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1. Úvod

Statim 5000S

Statim 2000S

Blahoţeláme Vám ku kúpe kazetového autoklávu STATIM ™. Sme presvedčení o tom,
ţe ste si zakúpili najlepšie zariadenie svojho druhu. Zariadenie Statim je vyrobené
v kompaktnom stolnom prevedení a umoţňuje vykonávať celú radu sterilizačných
programov podľa Vaších poţiadaviek na sterilizáciu parou. Kazetový autokláv Statim „S―
plne zodpovedá predpisom EN13060.
Táto príručka uţívateľa obsahuje podrobné údaje o inštalácii, prevádzke a údrţbe
zariadenia Statim. Pre zabezpečenie dlhoročnej bezpečnej a bezchybnej funkcie tohto
zariadenia si pred uvedením do prevádzky najskôr prečítajte tento návod a starostlivo si
ho uschovajte pre prípad neskoršej potreby. Pre riadnu funkciu zariadenia je potrebné,
aby ste dodrţovali pokyny pre obsluhu a údrţbu zariadenia a pre výmenu náhradných
dielov. Vyhradzujeme si právo na vykonanie zmien v tejto príručke z dôvodu prípadných
konštrukčných zmien a vylepšovaniu tohto výrobku.
Zariadenie Statim je určené pre sterilizáciu stomatologických nástrojov, kolienkových
násadcov, turbíniek a taktieţ lekárských nástrojov spôsobilých pre sterilizáciu
parou. Statim nebol navrhnutý pre sterilizáciu kvapalných alebo textilných náplní,
zdravotníckého biologického odpadu alebo materiálov, ktoré nie sú určené pre
sterilizáciu parou. Pri pokusu o sterilizáciu týchto látok môţe dôjsť k nedokonalej
sterilizácii alebo k poškodeniu autoklávu. Ohľadom podrobných údajov o nástrojoch
vhodných pre sterilizáciu parou si pozrite pokyny výrobcu pre prípravu nástrojov
k opätovnému pouţitiu.

Strana 2

/

2. Dôležité informácie
2.1 Odmietnutie zodpovednosti
K sterilizácii v zariadení Statim pouţívajte výhradne destilovanú vodu vyrobenú
destiláciou vodnej pary. Nesmie sa pouţívať voda deionizovaná, demineralizovaná ani
voda upravená špeciálnou filtráciou. V ţiadnom prípade nepouţívajte vodu z vodovodu!
Dodávky náhradných dielov, údrţbu a opravu Vašeho zariadenia Statim môţe
vykonávať iba autorizované osoby. Firma SciCan neručí za prípadné škody, poruchy
funkcie alebo za následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku vykonanej údrţby alebo
servisu zariadenia Statim inou firmou či osobou alebo v dôsledku pouţitia zariadenia
alebo dielov vyrobených inou firmou či osobou, a to vrátane náhrady ušlého zisku,
akýchkoľvek komerčných strát, ekonomických strát alebo strát v dôsledku zranenia
osôb.
Nikdy neskladajte kryt zo zariadenia a nevkladejte do otvorov alebo medzier v kryte
zariadenia ţiadne predmety. Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo
k ohrozeniu obsluhujúceho personálu.
Všetky údaje uvedené v tejto príručke platia spoločne pre Statim 2000S a Statim 5000S
okrem prípadom, v ktorých je to výslovne uvedené inak.

SciCan
1440 Don Mills Road,
Toronto, ON M3B 3P9
KANADA
Tel.:
(416) 445-1600
Fax:
(416) 445-2727
Modrá linka:
1-800-870-7777

SciCan Medtech AG
Alpenstrasse 16, 6300 Zug
ŠVAJČIARSKO

Email: customer_servicecanada@scican.com

www.scican.com
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2. Dôležité informácie
2.2 Popis zariadenia STATIM 2000S

obr. 1

1 – vodováha
2 – Klávesnica
3 – Viečko zásobníka vody
4 – Displej LCD
5 – Kontrolka napájania
6 – Kontrolka priebehu programu
7 – Hlavný vypínač
8 – Konektor pre prívodný kábel
9 – Výškovo nastaviteľné nohy
10 – Prípojka výfukovej hadice
11 – Kompresor
12 – Kazeta
13 – Biologický filter
14 – Pripojovací konektor tlačiarne (pri niektorých modeloch)

Nasledujúce symboly majú tento význam:
Potencionálne nebezpečenstvo
ohrozenia obsluhy

Tlačítko STOP

Program len sušenie

Situácia, ktorá môţe mať
za následok mechanickú
poruchu

Sterilizačné programy
NEZABALENE

Kontrolka napájania

Dôleţité informácie

Sterilizačné programy
ZABALENE

Signalizácia priebehu
programu

Tlačítko START

Sterilizačné programy
GUMA / PLAST

Kartónové balenie zariadenia STATIM 2000S obsahuje nasledujúce príslušenstvo. Ak zistíte,
ţe vám niektorý z uvedených dielov chýba, obráťte sa okamţite na vášho dodávateľa, aby sa
mohol vzniknutý nedostatok odstrániť.
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Vaňa a veko kazety

Prívodný kábel

Stojan pre nezabalené
nástroje

Príručka uţívateľa /
10 tipov pre ľahkú údrţbu

Odpadová fľaša

Výfuková hadica

Fiting viečka fľaše

STAT-DRI

Upevňovacie časti hadice

P.C.D. + 20 Sterilizačný
emulátor SciCan.

2. Dôležité informácie - pokračovanie
2.3 Popis zariadenia STATIM 5000S

obr. 2

1 – vodováha
2 – Klávesnica
3 – Viečko zásobníka vody
4 – Displej LCD
5 – Kontrolka napájania
6 – Kontrolka priebehu programu
7 – Hlavný vypínač
8 – Konektor pre prívodný kábel
9 – Výškovo nastaviteľné nohy
10 – Prípojka výfukovej hadice
11 – Biologický filter
12 – Prídavná tlačiareň (opcia)
13 – Kazeta

Nasledujúce symboly majú tento význam:
Potencionálne nebezpečenstvo
ohrozenia obsluhy

Tlačítko STOP

Program len sušenie

Situácia, ktorá môţe mať
za následok mechanickú
poruchu

Sterilizačné programy
NEZABALENE

Kontrolka napájania

Dôleţité informácie

Sterilizačné programy
ZABALENE

Signalizácia priebehu
programu

Tlačítko START

Sterilizačné programy
GUMA / PLAST

Kartónové balenie zariadenia STATIM 5000S obsahuje
nasledujúce príslušenstvo. Ak zistíte, ţe vám niektorý
z uvedených dielov chýba, obráťte sa okamţite
na vášho dodávateľa, aby sa mohol vzniknutý
nedostatok odstrániť.
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Sušiace dosky do stojana

Vaňa a veko kazety

Prívodný kábel

Stojan pre nezabalené
nástroje

Príručka uţívateľa /
10 tipov pre ľahkú údrţbu

Odpadová fľaša

Výfuková hadica

Fiting viečka fľaše

STAT-DRI

Upevňovacie časti hadice

P.C.D. + 20 Sterilizačný
emulátor SciCan.

