vapor de água quente da câmara de esterilização.

n Dependendo do momento de um cancelamento do programa, a carga pode não estar esterilizada. Te-
nha em atenção as indicações explícitas no visor do aparelho. Se necessário, volte a esterilizar a car-
ga correspondente após um novo embalamento.

Retirar o material esterilizado

n Nunca abra a porta com violência.

n Para retirar as bandejas, utilize um elevador de bandejas. Nunca toque no material esterilizado, na
caldeira, nas fixações nem no lado interior da porta com as mãos desprotegidas. As peças estão
quentes.

n Controle a embalagem do material esterilizado quanto a danos, ao retirá-lo do autoclave. Se uma em-
balagem estiver danificada, volte a embalar a carga e esterilize-a novamente.

Armazenamento e transporte

n Armazene e transporte o aparelho sem gelo.

n Utilize o autoclave apenas com a ajuda de uma segunda pessoa.

n Para a utilização do autoclave, use a cinta de transporte adequada.
Manutenção

n A manutenção deve ser realizada apenas por técnicos autorizados.

n Mantenha os intervalos de manutenção especificados.

n Aquando da substituição das peças de substituição, apenas podem ser utilizadas peças de substitui-
ção originais da MELAG.

Reparação

n Nunca abra a caixa do aparelho. Uma abertura ou reparação inadequada podem afetar a segurança
elétrica e constituir perigo para o utilizador. A abertura do aparelho só pode ser realizada por um téc-
nico autorizado que tem de ser um eletricista especializado (de acordo com VDE 0105-100 ou IEC
60050).

Anomalias de funcionamento

n Se os relatórios de mau funcionamento ocorrerem repetidamente durante a operação do dispositivo,
coloque-o fora de operação e informe o seu revendedor especializado.

n Deixe que o dispositivo seja reparado por técnicos autorizados.
Obrigação de comunicar incidentes graves no Espaço Económico Europeu

n Note que, qualquer incidente grave relacionado com um produto médico (p. ex. morte ou agravamen-
to do estado de saúde de um paciente) que poderá ter sido causado pelo produto, deve ser comuni-
cado ao fabricante (MELAG) e às autoridades competentes do Estado-Membro, onde o utilizador e/ou
o paciente estão instalados.
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3 Descrição do serviço

Utilização correta
Este autoclave destina-se à utilização no sector médico, p. ex. em clínicas, consultórios médicos e dentá-
rios. De acordo com a norma EN 13060 trata-se neste autoclave de um esterilizador a vapor com ciclos
do tipo B. Como autoclave universal, adequa-se a tarefas de esterilização exigentes. Assim, pode esterili-
zar por ex. maiores quantidades de instrumentos estreitos e instrumentos de transferência – embalados
ou por embalar – e de têxteis.

ATENÇÃO
Na esterilização de líquidos pode ocorrer um superaquecimento. Queimaduras e danos
ao dispositivo podem ser o resultado.
n Não esterilize líquidos com este dispositivo. Não é aprovado para a esterilização de líquidos.

Características de desempenho dos programas de esterilização
Os resultados desta tabela indicam quais os testes aos quais o autoclave foi submetido. Os campos assi-
nalados apresentam a conformidade com todas as secções aplicáveis da norma EN 13060.

Testes de tipo Universal-
Program1)

Quick-
Program B2)

Quick-
Program S3)

Gentle-
Program4)

Prion-
Program5)

Tipo de programa
conforme a norma
EN 13060

Tipo B Tipo B Tipo S Tipo B Tipo B

Verificação dinâmica da
pressão da câmara de
esterilização

X X -- X X

Fuga de ar X X X X X
Teste das câmaras
vazias

X X X X X

Carga maciça X X X X X
Carga parcial porosa X -- -- X X
Carga total porosa X -- -- X X
Corpo oco simple 
(corpo oco B)

-- -- X -- --

Produto com dimensão
interior estreita (corpo
oco A)

X X -- X X

Embalagem simples X X -- X X
Embalagem múltipla X -- -- X X
Secagem de carga
maciça

X X X X X

Secagem de carga
porosa

X -- -- X X

1) Programa universal
2) Programa rápido B
3) Programa rápido S
4) Programa económico
5) Programa de priões
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Testes de tipo Universal-
Program1)

Quick-
Program B2)

Quick-
Program S3)

Gentle-
Program4)

Prion-
Program5)

Temperatura de
esterilização

134 °C 134 °C 134 °C 121 °C 134 °C

Pressão de esterilização 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 1,1 bar 2,1 bar
Tempo de esterilização 5:30 min 5:30 min 3:30 min 20:30 min 20:30 min
X = conformidade com todas as secções aplicáveis da norma EN 13060
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4 Descrição do aparelho

Vistas do aparelho

Parte dianteira

4

5

2

1

3

1 Painel de controlo e visualização
2 A porta abre, girando para a

esquerda
3 Pega com fecho deslizante
4 Interruptor de alimentação
5 Pé do aparelho à frente

(regulável)

Parte traseira

10

7

6

9

8

12 11

6 Entrada de água de refrigeração
(rosca exterior 3/4")

7 Combinação de fusíveis conforme
a norma EN 1717

8 Válvula de segurança de mola
9 Filtro esterilizado
10 Saída de água de refrigeração

(rosca exterior 3/4")
11 Alimentação de água do

reservatório externo ou
MELAdem, parafuso basculante
para mangueira Ø 6x1

12 Ligação à rede
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Vista interior

21 20 1819

14

15

13

16

17

13 Câmara de esterilização
14 Pino de bloqueio da porta
15 Superfície de vedação da câmara
16 Tampa para rotação de

emergência da bomba de vácuo
17 2x fusível do dispositivo
18 Botão para reposição do disjuntor

de proteção do motor
19 Ligação de série de dados e

impressora (RS232)6)

20 Vedação das portas
21 Chapa redonda da porta

Símbolos no aparelho

Fabricante do produto médico

Data de fabrico do produto médico

MD Identifica um dispositivo médico

SN Número de série do produto médico do fabricante

REF Número de artigo do produto médico

Dados sobre o volume da caldeira

Temperatura de serviço do aparelho

Pressão de serviço do aparelho

Proteção do aparelho interna, indicada em Ampere [A]

Ligação elétrica do aparelho: Corrente alternada (CA)

6) oculta atrás da tampa branca
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Este manual de operação contém indicações de segurança importantes. Uma
inobservância das instruções pode causar danos pessoais e materiais.

Leia o manual de operação antes de colocar o aparelho em funcionamento.

Através da identificação com este símbolo CE, o fabricante declara que o produto
médico corresponde aos requisitos básicos da diretiva de produtos médicos. O número
composto por quatro dígitos comprova que há um centro de certificação a controlar isso.

Através da identificação com este símbolo CE, o fabricante declara que o produto
corresponde aos requisitos básicos da diretiva de equipamentos sob pressão. O número
composto por quatro dígitos comprova que há um centro de certificação a controlar isso.

O aparelho não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Ele tem de ser
entregue a um ponto de reciclagem correto e adequado mediante o distribuidor.

Disjuntor de proteção do motor

Com o autocolante de aparelho ao lado, o fabricante do aparelho declara que o produto
médico corresponde aos requisitos básicos da Norma Europeia EN 1717 – Proteção da
água potável contra impurezas –.

Símbolos no interruptor de alimentação
Ligar o aparelho

Desligar o aparelho
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Painel de operações
O painel de operações é constituído por um visor LC alfanumérico de 2 linhas e por quatro teclas de
membrana.

14:27:12
0,02bar    25 °C

1 2 3

4 5 6

1 Visor LC de 2 linhas
para indicação do estado do programa e indicação de parâmetros

2 Hora (h:min:s)
3 Pressão da câmara (bar) e temperatura (do vapor) (°C)
4 Teclas de função '-' e '+'

para seleção, configuração e indicação de funções especiais: Imprimir, Data/hora, Pré-
aquecimento, Total de lotes, Condutividade, Confirmar falha, Tecla '+' para desbloquear a porta

5 Tecla para seleção de programa 'P'
para a seleção dos programas de esterilização/programas de teste, bem como para a seleção/
configuração de opções (submenus) das funções especiais

6 Tecla Start – Stop 'S'
para iniciar programas, cancelar programas/secagem, bem como para o comando das funções
especiais

Posição inicial
Sempre que o aparelho é ligado, o visor muda para a posição inicial, na qual é apresentada a hora atual,
a pressão da câmara em bar e a temperatura (do vapor) em °C.

Fixações para a carga
Pode encontrar indicações mais detalhadas acerca das diversas fixações, da possibilidade de combinar
com diferentes suportes de carga e da aplicação no documento separado "Manual do utilizador: Acessó-
rios para autoclaves pequenos''.

Fixação A Plus

A fixação (A Plus) é o padrão e pode acomodar
cinco bandejas ou, rodada a 90°, três caixas
MELAstore 100.

Fixação D

A fixação (D) pode acomodar dois recipientes de
esterilização altos (por ex. caixa MELAstore 200)
ou, rodada a 90°, quatro bandejas.
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5 Pré-requisitos de instalação

Local de instalação

ATENÇÃO
Em caso de inobservância das condições de instalação, podem ocorrer ferimentos e/ou
danos no autoclave.
n Faça com que o autoclave seja montado, instalado e colocado em serviço apenas por

pessoas autorizadas pela MELAG.
n O autoclave não é apropriado para uma utilização em áreas potencialmente explosivas.
n O autoclave destina-se à utilização fora do ambiente dos pacientes. A distância mínima

relativamente ao local de tratamento deve comportar, no mínimo, 1,5 m no raio.

Característica Vacuklav 24 B+ Vacuklav 30 B+
Área de instalação plana e horizontal
Local de instalação interior de um edifício (seco e protegido do pó)
Esforço exercido sobre o chão
(operação normal)

2,6 kN/m² 3,1 kN/m²

Esforço exercido sobre o chão
(ensaio hidrostático)

3,3 kN/m² 3,8 kN/m²

Posição máx. da altura 2000 m
Dissipação (em caso de carga
máx.)

0,6 kWh

Temperatura ambiente 5-40 °C (recomendada máx. 25 °C)
Humidade do ar relativa máx. 80 % a temperaturas até 31 °C, máx. 50 % a 40 °C (com redu-

ção linear pelo meio)

Durante a operação, pode ocorrer uma saída de vapor. Não coloque o aparelho nas proximidades imedia-
tas de um detetor de fumo. Mantenha-se distante de materiais que possam ser danificados pelo vapor.

Ambiente eletromagnético
Na análise da compatibilidade eletromagnética (CEM) deste aparelho foram considerados os valores limi-
te de interferência para aparelhos da classe B, bem como a resistência à interferência para a operação
em ambientes eletromagnéticos básicos de IEC 61326-1. O aparelho destina-se a ser utilizado em todos
os dispositivos, inclusive áreas residenciais e outras, diretamente ligados a uma rede de alimentação elé-
trica pública, que também abastece edifícios com fins residenciais. O chão devia ser de madeira ou betão
ou ser revestido a tijoleira. Se o chão for revestido a material sintético, a humidade relativa do ar deve ser
de pelo menos 30 %.
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Necessidade de espaço

Ilustração 1: Vista de frente, direita e de cima

Dimensões Vacuklav 24 B+ Vacuklav 30 B+
Largura A 42,5 cm
Altura B 49,5 cm
Profundidade, total*) C 70,5 cm 66 cm
Distância entre os pés do aparelho C1 43,5 cm 32 cm
Distância do pé traseiro do aparelho à parede traseira C2 10 cm 18 cm
Distância mín. para o lado D1 5 cm
Distância mín. para o lado do encosto da porta D2 10 cm
Distância mín. para trás E 5 cm
Espaço livre com a porta totalmente aberta F 62,5 cm 58 cm
Distância mín. para cima G 5 cm

*) inclusive combinação de fusíveis conforme EN 1717
Na montagem do autoclave, mantenha as distâncias laterais.
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Mais espaço necessário para o abastecimento de água de alimentação
É ainda necessário espaço para um reservatório ou um sistema de tratamento de água. Além disso, é ne-
cessário disponibilizar um acesso livre às mangueiras e cabos do autoclave para um sistema de tratamen-
to de água.

Necessidade de
espaço

MELAdem 40 MELAdem 47 Reservatório

Sistema de tratamen-
to de água

Tanque de pressão

Largura 32 cm 40 cm -- 21 cm
Altura 35 cm 46 cm 40 cm 38 cm
Profundidade 16 cm 18 cm -- 23 cm
Diâmetro -- -- aprox. 28 cm --
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6 Instalação

Montagem e instalação

INDICAÇÃO
Por favor, ter em atenção o manual técnico [Technical Manual] no que diz respeito à
colocação e instalação. Lá, são listados detalhadamente todos os pré-requisitos do
local.

Protocolo de instalação e montagem
Como prova de uma colocação, instalação e primeira colocação em funcionamento corretas, bem como
para ter direito à reclamação de garantia, o protocolo de instalação deve ser preenchido pelo comerciante
responsável e deve ser enviada uma cópia à empresa MELAG.

Alinhar autoclave
Para um funcionamento perfeito, o autoclave deve ser instalado na horizontal com a ajuda de um nível de
bolha de ar que está junto à superfície de vedação da câmara. De seguida, deve desenroscar os pés
dianteiros do aparelho cinco (Vacuklav 24 B+) ou três (Vacuklav 30 B+) voltas (depende do tipo de auto-
clave) para inclinar o aparelho ligeiramente para trás.