3. Inštalácia
3.1 Okolité podmienky
Výsledky sterilizácie v zariadení Statim môţu byť ovplyvnené rôznymi faktormi. Preto
si vyberte pre inštaláciu zariadenia vhodné miesto s ohľadom na tieto faktory.
• Teplota a vlhkosť
Zariadenie Statim nesmie byť nainštalované tak, aby bolo vystavené priamemu slnečnému
ţiareniu a aby nebolo v blízkosti zdroja tepla (napr. ventilačných otvorov alebo výhrevných
telies). Doporučená okolná teplota je 15 - 25 °C pri vlhkosti vzduchu 25 - 70 %.
• Vzdialenosti od stien
Vetracie prieduchy a ostatné otvory zariadenia Statim musia zostať nezakryté. Medzi
hornou, bočnou a zadnou stenou zariadenia a stenou alebo priečkami musí byť dodrţaná
vzdialenosť min. 50 mm.
• Vetranie
Statim musí pracovať v čistom, bezprašnom prostredí.
• Pracovná plocha
Zariadenie Statim musí byť nainštalované vo vodorovnej polohe na rovnej vodovzdornej
ploche. V ţiadnom prípade neinštalujte a neprevádzkujte zariadenie na šikmej ploche.
• Elektromagnetická kompatibilita
Zariadenie Statim bolo podrobené skúškám a zodpovedá platným normám pre elektromagnetické emisie. Vlastné zariadenie nevysiela ţiadne ţiarenie, ale môţe dochádzať k jeho
rušeniu vplyvom iných zariadení, vysielajúcích ţiarenie. Preto doporučujeme, aby bolo
zariadenie nainštalované v dostatočnej vzdialenosti od potencionálnych zdrojov rušenia.
• Elektrické napájanie
Pouţívajte riadne uzemnený a dostatočne istený elektrický prívod. Napájacie napätie siete
musí zodpovedať menovitým údajom na typovom štítku na zadnej strane zariadenia Statim.
Pre pripojenie zariadenia nepouţívajte rozdvojky. Pokiaľ pouţijete zásuvkovú lištu
s prepäťovou ochranou, tak na ňu vţdy pripojte len jedno zariadenie Statim.

3.2 Umiesnenie zariadenia
Pri umiestnení zariadenia na pracovnú plochu dbajte
na dodrţenie nasledujúcích podmienok:
1 na čelnom panely musí byť v pravom
• Bublina vodováhy ■
prednom kvadrante terča. Týmto spôsobom sa zaručí riadne
odvodnenie zariadenia. V prípade potreby vyrovnajte zariadenie
do vodorovnej polohy pomocou troch výškovo nastaviteľných
nôh tak, aby bola vzduchová bublina v správnej polohe.

•
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■1

Zariadenie musí stáť na pracovnej ploche v stabilnej polohe
a na všetkých štyroch nohách. Týmto spôsobom sa zabráni
nekontrolovanému posunu zariadenia.

Obr. 3

/

3. Inštalácia - pokračovanie
3.3 Pripojenie odpadovej fľaše
2 sa zhromaţďuje odpadová voda, ktorá vznikla zrazením pary z kazety.
V odpadovej fľaši ■
Pre pripojenie odpadovej fľaše k zariadeniu Statim postupujte nasledovne (pozri obr. 4):
3 do fitingu ■
4
1. Vsuňte výfukovú hadicu ■
na zadnej strane zariadenia. Vytvorený spoj
musí byť tesný.

5000S

2. Skráťte hadicu na potrebnú dĺţku a
a navlečte na ňu pripojovací fiting
odpadovej fľaše ■5 .
3. Vsuňte volný koniec hadice do otvoru
vo viečku odpadovej fľaše a ručne utiahnite
pripojovací fiting. Výfuková hadica sa
nesmie skrútiť, prekrútiť alebo zauzliť.

3
■

■

4
■

6

■5
2
■

4. Odskrutkujte viečko s pripevnenou
medennou chladiacou špirálou ■6
z odpadovej fľaše a vyberte viečko
s chladiacou špirálou z fľaše.
5. Naplňte odpadovú fľašu vodou aţ k ryske
minimálneho stavu vody („MIN―) a viečko
s chladiacou špirálou opät naskrutkujte
na fľašu. Odpadovú fľašu je nutné často
vylievať, aby sa zabránilo zápachu a
zafarbeniu vnútra fľaše. (V takom prípade
sa môţe do odpadovej fľaše pridať trochu
dezinfekčného prostriedku pripraveného
podľa návodu výrobcu). Odpadové fľaše
sa musia vyprázdňovať minimálne pri
kaţdom doplňovaní destilovanej vody
do zásobníka.

4
■

2000S

Obr. 4

2
■

6. Umiestnite odpadovú fľašu v blízkosti sterilizačného zariadenia. Fľašu doporučujeme
umiestniť pod zariadenie. Hadicu môţete prestrčiť otvorom v pracovnej ploche (o priemere
8 mm) a zaistiť ju nylonovými úchytkami dodanými so zariadením.

3.4 Plnenie zásobníka vody
K naplneniu zásobníka pouţívajte iba destilovanú vodu vyrobenú destiláciou vodnej pary,
ktorá obsahuje menej neţ 5 ppm rozpustených pevných častíc (o vodivosti niţšej ako
10 µS/cm). Pri pouţití inej vody obsahujúcej nečistoty a prímesi sa na displeji objaví
chybové hlásenie. Pokiaľ máte k dispozícii merač vodivosti vody (je moţné ho objednať
vo firme SciCan, obj. č. 01-103139S), kontrolujte kvalitu vody pred kaţdým plnením
zásobníka. Pri plnení zásobníka postupujte nasledovne (viz obr. 5):

/
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3. Inštalácia - pokračovanie
2 .
1. Vyberte viečko zásobníka ■

■2

2. Naplňte zásobník destilovanou vodou
vyrobenou destiláciou vodnej pary tak,
aby bol takmer plný (max. 4 litre). Pri
nalievaní vody pouţívajte lievik, aby
nedošlo k rozliatiu vody.
3. Nasaďte viečko zásobníka a
skontrolujte, či je dobre zatvorené.

3.5 Naplnenie čerpadla
vodou pred spustením

Obr. 5

Pred spustením zariadenia naplňte čerpadlo Statim vodou podľa nasledujúceho postupu:
1. Posuňte zariadenie Statim na okraj pracovnej plochy tak, aby boly predné nohy asi
12 mm od okraja.
3 z úchytky
2. Nadvihnite zariadenie za ľavý predný roh a vyberte vypúšťaciu hadicu ■
na spodnej strane zariadenia.

3. Vysuňte vypúšťaciu hadicu tak, aby bylo moţné jej
voľný koniec umiestniť nad nejakú nádobu na vodu.

4
■

4. Potom naplňte zásobník destilovanou vodou.
4 na konci vypúšťacej hadice a
5. Otvorte zátku ■
nechajte vodu vytekať po dobu 30 sekúnd z hadice
do pripravenej nádoby. Akonáhle začne voda
vytekať z hadice stálym prúdom, zátku opät
zatvorte.

3
■

Obr. 6

6. Nadvihnite zariadenie uchopením za ľavý predný roh a vloţte vypúšťaciu hadicu opät
do úchytky na spodnej strane zariadenia. Prebytočnú dĺţku hadičky zasuňte do
určeného priestoru.
Skontrolujte, či je zátka vypúšťacej hadice dobre zatvorená.

3.6 Výber jazyka
Hlásenie na displeji sa dá zobrazit v rôznych jazykoch. Pre zmenu nastaveného
jazyka postupujte nasledovne:
1. Vypnite vypínač na zadnej strane zariadenia (OFF).
2. Stlačte a pridrţte tlačítko program ZABALENÉ.
3. Pri súčasnom drţaní tlačítka cyklu ZABALENÉ
zapnite vypínač na zadnej strane (ON).

Strana 8

SLOVENCINA
Displej pri posúvaní v menu jazykov
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3. Inštalácia - pokračovanie
4. Stlačením tlačítka programu NEZABALENÉ prejdete na nasledujúci jazyk.
5. Stlačením tlačítka program ZABALENÉ prejdete na predchádzajúci jazyk.
6. Ak sa na displeji zobrazí Vami poţadovaný jazyk, uloţte ho stlačením tlačítka
STOP. Zároveň sa displej prepne do normálneho prevádzkového reţimu.

3.7 Pridelenie identifikačného čísla zariadenia
1. Vypnite zariadenie Statim (OFF).
2. Stlačte a pridrţte tlačítko sterilizačného programu GUMA / PLAST.
3. Pri súčasnom drţaní tlačítka programu GUMA / PLAST, zapnite zariadenie Statim (ON).
4. Pomocou tlačítiek programov vyberte maximálne 3 číslice, ktoré sa pouţijú ako
identifikačné číslo zariadenia. Stlačením tlačítka programu NEZABALENÉ sa
hodnota číslice zvyšuje, stlačením tlačítka programu ZABALENÉ sa zniţuje.
Stlačením tlačítka GUMA / PLAST prejdete na dalšiu číslicu.
5. Pre uloţenie zmeny a návrat do normálneho
prevádzkového reţimu stlačte tlačítko STOP.

STATIM 2000S

S2S2R410

#323
Displej pri prvom zapnutí zariadenia

3.8 Preprava zariadenia
Pred kaţdou prepravou zariadenia je nutné vypustit vodu zo zásobníka. Pritom
postupujte nasledovne:
1. Umiestnite pod zariadenie nádobu na vodu.
2. Pomocou vypúšťacej hadice (viď kap. 3.5 Naplnenie čerpadla pred spustením, obr. 6)
vypustite všetkú vodu zo zásobníka do nádoby.
3. Potom vysušte zvyšky vody v zásobníku pomocou utierky, ktorá nezanecháva chlpky.
4. Zaskrutkujte nadoraz tri nastavitelné nohy na spodnej strane zariadenia.
5. Zabaľte zariadenie do originálneho obalu a priloţte do obalu všetko
príslušenstvo, ktoré bolo pôvodne dodáné zo zariadením.
6. Zariadenie prepravujte v teple a dostatočne zabezpečené.

/
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4. Návod na obsluhu
4.1 Statim 2000S – Použitie kazety
Pri vyberaní kazety po ukončení programu postupujte opatrne, pretoţe kovové časti
budú horúce a kazeta môţe obsahovať horúcu paru.
• Otváranie kazety:
1. Pridrţte drţadlo kazety rukou tak, aby prsty smerovali dovnútra k západke kazety.
2. Stlačte západku kazety dole.

Západka kazety

3. Otvorte veko kazety smerem hore a
vyberte ho zo závesu.
4. Odloţte veko na jeho vonkajšiu stranu.
• Zatváranie kazety:
1. Vyrovnajte záves veka kazety s dráţkou
v zadnej časti vane a vsaďte záves
do dráţky.

Obr. 7

2. Pri zatváraní veka zapadne záves do dráţky.
• Vkladanie kazety do zariadenia Statim 2000S:
1. Vloţte koniec kazety do zariadenia.
2. Opatrne zasúvajte kazetu dovnútra, pokiaľ nezaznie zacvaknutie.
Kazetu nikdy nezasúvajte násilím, mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútra zariadenia.
• Vybratie kazety:
1. Uchopte drţadlo oboma rukami a vysúvajte kazetu smerom von zo zariadenia.
2. Vytiahnite kazetu úplne zo zariadenia a odloţte ju na pevnú plochu.
• Uvolnenie kazety
Pokiaľ nie je zariadenie v prevádzke, mala by byť kazeta uvoľnená. Pre uvolnenie
kazety uchopte drţadlo kazety a povytiahnite kazetu zo zariadenia tak, aby medzi
prednou stranou zariadenia Statim 2000S a drţadlom bola medzera 15-20 mm.
• STAT-DRI
Proces sušenia zlepšíte, keď budete ošetrovať vnútorné plochy vysúšacím
prostriedkom Stat-Dri dodaným spoločne zo zariadením. (Náhradnú fľašku si môţete
objednať v SciCan, obj. č. 2OZPLUS, 8OZPLUST, 32OZPLUS).
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4.2 Statim 5000S – Použitie kazety
Pri vyberaní kazety po skončení cyklu postupujte opatrne, pretoţe kovové časti budú
horúce a kazeta môţe obsahovat horúcu paru.
• Otváranie kazety:
1 do
1. Zatlačte prepravnú rukoväť ■
polohy otvorené.