Ligação à rede
Observe as seguintes medidas de precaução quando estiver a manusear cabos e fichas de rede:

u Nunca danifique ou altere o cabo de rede ou a ficha de alimentação.

u Nunca dobre ou torça o cabo de alimentação.

u Nunca puxe pelo cabo de alimentação para retirar a ficha da tomada. Pegue diretamente na
ficha.

u Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.

u Nunca passe o cabo por pontos onde ele possa ficar encravado (p. ex. portas ou janelas).

u Não desloque o cabo de rede ao longo de uma fonte de calor.

u Não use pregos, grampos ou objetos idênticos para fixar um cabo.

u Se o cabo de alimentação ou a ficha de alimentação estiverem danificados, coloque o aparelho
fora de serviço. O cabo de rede ou a ficha de alimentação apenas podem ser substituídas por
técnicos autorizados.

u A tomada de rede deve estar livremente acessível depois da instalação, de modo a poder
desligar o autoclave da rede elétrica a qualquer momento quando precisar.

Requisitos no cliente na ligação à rede

Característica
Alimentação elétrica 220-240 V, 50/60 Hz
Máx. faixa de tensão 207-253 V
Proteção no edifício circuito elétrico à parte com 16 A, dispositivo diferencial 30 mA (para

assegurar a continuação da operação mesmo se o autoclave falhar)
Comprimento do cabo de
alimentação*)

1,35 m

Diversos Tomada adicional para impressora de protocolo MELAprint 42/44, etc.
*) Considere as indicações no diagrama de ligação
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Ligação à água
Água de refrigeração Reabastecer água Águas residuais

Ligação no consultório na válvula de bloqueio
para água de
refrigeração (torneira),
rosca 3/4"

a um sistema de
tratamento de água, p.
ex. MELAdem 40/47

Escoamento pela
parede, largura nominal
DN 40 ou a um sifão
(escoamento de
lavagem)

Altura de instalação -- -- mín. 30 cm abaixo do
autoclave

Temperatura máx. de
água

20 °C (ideal 15 °C) 35 °C provisório máx. 90 °C

Taxa máx. do fluxo -- -- temporariamente aprox.
3,3 l/min

Pressão mín. do fluxo > 1,2 bar a 3 l/min corresp. ao sistema de
tratamento de água

--

Pressão de fluxo
recomendada

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

Pressão mín. de água
(estática)

-- corresp. ao sistema de
tratamento de água

--

Pressão máx. de água
(estática)

10 bar 10 bar --

Consumo máx. de água7) aprox. 57,5 l aprox. 720 ml (24 B+)
aprox. 770 ml (30 B+)

--

Qualidade da água água potável água destilada ou
desmineralizada
segundo EN 13060,
Anexo C

--

Medidas para proteção
da água potável

nenhumas (internamente contra o refluxo para a rede de água potável através
da existente combinação de proteção, composta por redutor do fluxo de
retorno e ventilador de tubos, protegido conforme EN 1717)

Ligação de um sistema de tratamento de água

MELAdem 40 MELAdem 47
Pressão da água
adicional

1,5-10 bar 2-6 bar

Passador de corte da
água

Recomenda-se a instalação de um passador de corte de água com válvula de
bloqueio (por exemplo, da MELAG) por motivos de segurança, uma vez que o
MELAdem 40 ou o MELAdem 47 está constantemente sob pressão de água
doméstica.

INDICAÇÃO
A mangueira de escoamento deve ser concebida com uma inclinação constante e isenta
de abatimentos e dobras. No caso de variantes de instalação diferentes, é necessário
entrar em contacto com a MELAG.
Caso contrário, podem ocorrer anomalias de funcionamento no autoclave.

7) No programa de priões com carga total porosa.
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Abastecimento com água de alimentação
Para a esterilização a vapor é necessária a utilização de água destilada ou desmineralizada, a chamada
água de alimentação. A norma EN 13060 especifica no Anexo C os valores de referência a serem cumpri-
dos.
O abastecimento com água de alimentação é efetuado através de um reservatório externo, que, de vez
em quando, tem de ser enchido com água de qualidade correspondente ou através de um sistema de tra-
tamento de água (p. ex. MELAdem 40/MELAdem 47).
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7 Esterilizar

Ligar o autoclave
ü O autoclave está ligado à rede elétrica.

ü A porta está fechada.

} O autoclave é ligado no interruptor de alimentação.

ÊO visor exibe, em vista alternada com a posição básica, a mensagem Unlock door with '+'
key, se a porta estiver fechada.

INDICAÇÃO
Imediatamente após ligar pela primeira vez e antes da primeira utilização, todos os
acessórios devem ser removidos da câmara de esterilização.

Depois de ligar o aparelho, é preciso um tempo de aquecimento de aprox. 5 min (Vacuklav 24 B+) ou
aprox. 3 min (Vacuklav 30 B+), dependendo do tipo de aparelho. Um programa só é iniciado quando a
temperatura pretendida for alcançada.

INDICAÇÃO
Se o aparelho for desligado através do interruptor de alimentação, aguarde três
segundos até o ligar novamente.

Preparar o material por esterilizar
Antes da esterilização, ocorre sempre uma limpeza e desinfeção adequadas. Somente assim é possível
garantir uma esterilização posterior da carga. Os materiais utilizados, os produtos de limpeza e os proces-
sos de tratamento são decisivos.

AVISO
Utilize o autoclave apenas com um filtro de esterilização inserido.

Tratamento de têxteis

ATENÇÃO
Um tratamento errado dos têxteis, tais como um conjunto de roupa, pode impedir a
penetração do vapor ou deteriorar os resultados de secagem.
Não foi possível esterilizar os têxteis.

No tratamento de têxteis e na colocação dos têxteis em recipientes de esterilização, deve observar o se-
guinte:

u Siga as instruções dos fabricantes de têxteis sobre o tratamento e esterilização e observe as
normas e diretivas relevantes (na Alemanha, p. ex., de RKI e DGSV).

u Oriente as dobras dos têxteis paralelamente umas às outras.

u Empilhe os têxteis se possível na vertical e não demasiado apertados nos recipientes de
esterilização, para se poderem formar canais de corrente.

u Se os pacotes de têxteis não ficarem juntos, envolva os têxteis em papel de esterilização.
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u Esterilize apenas têxteis secos.

u Os têxteis não podem ter contacto direto com a câmara de esterilização, senão enchem-se de
condensado.

Tratamento de instrumentos
O material esterilizado não embalado deixa de ser estéril quando entra em contacto com o ar ambiente.
Se quiser que os seus instrumentos se mantenham estéreis durante o armazenamento, acondicione-os
numa embalagem adequada antes da esterilização.
No tratamento de instrumentos usados e novos, esteja atento ao seguinte:

u Siga sempre as instruções dos fabricantes de instrumentos sobre o tratamento e esterilização e
observe as normas e diretivas relevantes (na Alemanha, p. ex., RKI, DGSV e DGUV
Regulamento 1).

u Limpe muito bem os instrumentos, p. ex. com a ajuda de um aparelho de ultrassom ou aparelho
de limpeza e desinfeção.

u Enxague os instrumentos no fim da desinfeção e limpeza com água, se possível, desmineralizada
ou destilada e depois seque os instrumentos com um pano limpo e que não largue fios.

u Use somente produtos de limpeza adequados à esterilização a vapor. Consulte o fabricante de
produtos de limpeza. Não use produtos de limpeza repelentes de água ou óleos impermeáveis ao
vapor.

u Quando usar aparelhos de ultrassom, aparelhos de tratamento para peças de mão e cotovelos,
bem como aparelhos de limpeza e desinfeção, deve observar impreterivelmente as indicações de
tratamento dos fabricantes dos instrumentos.