■1

2. Priloţte ruky z oboch stran na
drţadlo kazety.
3. Prestrčte ukazováky do dráţok
v drţadle a oprite sa palcami
o oporné plochy.
4. Otvorte veko kazety zatlačením
palcami smerom dole a ukazovákmi
smerom hore.

■1

5. Zdvihnite veko kazety a vyháknite ho
z vane. Odloţte veko na stranu tak,
aby bolo poloţené na vonkajšej
ploche.
• Zatváranie kazety:
1. Vyrovnajte záves veka kazety
s dráţkou závesu na vani.
2. Pri zatváraní veka zapadne záves
do dráţky.
3. Zatlačte prepravnú rukoväť
do polohy zatvorené.
• Vkladanie kazety do zariadenia
Statim 5000S:

Obr. 8

1. Uchopte kazetu jednou rukou za
drţadlo a druhou rukou za prepravnú rukoväť podľa vyobrazenia.
2. Vloţte kazetu koncom do zariadenia a presuňte prepravnú rukoväť do polohy zatvorené.
3. Opatrne zasúvajte kazetu dovnútra, pokiaľ nezaznie zacvaknutie.
Nikdy nezasúvajte kazetu násilím, mohlo by dôjsť k vnútornému poškodeniu zariadenia.

/
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• Vybratie kazety:
1. Uchopte drţadlo kazety oboma rukami a vytiahnite ju zo zariadenia.
2. Akonáhle sa vysunie kazeta zo zariadenia, uchopte voľnou rukou prepravnú rukoväť
kazety a zdvihnite kazetu hore.
3. Vytiahnite kazetu úplne zo zariadenia a odloţte ju na pevnú plochu.
• Uvolnenie kazety
Ak je zariadenie mimo prevádzky, mala by byť kazeta uvoľnená. Pre uvoľnenie kazety
uchopte drţadlo kazety a povytiahnite kazetu zo zariadenia tak, aby medzi prednou
stranou zariadenia Statim 5000S a drţadlom bola medzera 15-20 mm.

4.3 Statim 5000S – Dosky STAT-DRI
Pre rozšírenie kapacity procesu sušenia zabalených nástrojov sa pri kazete Statim 5000S
pouţívajú dosky STAT-DRI. Tieto dosky sú nastaviteľné a sú navrhnuté pre zasunutie
do stojanu pre nezabalené nástroje, takţe pre sušenie zabalených nástrojov nie je potrebné
pouţívať zvláštny stojan. Na stojan je moţné umiestniť aţ desať dosiek vedľa seba –
pozdĺţne alebo naprieč stojanom. Súčasťou dodávky kaţdého zariadenia je päť dosiek
STAT-DRI. Ďalšie dosky je moţné si objednať vo firme SciCan (obj. č. SciCan 01-103935).
Dosky STAT-DRI sa inštalujú do zariadenia nasledujúcim postupom:
1. Pridrţte dosku tak, aby byla natočená poţadovaným
smerom, mierne naklonená dopredu a aby úchytky
boly orientované smerom dole.
2. Vsuňte úchytky medzi oká v stojane pre
nezabalené nástroje.
3. V kaţdej úchytke je výrez. Zasuňte dosku tak, aby
drôty stojanu dosadly vţdy aţ na dno oboch výrezov.
4. Nechajte zasunutú dosku opretú v kľudovej polohe.
5. Pripravte nástroje na sterilizáciu a zaloţte ich na dosky.

4.4 Príprava a založenie nástrojov
Pred zaloţením nástrojov do zariadenia Statim postupujte podľa pokynov výrobcov
nástrojov pre ich opakované pouţitie.
• Očištenie nástrojov
Pred zaloţením nástrojov do kazety nástroje očistite a umyte. Zbytky dezinfekčných
prostriedkov a pevných častíc môţu spôsobiť, ţe sa nedosiahne sterilizácia a ţe dôjde
k poškodeniu nástrojov, kazety alebo zariadenia Statim. Nástroje, pri ktorých sa pouţíva
mazivo, sa musí pred vsadením do zariadenia dôkladne otrieť a zbaviť prebytočného
maziva.
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• Nezabalené nástroje
Usporiadajte nezabalené nástroje na stojan tak, aby sa vzájomne nedotýkali. Tým sa
umoţní, aby para dosiahla na všetky plochy, a napomáha sa dokonalejšiemu sušeniu.
Nástroje sa nesmú v kazetách kopiť alebo skladať na seba, čo by znemoţňovalo
dokonalú sterilizáciu.
• Zabalené nástroje
Vloţte nástroje do autoklávových sáčkov podľa pokynov výrobcov. Umiestnite stojan
na nástroje v kazete tak, aby zabalené nástroje zostali cca. 6 mm nad spodkom kazety.
Rozloţte zabalené nástroje na stojan tak, aby sa vzájomne neprekrývali. Pred ďalšou
manipulaciou alebo skladovaním nástrojov dbajte na to, aby boly všetky zabalené
nástroje po sterilizácii suché.
Pri sterilizácii v zariadení Statim sa nedoporučuje pouţívať textilné obaly.
SciCan doporučuje pouţívať autoklávové sáčky z vrstveného papieru a sáčky
z kombinácie plastu a papieru, ktoré zodpovedajú norme EN 868. Voľné zabalenie
nástrojov v sáčkoch umoţňuje prienik pary ku všetkým plochám nástroja.
• Gumové a plastové nástroje
V zariadeni Statim je moţné vykonávať sterilizáciu nasledujúcich materiálov:
nylon, polykarbonát (Lexan™), polypropylen, PTFE (Teflon™), acetal (Delrin™),
polysulfon (Udel™), polyeterimid (Ultem™), silikonová prýţ a polyester.
Pri zakladaní gumových a plastových nástrojov do vane vţdy ponechajte určitý
priestor medzi nástrojmi a stenami kazety. Tým sa zaistí prienik pary ku všetkým
plochám a uľahčí sa sušenie.
V zariadení Statim nie je možné vykonávať sterilizáciu nástrojov z nasledujúcich
materiálov:
polyetylén, ABS, styren, plasty na báze derivátov celulózy, PVC, plexisklo
(Plexiglas™), modifikovaný PPO (Noryl™), latex, neopren a podobné materiály.
Pri pouţití zariadenia k sterilizácii týchto materiálov môţe dôjsť k poškodeniu nástrojov
alebo zariadenia. Pokiaľ si nie ste istí, z akého materiálu sú nástroje vyrobené alebo
aké materiály obsahujú, nevkladajte ich do zariadenia Statim, neţ si tieto údaje
neoveríte u výrobcu nástrojov.
• Všeobecné poznámky ku sterilizácii
Zariadenie Statim NIE JE určené pre sterilizáciu textílii, kvapalín alebo zdravotníckeho
biologického odpadu. Sterilita nástrojov po úspešnom vykonaní cyklu zostane
zachovaná, pokiaľ sa kazeta nevyberie zo zariadenia. Akonáhle budú nezabalené
nástroje vystavené pôsobeniu okolných alebo vonkajších podmienok, uţ sa nedajú
zachovať v dokonalom sterilnom stave.