AVISO
Os resíduos dos produtos de limpeza e de desinfeção causam corrosão.
As consequências podem ser uma maior necessidade de manutenção e o prejuízo da
função do autoclave.

Frequência de esterilização
Os tempos de pausa entre programas individuais não são necessários, uma vez que a câmara de esterili-
zação é mantida a uma temperatura constante. Decorrido ou interrompido o tempo de secagem e depois
de recolher o material esterilizado você pode recarregar imediatamente o autoclave e iniciar um progra-
ma.

Carregar autoclave
Somente se o autoclave estiver corretamente carregado é que a esterilização pode ser eficaz e a seca-
gem pode fornecer bons resultados.
Observe o seguinte quando estiver a carregar:

u Coloque bandejas ou recipientes de esterilização na câmara de esterilização apenas com o
suporte correspondente.

Recipiente de 
esterilização

Recipiente de 
esterilização

Recipiente de 
esterilização

Bandeja

Bandeja

Bandeja

u Utilize bandejas perfuradas, como por ex. as bandejas da
MELAG. Só assim o condensado pode escoar. Bases fechadas
ou meias-conchas para a receção da carga resultam numa má
secagem.
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u A utilização de carregamentos de papel pode causar resultados de secagem maus.

u Esterilize os têxteis e instrumentos o mais separados possível uns dos outros, em recipientes ou
embalagens de esterilização separados. Assim conseguirá os melhores resultados de secagem.

Embalagens
Use somente materiais e sistemas de embalagem (sistemas de barreira estéril), que cumprem a norma
EN ISO 11607-1. A aplicação correta de embalagens adequadas é importante para o sucesso da esterili-
zação. Pode reutilizar embalagens rígidas ou embalagens moles, tais como embalagens de esterilização
transparentes, sacos de papel, papel de esterilização, têxteis ou feltro.

Recipientes de esterilização fechados

ATENÇÃO
Perigo de contaminação devido a penetração de vapor insuficiente ou má secagem.
n Utilize apenas os recipientes de esterilização adequados.
n Ao empilhar, os recipientes de esterilização não podem tapar a perfuração, para que o

condensado possa escoar.

Na utilização de recipientes de esterilização fechados, esteja atento ao seguinte:

u Utilize recipientes de esterilização em alumínio. O alumínio é um bom condutor e acumulador do
calor e acelera, assim, a secagem.

u Os recipientes de esterilização fechados têm de estar perfurados ou equipados com válvulas,
pelo menos de um lado. Os recipientes de esterilização da MELAG, p. ex. caixas MELAstore,
cumprem todos os requisitos para uma esterilização e secagem de sucesso.

u Empilhe, se possível, apenas recipientes de esterilização uns sobre os outros com a mesma
superfície base, nos quais o condensado possa escoar lateralmente pelas paredes.

u Esteja atento, ao empilhar os recipientes de esterilização, para não tapar a perfuração.
Dica: Os recipientes de esterilização da MELAG cumprem todos os requisitos conforme a norma
EN 868-8 para uma esterilização e secagem de sucesso. Estão perfurados na tampa e no fundo e equipa-
dos com filtros de papel descartáveis.

Embalagens moles de esterilização
As embalagens moles de esterilização podem ser esterilizadas tanto em recipientes de esterilização como
também em bandejas. Quando utiliza embalagens moles de esterilização, como p. ex., MELAfol, esteja
atento ao seguinte:

u Ordene as embalagens moles de esterilização na vertical e com pouco espaço entre elas.

u Na medida do possível, coloque a embalagem de esterilização transparente com o lado do papel
voltado para baixo e, se isso não for possível.

u Não coloque várias embalagens moles de esterilização planamente umas sobre as outras sobre
uma bandeja ou num recipiente.

u Ao carregar o autoclave, certifique-se de que o lado da película de um saco não fica de frente
para o lado do papel de um saco diferente.

u Se a costura de selagem abrir durante a esterilização, é porque eventualmente a embalagem é
demasiado pequena. Acondicione os instrumentos novamente com uma embalagem maior e
esterilize esta também.

u Se a costura de selagem abrir durante a esterilização, prolongue o impulso de selagem no
aparelho de selagem ou sele uma costura dupla.

Embalagem múltipla
O aparelho funciona com o processo de vácuo fracionado. Este permite a utilização de embalagens múlti-
plas.
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Cargas misturadas
Relativamente à esterilização de cargas misturadas, tenha em atenção o seguinte:

u Os têxteis sempre virados para cima

u Recipientes de esterilização virados para baixo

u Instrumentos não embalados para baixo

u As cargas mais pesadas para baixo

u Embalagens de esterilização transparentes e embalagens de papel viradas para cima (exceção:
no caso de combinação com têxteis, viradas para baixo)

Têxteis

Embalagens

carga/instrumentos
pesados

Embalagens

carga/instrumentos
pesados

Selecionar programa
Através da tecla de seleção de programas 'P' escolha, alternadamente, desde a posição normal até ao
programa pretendido.
Em seguida, selecione o programa de esterilização consoante, se e como o material de esterilização está
embalado. Além disso, deve ter em atenção a resistência térmica do material de esterilização.
As tabelas seguintes indicam qual o programa a aplicar consoante o material de esterilização.

Visão geral dos programas de esterilização

Universal-
Program8)

Quick-
Program B9)

Quick-
Program S10)

Gentle-
Program11)

Prion-
Program12)

Temperatura de
esterilização

134 °C 134 °C 134 °C 121 °C 134 °C

Pressão de esterilização 2,1 bar 2,1 bar 2,1 bar 1,1 bar 2,1 bar
Tempo de esterilização 5:30 min 5:30 min 3:30 min 20:30 min 20:30 min
Tempo de funcionamento13) aprox. 30 min aprox. 30 min aprox. 15 min aprox. 40 min aprox. 45 min
Secagem aprox. 20 min aprox. 10 min aprox. 5 min aprox. 20 min aprox. 20 min

8) Programa universal
9) Programa rápido B
10) Programa rápido S
11) Programa económico
12) Programa de priões
13) sem secagem na carga cheia e dependendo da carga e das condições de instalação (como p. ex. temperatura da

água de refrigeração, se existir a ligação fixa de água, e tensão de rede)
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Visão geral da utilização de cada programa de esterilização