/
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Ak je poţadované sterilné skladovanie nástrojov, je nutné nástroje pred sterilizácou
zabaliť do autoklávových sáčkov podľa pokynov výrobcov nástrojov. Potom spustite
program sterilizácie zabalených nástrojov, pokiaľ neskončí fáza sušenia vzduchom.
Doporučený postup: Nechajte nástroje (zabalené alebo nezabalené) pred ďalšou
manipuláciou celkom uschnúť. Nástroje zabalené alebo uloţené do vaku sa nesmú
vzájomne dotýkať, aby bolo zaistené správne vysušenie a účinná sterilizácia.
• Upozornenie pre použitie v oftalmológii
V oblasti oftalmológie sa riadnym zabalením alebo uloţením chirurgických nástrojov
do vaku zníţi pôsobenie zbytkových látok, ktorým by mohly byť nástroje pri sterilizácii
vystavené. Vzhľadom k veľmi chúlostivému charakteru niektorých typov operácii
(hlavne v oblasti oftalmológie) doporučuje SciCan, aby sa všetky nástroje rutinne balili
alebo ukladali do obalov a spracovávali v sterilizátore pomocou cyklu pre sterilizáciu
zabalených nástrojov. Tento postup doporučuje väčšina chirurgických procedúr
poţadujúcích sterilné prostredie a odkazujú na neho taktieţ aj mnohé významné
publikácie a smernice pre boj proti infekciám.
• Rutinné sledovanie procesu
V kaţdom balení alebo súboru, ktorý sa má sterilizovať, by maly byť obsiahnuté indikátory
chemických procesov, určené pre pouţitie v parných sterilizátoroch. Okrem toho sa
doporučuje kontrolovať jeden krát za týţdeň pomocou biologických indikátorov, či boli
nástroje podrobené sterilizácii.

4.5 Orientačné vodítko pre hmotnosť nástrojov
Nástroj
Noţnice
Dentálne škrabky
Jemné kliešte
Dentálny násadec
Stojan na zabalené nástroje
Stojan na nezabalené nástroje
Odsávacia kanyla
Plastové ústne zrkadielko
Odtlačková lyţica
Röntgenovací plastový polohovací prstenec

Typická hmotnosť nástroja
30 g / 0,96 oz
20 g / 0,64 oz
15 g / 0,48 oz
40 - 60 g / 1,29 - 1,92 oz
260 g / 8,35 oz
225 g / 7,23 oz
10 g / 0,32 oz
8 g / 0,25 oz
15 - 45 g / 0,48 - 1,45 oz
20 g / 0,64 oz

POZNÁMKA: Vyššie uvedené hmotnosti slúţia len pre orientáciu. Presné
hmotnosti nástrojov nájdete v technických údajoch výrobcov.
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4.6 Výber cyklu
Zariadenia Statim 2000S a 5000S majú k dispozícii sedem sterilizačných programov,
z ktorých je kaţdý určený k sterilizácii podľa špecifikovaných parametrov. Jednotlivé
programy je moţné zvoliť stlačením tlačítiek programov pre NEZABALENÉ, ZABALENÉ
nástroje alebo pre materiály GUMA / PLAST.
Na nasledujúcich stránkach sú popísané typy nástrojov, poţiadavky na sterilizácii a
grafy s priebehom jednotlivých cyklov.
1. Programy pre nezabalené nástroje
Statim 2000S a 5000S majú pre NEZABALENÉ
nástroje k dispozícii dva sterilizačné
programy typu S pri 134°C a jeden
sterilezačný program typu N pri 134°C.
Na konci fázy sterilizácie sa spustí
sušenie vzduchom po dobu jednej
hodiny.
Sušenie vzduchom je moţné
kedykoľvek prerušiť stlačením tlačítka
STOP.
Pre výber jedného z týchto programov:
Stlačte tlačítko programu pre
NEZABALENÉ nástroje za účelom
prechádzania ponukou programov.

A

C

B

A

D
3.5 min / 18 min

D

100˚C / 101 kPa
3 čistenia (príprava)
maximum 133˚C / 295 kPa
odvetrať na 115˚C / 169 kPa
Tlakovanie

B

C

E
F

E

F

Sterilizácia
134˚C / 304 kPa 138˚C / 341 kPa
Odvetranie
Sušenie

(Typ S)

DUTE NEZABALENE (S) 134°C/3,5 min
DUTE NEZABALENE (S) 134°C/18 min
PEVNE NEZABALENE (N) 134°C/3,5 min

Keď si vyberiete poţadovaný program,
stlačte tlačítko START.

Zariadenie si pamätá posledný pouţitý
program a pri nasledujúcom zapnutí
zariadenia sa tento program zobrazí
na displeji ako prvý.

/

A
A
B

C

B

C

D
3.5 min

100˚C / 101 kPa
1 čistenie (príprava)
maximum 133˚C / 295 kPa
odvetrať na 115˚C / 169 kPa
Tlakovanie
(Typ N)

E
D

E
F

F

Sterilizácia
134˚C / 304 kPa 138˚C / 341 kPa
Odvetranie
Sušenie
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2. Programy pre duté zabalené nástroje
Zariadenia Statim 2000S a 5000S majú
pre ZABALENÉ nástroje k dispozícii dva
sterilizačné programy typu S pri 134°C.
Pre výber niektorého z týchto programov
S stlačte tlačítko programu pre
ZABALENÉ nástroje za účelom
prechádzania ponukou programov.
A
A

DUTE ZABALENE (S) 134°C/3,5 min
DUTE ZABALENE (S) 134°C/18 min

C
D
3.5 min / 18 min

B
100˚C / 101 kPa

6 čistení (príprava)
maximum 133˚C / 295 kPa
odvetrať na 115˚C / 169 kPa
Tlakovanie

B

C

D

E
F

E

F

Sterilizácia
134˚C / 304 kPa 138˚C / 341 kPa
Odvetranie
Sušenie

Keď si vyberiete poţadovaný program,
stlačte tlačítko START.

Zariadenie si pamätá posledný pouţitý program a pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa
tento program zobrazí na displeji ako prvý.
Pre kontrolu správnosti priebehu sterilizačného programu pre DUTÉ ZABALENÉ nástroje
(S) pri teplote 134 °C / 3,5 min. je k dispozícii indikátor pre kontrolu sterilizácie (PCD –
Process Challenge Device).
3. Program pre materiály guma / plast
Zariadenia Statim 2000S a 5000S maju
pre GUMU / PLAST k dispozícii dva
sterilizačné programy typu S pri 121°C.
Pre výber niektorého z týchto programov
S stlačte tlačítko programov GUMA /
PLAST za účelom prechádzania ponuky
programov.

A
A

GUMA / PLAST (S) 121°C / 15 min

B

GUMA / PLAST (S) 121°C / 30 min
C
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B

C
D
15 min / 30 min

100˚C / 101 kPa
3 čistenia (príprava)
maximum 120˚C / 199 kPa
odvetrať na 110˚C / 143 kPa
Tlakovanie

E
D

E
F

F

Sterilizácia
121˚C / 205 kPa 124˚C / 225 kPa
Odvetranie
Sušenie

/
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Keď si vyberiete poţadovaný program, stlačte tlačítko START.

Zariadenie si pamätá posledný pouţitý program a pri nasledujúcom zapnutí zariadenia sa
tento program zobrazí na displeji ako prvý.
4. Program len sušenie
Toto nie je sterilizačný program.
Program LEN SUŠENIE sa spustí automaticky po kaţdom programe sterilizácie a trvá 60

min.
Sušenie je moţné prerušiť stlačením tlačítka STOP. Pre zaistenie suchosti obsahu
kazety musí beţať tento program po dobu plných 60 min. Suchosť je dôleţitá u
nezabalených nástrojov pre zamedzenie korózie. U zabalených nástrojov je suchý obal
potrebný k udrţaniu sterility.
Ak sa vo fázy sušenia počas sterilizačného programu stlačí tlačítko STOP a kazeta ešte
nebola vybratá z autoklávu, je moţné program LEN SUŠENIE pouţíť k dokončeniu
programu sterilizácie. Pokiaľ bola kazeta z autoklávu vybratá, nie je moţné ju uţ znovu
zaloţit pre program LEN SUŠENIE k dokončeniu sterilizácie. Ak obsahuje kazeta
zabalené nástroje a pri otvorení kazety nie je ešte obal suchý, je nutné nástroje buď
asepticky ošetriť pre okamţité pouţitie alebo sa musí znovu nechať sterilizovať.
Pre zahájenie programu stlačte tlačítko LEN SUŠENIE a potom stlačte tlačítko START.

Ak sa tento program spustí nezávisle, bude trvať 1 hodinu.

/
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4.7 Priebeh programu
Pre spustenie jednotlivých programov postupujte podľa nasledujúcich krokov a
sledujte indikácie na displeji.
1. Zapnite hlavný vypínač na zadnej
strane zariadenia (ON).
Na displeji se zobrazí:

VYBERTE PROGRAM alebo

14:23 3/11/2003
VYBERTE PROGRAM

(pokiaľ je nainštalovaná prídavna tlačiareň)

2. Stlačte tlačítko poţadovaného programu na klávesnici
alebo vyhľadajte poţadovaný program rolovaním v menu
programov.
Na displeji sa zobrazí buď:
DUTE NEZABALENE (S)
134˚C / 3.5 min

alebo

DUTE NEZABALENE (S)
134˚C / 18 min

DUTE ZABALENE (S)
134˚C / 3.5 min

alebo

DUTE ZABALENE (S)
134˚C / 18 min

GUMA / PLAST (S)
121˚C / 15 min
GUMA / PLAST (S)
121˚C / 30 min

PEVNE NEZABALENE (N)
134˚C / 3.5 min

Keď tlačítko uvoľníte, na displeji se zobrazí:

ZVOLTE PROGRAM
STLACTE START

Po stlačení tlačítka start sa na začiatku zobrazí počítadlo programov zariadenia.
Zvolený program
CISLO PROGRAMU 000000

Rozsvieti sa ţltá kontrolka. Ako indikácia, ţe program prebieha, sa zobrazí nasledujúce hlásenie.
Zvolený program
OHREV
110˚C

PRIPRAVA
143 kPa

V priebehu programu je moţné počuť
rôzné zvuky, čo je normálny
sprievodný jav pri prevádzke
zariadenia.
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TLAKOVANIE
125˚C
232 kPa
STERILIZACIA
136.8˚C 330 kPa 3:29
ODVETRANIE
108˚C
134 kPa
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Kompresor počas fázy sušenia vydáva bzučivý zvuk. Fázu sušenia je moţné
počas tohto programu kedykoľvek prerušiť stlačením tlačítka STOP.
Na displeji sa zobrazí:
CAKAJTE PROSIM
PROGRAM UKONCENY

Po uplynutí automatickej 60-minutovej fázy sušenia sa na displeji zobrazí:
VYBERTE KAZETU
PROGRAM UKONCENY

Pokiaľ uplynie program sterilizácie úspešne, ozve sa upozorňujúci signál a ţltá
kontrolka začne blikať, pokiaľ nestlačíte tlačítko STOP alebo pokiaľ nevyberiete
kazetu zo zariadenia.