Programa Embalagem Especialmente indicado
para

Carga
24 B+ / 30 B+

Programa universal embalagem simples e
múltipla

cargas mistas; corpos ocos
longos de lúmenes
estreitos

7 kg / 5 kg

Programa rápido B instrumentos
embalados de forma
simples e por embalar
(sem têxteis)

corpos ocos longos de
lúmenes estreitos

embalada de modo simples
máx. 1,5 kg

por embalar 7 kg / 5 kg

Programa rápido S não embalado (sem
têxteis)

instrumentos maciços
simples; corpos ocos
simples

7 kg / 5 kg

Programa económico embalagem simples e
múltipla

têxteis; materiais
termolábeis (p. ex.,
plástico, artigos de
borracha); cargas
misturadas

Têxteis 2,5 kg / 2 kg
material termolábil

7 kg / 5 kg

Programa de priões embalagem simples e
múltipla

instrumentos nos quais se
suspeite de perigo de
infeção devido a proteínas
modificadas com patologia
(p. ex. Creutzfeld-Jacob,
EEB)

7 kg / 5 kg

Opções extra de programas

Selecionar pré-aquecimento automático
No estado de fornecimento, o pré-aquecimento automático é ativado.
Em caso de pré-aquecimento ativado, a caldeira fria é aquecida à temperatura de pré-aquecimento do
respetivo programa antes do início de um programa ou é mantida nessa temperatura entre duas sequên-
cias de programa. Deste modo, os tempos do programa são encurtados e a formação de condensado pa-
ra melhorar os resultados da secagem é reduzida.

INDICAÇÃO
Para o pré-aquecimento automático, o autoclave deve permanecer ligado continuamente.
A MELAG recomenda a ativação do pré-aquecimento automático.

Para alterar a configuração, faça o seguinte:
1. Selecione o menu Function pressionando simultaneamente os botões '+' e '-' até que o visor

indique Function: Last batch number.

2. Navegue com a tecla '+' ou '-' até que o visor indique:

Function:
autom. preheating

3. Para confirmar, prima a tecla 'P'.

Ê O visor apresenta a opção ajustada atualmente, p. ex., Preheating YES.
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4. Ao premir novamente a tecla 'P', a exibição do visor comuta para Preheating NO.

Ê O pré-aquecimento está desativado.
5. Pressione o botão 'S' duas vezes para sair do menu Function: Autom. preheating e retornar à

posição inicial.

Escolher a secagem adicional
Para tarefas de secagem difíceis, pode utilizar a função Additional drying para prolongar o tempo
de secagem de um programa em 50 %.

} No início do programa, prima em simultâneo as teclas 'S' e '+'.
O visor exibe a mensagem:

Additional drying
selected

De seguida é iniciada a sequência do programa.

Iniciar programa

AVISO
O funcionamento não vigiado de aparelhos elétricos, ou seja, também destes autoclaves,
é por conta e risco próprio. A MELAG não assume a responsabilidade por danos que
possam eventualmente ocorrer por causa de uma operação não vigiada.

Se tiver selecionado um programa através da tecla de seleção de programas 'P', a temperatura de esterili-
zação será mostrada no visor, além do programa selecionado, e se o respetivo programa é adequado pa-
ra carga embalada ou não embalada.

Universal-Program
134 °C wrapped

} Prima a tecla 'S' para iniciar o programa.
O autoclave verifica o transporte da água de alimentação e a respetiva condutividade.

INDICAÇÃO
Se Quick-Program S for iniciado, surge a mensagem de aviso  Attention: Unwrapped
instruments only no visor.
Se a carga apenas incluir instrumentos por embalar, prima novamente a tecla 'S' para
confirmar e iniciar o programa.
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Cancelamento manual do programa
Pode cancelar um programa em execução em todas as fases. No entanto, se interromper um programa
antes do início da secagem, a carga continua não-esterilizada.

ATENÇÃO
Ao abrir a porta depois de um cancelamento de programa pode sair vapor de água
quente.
Há perigo de queimaduras.
n Para retirar as bandejas, utilize um elevador de bandejas.
n Nunca toque no material esterilizado, na câmara de esterilização ou na porta com as mãos

desprotegidas. As peças estão quentes.

AVISO
A interrupção de um programa em funcionamento através do interruptor de alimentação
pode provocar uma fuga de vapor de água quente do filtro de esterilização e contaminá-
lo.
n Nunca cancele um programa em curso através da desativação no interruptor de

alimentação.

Cancelamento antes de iniciar a secagem

ATENÇÃO
Perigo de infeção devido a um cancelamento prematuro do programa
Quando um programa é interrompido antes da secagem, a carga não fica esterilizada.
Isto põe em risco a saúde dos pacientes e da equipa médica.
n Se for necessário, embale novamente a carga.
n Repita a esterilização da carga.

Para cancelar um programa ainda antes da secagem, pode proceder do seguinte modo:
1. Prima a tecla 'S'.
2. Confirme o seguinte aviso de segurança Stop program? pressionando repetidamente a tecla 'S'.

INDICAÇÃO
O aviso de segurança é mostrado no visor por cerca de 5 s. Se a tecla 'S' não for
pressionada novamente, o programa continuará com a operação normal.

Dependendo do momento da interrupção, ocorre uma dissipação da pressão ou uma purga do aparelho.
Surge uma indicação correspondente no visor.
Depois da dissipação da pressão ou da purga, surge um pedido de confirmação da interrupção do progra-
ma.
O visor alterna entre Stop / End e Acknowledge with '-' key.

3. Prima a tecla '-'.

Ê O visor mostra a mensagem Unlock door with '+' key alternando com o visor do
programa selecionado anteriormente.

4. Depois de premir a tecla '+', pode abrir a porta.

ÊNo protocolo surge a nota Program stopped/ Load not sterile!
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Cancelamento do programa depois de iniciar a secagem
Durante a fase de secagem, pode cancelar o programa sem que o autoclave comunique uma avaria, pre-
mindo a tecla 'S'.
Se cancelar um programa depois de iniciar a secagem, a esterilização fica concluída com sucesso. A au-
toclave não fornece uma mensagem de falha. Porém, terá de contar com uma secagem insuficiente, so-
bretudo no material por esterilizar embalado e no caso de carga completa. Para uma conservação estéril
é condição prévia uma secagem suficiente. Por isso, é aconselhável deixar os programas com material
por esterilizar embalado percorrerem, se possível, o processo de secagem até ao fim. Os instrumentos
não embalados esterilizados num programa rápido secam depois da recolha devido ao seu calor próprio.
Durante a fase de secagem, o tempo de secagem decorrido é apresentado no visor. Isto ocorre em alter-
nância com a indicação do visor:

Immediate removal
press 'Stop'

Para cancelar um programa durante a secagem, pode proceder do seguinte modo:
1. Prima a tecla 'S'.

INDICAÇÃO
O aviso de segurança é mostrado no visor por cerca de 5 s. Ao premir novamente a tecla
'S', o programa retoma a sequência normal.

2. Confirme repetidamente a seguinte pergunta de segurança Immediate removal 'Stop' com a
tecla 'S'.

Ê A interrupção é confirmada no visor com Drying stopped.