4.8 Zastavenie programu (platí pre 2000S a 5000S)
Pre zastavenie programu stlačte tlačítko STOP. Ak sa počas programu stlačí tlačítko
stop alebo vyberie kazeta alebo zariadenie zistí počas spracovávania programu nejaký
problém, program sa zastaví a ţltá kontrolka začne blikať. Ak sa program zastaví, musí
sa stlačiť tlačítko STOP, aby bolo moţné spustiť ďalší program. Na displeji sa zobrazí
niektorý z nasledujúcich hlásení:
CHYBA PROGRAMU xxx
NESTERILNE

alebo
KAZETA VYBRATA
NESTERILNE

Pokiaľ sa na displeji objaví hlásenie CHYBA PROGRAMU alebo NESTERILNE,
znamená to, ţe obsah kazety nie je sterilný! Bliţšie informácie viď kap. 6.
Odstraňovanie porúch.
Ak sa počas programu preruší fáza sušenia, neuskladňujte zabalené nástroje, ktoré
boli uloţené v kazete, pokiaľ nebudú celkom suché.
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5. Údržba
5.1 Čistenie kazety
Udrţovanie kazety Statim v čistote je súčasťou správnej lekárskej praxe a je
predpokladom správnej funkcie zariadenia. SciCan doporučuje čistenie vnútornej
plochy kazety aspoň jeden krát týţdne. Na čistenie pouţívajte roztok mydla alebo
slabého saponátu neobsahujúceho chlór. Vnútro kazety vydrhnite hubkou určenou
k čisteniu plôch s povlakom z Teflónu™. Po vyčistení opláchnite kazetu dôkladne vodou,
aby sa odstranili všetky zbytky saponátu. Čistenie vnútra kazety je veľmi dôleţité, pokiaľ
sa pravidelne sterilizujú nástroje, u ktorých sa pouţívajú mazivá. Nanesenie prostriedku
pre vysušenie STAT-DRI na celý vnútorný povrch zaišťuje, aby voda vytvárala
na vnútornej ploche kazety celistvý povlak. Voda sa potom pri styku s horúcou plochou
kazety omnoho účinnejšie odparuje. Ďalej sa minimalizuje tvorba škvŕn na povrchu
kazety a nástroje omnoho lepšie schnú. Prostriedok STAT-DRI by sa mal nanášať vţdy
po 10 programoch a po kaţdom čistení kazety.

5.2 Čistenie zásobníka
Skontrolujte, či nie sú v zásobníku obsiahnuté nečistoty alebo pevné častice. Zásobník
je moţné čistiť tak, ţe sa vypustí a potom sa vyčistí a vypláchne VÝHRADNE pomocou
destilovanej vody vyrobenej destiláciou vodnej pary. Nedoporučuje sa pouţívať
chemikálie alebo čistiace prostriedky, čo by mohlo mať za následok poškodenie
zariadenia.

5.3 Čistenie vonkajších plôch
Na čistenie všetkých vonkajších plôch pouţívajte mäkkú handričku navlhčenú
v mydlovom vodnom roztoku. Nepouţívajte ţiadne silné čistiace chemikálie alebo
dezinfekčné prostriedky.

5.4 Výmena vzduchového filtra Statim 2000S
Výmena filtra by sa mala vykonávať raz za 6 mesiacov, aby sa zaistil stále dostatočný
prívod čistého vzduchu počas programu sušenia.
2000S

Pri výmene filtra postupujte nasledovne:
1. Vypnite hlavný vypínač na zadnej strane zariadenia
(OFF).
4
2. Vyberte a zlikvidujte starý penový vzduchový filter ■
4
3. Vloţte do zariadenia nový filter ■
(SciCan, obj. č. 01-100207S).
2 na zadnej strane kompresora
4. Upevnite dosku filtra ■
1 , ktorú ste si odloţili
pomocou skrutky ■
pri demontáţi.
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5.5 Výmena antibakteriálnych vzduchových filtrov
Výmena týchto filtrov sa vykonáva jeden krát za 6 mesiacov alebo po 500 programoch,
aby sa počas programu sušenia udrţal potrebný prívod čistého vzduchu.
Pri výmene antibakteriálneho vzduchového filtra u zariadenia Statim 2000S a 5000S
postupujte takto:
1. Vypnite zariadenie Statim (OFF).
1 od antibakteriálneho filtru ■
2 a
2. Odpojte hadičku A ■
3
vyberte filter z konzoly filtra ■. Pri vyberaní filtra
z konzoly si poznamenajte smer šípky na filtre.

2
■
3
■
1
■

3. Po vybratí filtra z konzoly opatrne odpojte hadičku B
4 od filtra.
■
2
4. Pred vsadením náhradného antibakteriálneho filtra ■
(SciCan obj. č. 01-102119S) skontrolujte, či smer
šípky na filtry súhlasí so smerom šípky na konzole.
4 .
Zatlačte fiting filtra na ľavej strane do hadičky B ■

2000S

4
■

Obr. 11

5. Mierným tlakom zasuňte náhradný filter

5000S

3 .Šípka na filtry by mala byť
do konzoly ■

umiestnená na vonkajšej strane a ukazovať
doľava.
1 späť k fitingu filtra
6. Pripojte hadičku A ■
na pravej strane.

2
■

4
■

1
■

3
■

Obr. 12

5.6 Výmena tesnenia kazety
Pre zabezpečenie optimálnej funkcie kazetového autoklávu Statim vykonávajte
výmenu tesnenia kazety po kaţdých 500 programoch alebo jeden krát za 6 mesiacov,
podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Náhradné tesnenie je moţné si objednať vo
firme SciCan (obj. č. 01-100028S pre Statim 2000S a 01-101649S pre Statim 5000S).
Pri výmene tesnenia kazety postupujte nasledovne:
Odloţte veko kazety a nové tesnenie na čistú pracovnú plochu. Skontrolujte polohu
starého tesnenia vo veku kazety a poloţte vedľa veka nové tesnenie tak, aby jeho
poloha zodpovedala polohe starého tesnenia.

/
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Stiahnite staré tesnenie a zlikvidujte ho. Odstraňte zvyšné nečistoty
z dráţky pre tesnenie a vypláchnite dráţku destilovanou
vodou.

Namastite nové tesnenie tekutým mazivom, ktoré je
súčasťou dodávky.
Vloţte tesnenie zaoblenou hranou pod zaoblený okraj
veka. Vyrovnajte tesnenie tak, aby otvory v tesnení boli
v zákryte s otvormi vo veku.
POZNÁMKA: V kaţdom rohu musia byť vidieť dva pravouhlé výstupky.
Vloţte celé tesnenie do veka a skontrolujte, či po celom
obvode správne dosadá.
POZNÁMKA: Počas programu môţe dôjsť k tomu, ţe v deliacej rovine
medzi vekom a vaňou začne vystupovať para. Pokiaľ tento jav bude
pretrvávať i naďalej, vyberte kazetu a skontrulujte, či bolo tesnenie
správne namontované.

Obr. 13

Pozor! Kovové časti sú za prevádzky horúce a kazeta môţe obsahovať horúcu paru.