Depois da purga da caldeira, o visor exibe: Universal-Program run successfully alternadamente
com a indicação do visor:

Last batch no. 46
Quit with button '+'

Se uma impressora de protocolo ou outro meio de saída estiver conectado à autoclave e o Immediate
output estiver definido como YES uma nota Drying stopped será anotada no protocolo.
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Retirar material esterilizado

CUIDADO
Perigo de queimaduras devido a superfícies de metal quentes
n Antes de abrir, deixe o aparelho arrefecer o suficiente.
n Nunca toque em peças metálicas quentes.

CUIDADO
Instrumentos não esterilizados devido a embalagens danificadas ou rebentadas. Isto põe
em risco a saúde do pacientes e da equipa médica.
n Se uma embalagem estiver danificada ou rebentada depois da esterilização, volte a embalar

e a esterilizar a carga.

Se retirar o material esterilizado do aparelho logo após o fim do programa, pode acontecer encontrar algu-
ma humidade no material esterilizado. De acordo com a Brochura Vermelha do Grupo de Trabalho para o
Reprocessamento de Instrumentos (AKI), a humidade residual tolerável – na prática – é de algumas gotas
de água (não poças), que têm de ser secadas em 15 min.
Ao recolher o material esterilizado esteja atento ao seguinte:

u Nunca abra a porta com violência. O dispositivo pode ser danificado ou o vapor quente pode
escapar.

u Para retirar as bandejas, utilize o elevador de bandejas.

u Nunca toque no material esterilizado, na câmara de esterilização, nas fixações nem no lado
interior da porta com as mãos desprotegidas. As peças estão quentes.

u Verifique a embalagem dos itens estéreis quanto a danos ao removê-los do dispositivo. Se uma
embalagem estiver danificada, volte a embalar a carga e esterilize-a novamente.

Armazenar material esterilizado
A capacidade máxima de armazenamento depende da embalagem e das condições de armazenamento.
Respeite as regulamentações relativas à duração de armazenamento de material estéril (na Alemanha, p.
ex., DIN 58953, Parte 8 ou as diretrizes DGSV), bem como os seguintes critérios:

u Respeite a duração máxima de armazenamento de acordo com o tipo de embalagem. Seguir as
instruções do fabricante na embalagem.

u Não guarde o material esterilizado no espaço de preparação.

u Armazene os produtos estéreis protegidos contra o pó, por exemplo. num armário de
instrumentos fechado.

u Armazene os produtos estéreis protegidos da humidade.

u Guarde o material esterilizado protegido contra grandes oscilações de temperatura.
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8 Protocolar

Documentação relativa aos lotes
A documentação relativa aos lotes é indispensável como comprovativo de um programa decorrido com
sucesso e como medida obrigatória da garantia de qualidade. Na memória de protocolos interna do apa-
relho guardam-se os dados, tais como tipo de programa, lote e parâmetros do processo de todos os pro-
gramas decorridos.
Relativamente à documentação dos lotes pode consultar a memória de protocolos interna e transmitir os
dados a diferentes meios de emissão. Isso pode ser feito logo após cada decurso do programa ou poste-
riormente, p. ex. no fim do dia no consultório.

Capacidade da memória de protocolos interna
A capacidade da memória interna é suficiente para protocolos aprox. 40. Quando a memória interna de
protocolos estiver cheia, no arranque do próximo programa, é automaticamente substituído o respetivo
protocolo mais antigo.
Se tiver ligada uma impressora de protocolos e estiver adicionalmente definida a opção Immediate ou-
tput em NO, surge uma pergunta de segurança antes da substituição do protocolo guardado. Para mais
informações sobre a ligação da impressora, consulte o manual do utilizador do dispositivo em questão.

Meios de emissão
Tem a possibilidade de emitir os protocolos dos programas executados nos seguintes meios de emissão e
de os arquivar de modo correspondente:
▪ Impressora MELAflash de cartões CF no cartão CF
▪ Computador, p. ex., software MELAtrace/MELAview (opcional com MELAnet Box)
▪ Impressora de protocolo MELAprint 42/44
No estado de fornecimento do autoclave não existe uma opção de emissão de protocolos.

INDICAÇÃO
Para obter mais informações sobre a impressora de log (p. ex., por quanto tempo as
impressões de log são legíveis), consulte o manual do usuário correspondente.

Computador como meio de emissão (sem ligação à rede)
Para utilizar um computador como meio de emissão, este deve estar conectado ao autoclave através da
interface de série.
Pode ligar um computador ao autoclave se os seguintes requisitos forem cumpridos:

ü O computador tem uma porta de série ou um adaptador USB de série está conectado.

ü O software MELAview/MELAtrace está instalado no computador.

INDICAÇÃO
A MELAnet Box é necessária para a ligação à rede (do consultório).

1. Abra a porta da autoclave.
2. Abra a tampa branca da porta de série de dados e da impressora no autoclave: Use uma moeda para

girar a ranhura de bloqueio (pos. a) na tampa branca num quarto de volta.
3. Retire a tampa.
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4. Empurre a armação de metal (pos. d) levemente até desbloquear e rebata a armação de metal para
frente.

5. Pressione a armação de metal (pos. d) um pouco para baixo até ouvir um clique e não poder dobrar
automaticamente.

6. Ligue a autoclave à interface RS232 (pos. c) com um cabo de conexão de dados adequado ao
computador.

INDICAÇÃO
Se o computador estiver permanentemente conectado à autoclave, poderá inserir o cabo
serial na guia do cabo (pos. b), dobrar a aba de metal e recolocar a tampa.

ca db

Configurar data e hora
Para documentação adequada do lote, a data e hora da autoclave devem ser definidas corretamente. Ca-
so se aplique, tenha atenção à mudança da hora, uma vez que não é atualizada automaticamente. Acerte
a data e a hora conforme a seguir descrito:
1. Selecione o menu Function ao pressionar simultaneamente as teclas '+' e '-'.

Ê O visor exibe a mensagem Function: Last batch number.

2. Navegue com o botão '+' ou '-' no menu Function até a exibição do visor:

Function
Date / time

3. Pressione a tecla 'P' para confirmar.

Ê É exibida a hora atual.
4. Selecione as seguintes opções de configuração com a tecla '+' ou '-': hora, minuto, segundo, dia,

mês, ano.
5. Para, por exemplo, ajustar o parâmetro "hora", pressione a tecla 'P' para confirmar.

Ê O valor atual no visor pisca.
6. Pode aumentar ou diminuir o valor com as teclas '+' e '-'.
7. Para gravar o valor, confirme com a tecla 'P'.

Ê O valor atualmente definido no visor não pisca.
8. Para ajustar os outros parâmetros, proceda de forma análoga.
9. Após concluir o ajuste, pressione a tecla 'S' para sair do menu.

Ê O visor exibe a mensagem Function: Date / Time.

10. Ao pressionar novamente a tecla 'S', você sai completamente do menu e o visor volta à sua posição
inicial.
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9 Testes de funcionamento

Testes relativos a lotes

Sistemas de provetes MELAcontrol Helix e MELAcontrol Pro
O sistema de provetes MELAcontrol Helix é um sistema indicador e de controlo de lotes que cumpre a
norma EN 867 5. É constituído por um provete e uma tira indicadora.
Se esterilizar instrumentos da categoria "Crítico B", deve adicionar o sistema de provetes MELAcontrol
Helix ou MELAcontrol Pro como controlo de lotes a cada ciclo de esterilização.
Independentemente disso, pode efetuar a qualquer momento um teste de penetração do vapor com o
MELAcontrol Helix ou MELAcontrol Pro no Universal-Program.
No caso de uma utilização correta do sistema de provetes, pode ocorrer uma descoloração da superfície
do plástico. Esta descoloração não exerce qualquer influência na capacidade de funcionamento do siste-
ma de provetes.

Teste de vácuo
O teste serve para a deteção de fugas no autoclave. Nesse processo, a taxa de fugas é determinada.
Efetue um teste de vácuo nas seguintes situações:
▪ uma vez por semana no funcionamento de rotina
▪ na primeira colocação em funcionamento
▪ após longas pausas de funcionamento
▪ no caso de uma avaria determinada (p. ex. no sistema de vácuo)
Efetue o teste de vácuo com um autoclave frio e seco da seguinte forma:
1. Ligue o aparelho no interruptor de alimentação. O visor muda para a posição inicial.
2. Prima novamente a tecla 'P', até o visor exibir Vacuum test [Teste de vácuo].

3. Feche a porta.
4. Prima a tecla 'S' para iniciar o teste de vácuo.

ÊA pressão de evacuação e o tempo de compensação ou o tempo de medição são exibidos no visor.
Após o tempo de medição, a câmara de esterilização é ventilada. De seguida, é apresentada a mensa-
gem com informação da taxa de fuga no visor. Se a taxa de vazamento for muito alta, isto é, acima de
1,3 mbar, uma mensagem correspondente será indicada no visor.

Teste Bowie & Dick
O teste Bowie & Dick serve como comprovação da entrada de vapor em materiais porosos, tais como
p. ex. os têxteis. Assim, este teste é recomendado, em particular, na esterilização de grandes quantidades
de têxteis.
Para o teste Bowie & Dick são oferecidos diferentes sistemas de teste em lojas especializadas. Realize o
teste de acordo com as indicações do fabricante do teste do sistema.
O programa do teste Bowie & Dick é iniciado da seguinte forma:
1. Ligue o aparelho no interruptor de alimentação.
2. Selecione o Bowie & Dick Test [Teste Bowie & Dick] premindo repetidamente a tecla 'P'.

3. Prima a tecla 'S' para iniciar o teste Bowie & Dick.

Testar a qualidade da água de alimentação
Em qualquer momento, pode visualizar a qualidade da água no visor com o autoclave ligado, durante um
programa em execução.

} Prima e mantenha premida a tecla '-' até o visor exibir Conductivity [Val. condut.]. A
condutividade é indicada em µS/cm.
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10 Manutenção
Intervalos de manutenção
Intervalo Medida Componentes do aparelho
Diariamente Controlo quanto a impurezas,

depósitos ou danos
Caldeira inclusive vedação da porta e
superfície vedante da caldeira, fecho da
porta, fixação para a carga

Após 24 meses ou
1000 ciclos

Manutenção De acordo com as instruções de
manutenção através do apoio ao cliente
autorizado

Se necessário Limpeza das superfícies Peças da caixa

Limpar

AVISO
Se a limpeza for feita de forma incorreta, as superfícies podem ser arranhadas,
danificadas e as superfícies de vedação podem perder a estanquidade.
Depósitos de sujidade e corrosão na câmara de esterilização são assim favorecidos.
n Observe sempre as instruções de limpeza das respetivas peças.
n Para limpar, não utilize objetos duros, tais como esfregões metálicos ou escovas de aço.

Câmara de esterilização, superfície de vedação da caldeira, fixação,
bandejas
Para a conservação do valor do seu aparelho, bem como para evitar sujidade profunda e depósitos, a
MELAG recomenda uma limpeza semanal das superfícies (por ex, com o conjunto de limpeza de caldei-
ras da MELAG).

Limpeza da câmara de esterilização, superfície de vedação da câmara, fixação e bandejas
Deve cumprir o seguinte:

ü O aparelho está desligado e a ficha de alimentação foi retirada da tomada.

ü O aparelho arrefeceu totalmente.

ü As bandejas ou os recipientes de esterilização e a respetiva fixação foram removidos da câmara de
esterilização.

1. Humedeça as superfícies a limpar totalmente com o produto de limpeza. 
Nota: Não podem entrar produtos de limpeza nas tubagens que derivam da câmara de esterilização.

2. Distribua o produto de limpeza uniformemente com um pano que não largue fios.
3. Deixe o produto de limpeza atuar e desaparecer durante um tempo suficiente.
4. Distribua abundantemente água desmineralizada sobre as superfícies limpas com um pano novo que

não largue fios.
5. Limpe bem as superfícies para remover os resíduos de limpeza. Se necessário, repita este processo

após torcer o pano.

Ê Os resíduos de agentes de limpeza podem inflamar-se ou causar depósitos nos instrumentos.
6. Deixe as áreas limpas secar totalmente. Isto pode demorar alguns minutos.
7. Para terminar, limpe as superfícies limpas com um pano de microfibras seco e que não largue fios.
8. Limpe a vedação da porta com detergente líquido neutro.
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Peças da caixa
Limpe as peças da caixa, se necessário, com produtos de limpeza líquidos neutros ou com álcool.

Reservatório externo
Se usar o reservatório externo para o fornecimento de água de alimentação, deve executar um controlo e
limpeza regulares.

Intervalo
Sempre que reabastecer Verifique o reservatório quanto a impurezas. Se aparecer sujidade, limpe

o reservatório antes de o voltar a encher.
Pelo menos uma vez por mês Em função da incidência de luz, da temperatura ambiente e do consumo,

execute uma limpeza do reservatório externo, para prevenir germes e
algas. Para tal, drene o recipiente e limpe-o com cerca de três litros de
água canalizada quente, à qual vai adicionar um produto de limpeza
neutro, e use uma escova adequada. Enxague com abundante água
canalizada pelo menos duas vezes. No fim da limpeza enxague o
reservatório com um litro de água de alimentação.

Manutenção

AVISO
Em caso de prosseguimento do funcionamento para além do intervalo de manutenção
podem ocorrer avarias de funcionamento no aparelho!
n A manutenção deve ser realizada apenas por técnicos de serviço treinados e autorizados ou

técnicos especializados.
n Mantenha os intervalos de manutenção especificados.

Para a conservação do valor e o funcionamento fiável do autoclave no consultório recomenda-se uma ma-
nutenção regular. Na manutenção é preciso verificar todos os componentes relevantes ao funcionamento
e à segurança e os dispositivos elétricos e, se necessário, devem ser substituídos. A manutenção tem de
ser realizada de acordo com as instruções de manutenção que é relevante para este autoclave.
Permitir manutenção periodicamente em intervalos de 24 meses ou após 1000 cada ciclo de programa. O
autoclave emite uma mensagem de manutenção no momento determinado.
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11 Pausas de funcionamento
Dependendo da duração das pausas de funcionamento, devem ser cumpridas as seguintes medidas:

Duração da pausa de funcionamento Medida
Pausas curtas entre duas esterilizações ▪ Manter a porta fechada para poupar energia
Pausas superiores a uma hora ▪ Desligar autoclave
Pausas mais prolongadas, p. ex. durante
a noite ou ao fim de semana

▪ Desligar autoclave
▪ Encostar a porta para evitar uma fadiga prematura e a

colagem da vedação da porta
▪ Fechar a entrada de água de refrigeração e, se existir, a

entrada de água do sistema de tratamento de água
Superior a duas semanas ▪ Desligar autoclave

▪ Encostar a porta para evitar uma fadiga prematura e a
colagem da vedação da porta

▪ Fechar a entrada de água de refrigeração e, se existir, a
entrada de água do sistema de tratamento de água

No caso de nova colocação em funcionamento:
▪ Executar um teste de vácuo
▪ Depois de um teste de vácuo realizado com sucesso,

executar uma esterilização vazia em Quick-Program B

Após as pausas, dependendo da duração das pausas, execute as verificações descritas no capítulo Tes-
tes de funcionamento [} página 31].

Transporte

Transporte dentro do consultório

AVISO
Em caso de incumprimento podem ocorrer danos no aparelho e falhas no
funcionamento.

Para transportar dentro de uma divisão ou dentro de um consultório, tenha em atenção o seguinte:

u Ao utilizar um sistema de tratamento de água e/ou uma mangueira de águas residuais, feche a
entrada de água e remova as ligações da mangueira na parte de trás do aparelho.

u Se quiser deixar o suporte e as bandejas ou os recipientes de esterilização na câmara de
esterilização durante o transporte, proteja a superfície da moldura da porta. Para tal, coloque p.
ex. uma camada de espuma ou película acolchoada a ar entre a moldura da porta e o suporte.

u Feche a porta do aparelho antes de o mover.

Transporte ao longo de grandes distâncias

AVISO
Danos na caixa e no interior do aparelho se for utilizada uma embalagem de transporte
inadequada.
n Transporte o aparelho somente na embalagem original ou numa embalagem adequada.

Tenha em atenção o seguinte para o transporte, p. ex., em caso de mudança ou expedição:

u Para transportar ao longo de grandes distâncias e/ou caso haja perigo de geada e/ou para efeitos
de envio, um técnico autorizado deve preparar o autoclave de acordo com as instruções e
esvaziar completamente o reservatório.
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12 Anomalias de funcionamento

Todas as mensagens com descrições atuais podem ser encontradas no portal de
Troubleshooting no web site da MELAG (https://www.melag.com/en/service/troubleshooting).

Troubleshooting online

EN: https://bit.ly/3n7v00CAdvertências
As advertências não são mensagens de anomalia. Elas ajudam-no a garantir um funcionamento perfeito e
a detetar estados indesejados. Observe estas advertências atempadamente para evitar anomalias.

Mensagens de anomalia
As mensagens de anomalia são apresentadas com um número de evento no visor. Este número serve pa-
ra identificação. Se o funcionamento seguro ou a segurança de esterilização não estiverem garantidos,
são apresentadas mensagens de anomalia. Pouco antes da ligação do autoclave ou durante a execução
de um programa, estas podem surgir no visor.
Se, durante o decurso de um programa, ocorrer uma avaria, o programa é interrompido.

ATENÇÃO
Perigo de infeção devido a um cancelamento prematuro do programa
Quando um programa é interrompido antes da secagem, a carga não fica esterilizada.
Isto põe em risco a saúde dos pacientes e da equipa médica.
n Se for necessário, embale novamente a carga.
n Repita a esterilização da carga.

Siga as instruções de manuseamento, que são indicadas no relatório com uma advertência ou mensagem
de anomalia no visor do aparelho. Se os seus procedimentos não forem bem-sucedidos, dirija-se a um co-
merciante especializado ou a um centro de apoio ao cliente MELAG autorizado próximo de si. Mantenha
ao alcance o número de série do aparelho e uma descrição detalhada do erro da mensagem.
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13 Dados técnicos

Tipo de aparelho Vacuklav 24 B+ Vacuklav 30 B+
Dimensões do dispositivo
(A x L x P)

49,5 x 42,5 x 70,5 cm 49,5 x 42,5 x 66 cm

Tara 48 kg 45 kg
Peso operacional 55 kg 50 kg
Câmara de esterilização
Diâmetro 25 cm
Profundidade 45 cm 35 cm
Volume 22,6 l 17 l
Conexão elétrica
Alimentação elétrica 220-240 V, 50/60 Hz
Máx. faixa de tensão 207-253 V
Potência elétrica 2100 W
Proteção no edifício circuito elétrico à parte com 16 A, dispositivo diferencial 30 mA
Categoria de sobretensão sobretensões transitórias até os valores da categoria de sobretensão II
Grau de poluição do ar
(conforme EN 61010-1)

categoria 2

Comprimento do cabo de
alimentação

1,35 m

Condições ambientais
Local de instalação interior de um edifício
Emissão de ruído 63 dB(A)
Dissipação (em caso de carga
máx.)

0,6 kWh

Temperatura ambiente 5-40 °C (recomendada máx. 25 °C)
Humidade do ar relativa máx. 80 % a temperaturas até 31 °C, máx. 50 % a 40 °C (com redução

linear pelo meio)
Tipo de proteção (conforme
IEC 60529)

IP20

Posição máx. da altura 2000 m
Ligação da água fria
Qualidade da água água potável
Pressão de fluxo recomendada 2,0-4,0 bar a 3 l/min
Pressão mín. do fluxo > 1,2 bar a 3 l/min
Pressão máx. de água
(estática)

10 bar

Consumo máx. de água14) aprox. 57,5 l
Temperatura máx. de água 20 °C (ideal 15 °C)
Ligação da água de
alimentação
Qualidade da água água de alimentação destilada ou desmineralizada de acordo com EN

13060, Anexo C (com desmineralizador central valor máx.
condutividade 5 µS/cm)

Pressão de fluxo recomendada 1,5 bar a 3 l/min
Pressão mín. do fluxo corresp. ao sistema de tratamento de água
Pressão mín. de água
(estática)

corresp. ao sistema de tratamento de água

14) No programa de priões com carga total porosa.
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Tipo de aparelho Vacuklav 24 B+ Vacuklav 30 B+
Pressão máx. de água
(estática)

10 bar

Consumo máx. de água4) aprox. 720 ml aprox. 770 ml
Ligação de águas residuais
Temperatura máx. de água provisório máx. 90 °C
Taxa máx. do fluxo temporariamente aprox. 3,3 l/min
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