5.7 Udržovanie hladiny kvapalín
V zariadení Statim pouţívajte len destilovanú vodu vyrobenú destiláciou vodnej pary,
ktorá obsahuje celkom menej ako 5 ppm rozpustených pevných častíc (o vodivosti
niţšej ako 10 µS / cm). Pre naplnenie zásobníka vyberte viečko na hornej strane
zariadenia a nalejte vodu do zásobníka. Pri plnení zásobníka doporučujeme pouţívať
lievik, aby nedošlo k rozliatiu vody. Pri kaţdom doplňovaní zásobníka vylejte
odpadovú fľašu a nalejte do nej vodu k značke MIN.Vylievajte odpad často,
aby nedochádzalo k vývinu zápachu a zafarbeniu vnútra fľaše (prípadný zápach a
zafarbenie je moţné odstrániť tak, ţe sa do odpadovej fľaše pridá trochu roztoku
bezchlórového dezinfekčného prostriedku, pripraveného podľa návodu výrobcu).

5.8 Plán preventívnej údržby
Pre zaistenie bezchybnej funkcie zariadenia musí provádzkovateľ i dodávateľ
dodrţovať plán preventívnej údrţby.
POZNÁMKA: Ohľadne prípadného preskúšania a opakovanej kontroly, ktoré musí
vykonávať uţívateľ zariadenia, viď príslušné štátne alebo miestne zákonné normy
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
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Potrebné úkony pre vykonanie údrţby sú uvedené v nasledujúcích tabuľkách.
Obsluha
Denne

Týţdne

Kaţdých
pol roka

Kazeta

Umyte vnútro kazety bezchlórovým saponátovým prostriedkom
na umývanie nádob alebo mydlovým roztokom. Potom
dôkladne opláchnite vodou.

Zásobník vody

Kaţdý deň vypúšťať.

Odpadová fľaša

Pri kaţdom doplňovaní zásobníka vylejte obsah odpadovej fľaše.
Potom nalejte do odpadovej fľaše vodu z vodovodu k značke
MIN. Môţete taktieţ pridať trochu bezchlórového
dezinfekčného prostriedku.

Vzduchový filter
(2000S)

Vykonávajte kontrolu znečištenia a vlhkosti filtra. Znečistený
filter vymeňte. Pokiaľ je filter vlhký, obraťte sa na servis.

Biologický
vzduchový filter

Vykonávajte kontrolu znečistenia a vlhkosti filtra. Znečištený
filter vymeňte. Pokiaľ je filter vlhký, obraťte sa na servis.

Vzduchový filter
(2000S)

Vymeniť po 500 programoch alebo po 6 mesiacoch podľa toho,
ktorá okolnosť nastane skôr.

Biologický
vzduchový filter

Vymeniť po 500 programoch alebo po 6 mesiacoch podľa toho, ktorá
okolnosť nastane skôr. Pokiaľ je filter vlhký, obraťte sa na servis.

Tesnenie kazety

Vymeniť po 500 programoch alebo po 6 mesiacoch podľa toho,
ktorá okolnosť nastane skôr.

Technik
Kaţdý rok

Skontrolujte, či nie sú vaňa, veko alebo tesnenie
poškodené, prípadne ich vymeňte.

Kazeta
Biologický filter

Skontrolujte, či nie je biologický filter vlhký.

Magnetický ventil

Skontroľujte ventil a prípadne ho vyčistite. Vymeňte planţetu,
pokiaľ je poškodená.

Čerpadlo

Vyčistite filtre. Zanesené filtre vymeňte.

Spätný ventil

Odpojte výfukovú hadicu od zadnej časti jednotky počas
fázy sušenia vzduchom. Skontrolujte, či z fitingu prúdi vzduch.
Odpojte hadicu kompresora od spätného ventilu počas
probiehajúceho programu. Skontrolujte, či z ventilu neuniká
para. V prípade netesností ventil vymeňte.

Zásobník vody

Skontrolujte, či nie je zásobník znečistený, podľa potreby ho
vyčistite a vypláchnite pomocou destilovanej vody vyrobenej
destiláciu vodnej pary.

Kalibrácia

Vykonajte kalibráciu zariadenia.

/
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5.9 Zoznam náhradných dielov
01-104697S
01-104698S
01-104699S
01-100207S
01-104700S
01-104702S
01-104704S

Tesnenie kazety s adaptérom (2000S)
Tesnenie kazety s adaptérom (5000S)
Tesniaca vloţka
Filter kompresora (2000S)
Sada O-krúţkov pre kazetu s adapt.
Veko kazety s adaptérom (2000S)
Veko kazety s adaptérom (5000S)

01-104786S

Drţiak nástrojov – 4mm (5000S)

01-100028S

Tesnenie kazety

01-106438S

Veko kazety, veľké

01-108340S

PCD Statim – náhradné diely

01-100008A

PRÍSLUŠENSTVO
Sada kazety, koncová (2000S)

01-100204S

Výfuková hadica

01-100724S

Nádoba kondenzátora bez
kondenzátora

01-100735S

Fiting odpadovej fľaše

01-100780S
01-100782S
01-100812S
01-100834S
01-101649S
01-101657S
01-101658S
01-101709S
01-101755S

Tlmič nárazov
Fiting výfukovej hadice (2000S)
Nádoba kondenzátora
Veko kazety (2000S)
Tesnenie kazety (2000S)
Termopapier do tlačiarne (10 roliek)
Drţadlá kazety
Stojan (5000S)
Fiting výfukovej hadice (5000S)

01-101757S
01-101766S
01-101768S
01-101769S

Veko kazety s kartónom (5000S)
Prívodný kábel, GB
Prívodný kábel, Švajčiarsko
Prívodný kábel, Taliansko

01-100271A

Sada pre vaňu kazety so sitom
(2000S)

01-101613S
01-101614S

Kazeta, kompletná (5000S)
Vaňa, kompletná (5000S)

01-101779S

Prívodný kábel, Európa

01-106030S

Drţiak veka kazety (2000S)

01-106071S

Predĺţený drţiak veka kazety
(5000S)

01-101974
01-103923
01-103935

Tlačiareň STATprinter (2000S)
Prídavná nádoba kondenzátora
Dosky STAT-DRI (5000S)

01-104104

Kazeta predĺţená (5000S)

01-100783S

Náhradná súprava plniaceho
viečka Eng

01-104499

Stojan nástrojov pre predĺţenú
kazetu (5000S)

01-104701
01-104703
01-106101

Kazeta s adaptérom (2000S)
Kazeta s adaptérom (5000S)
Súprava adaptérov pre násadce
(2000S)

01-106102

Súprava adaptérov pre násadce
(5000S)

01-106653
01-210000
01-106325

Vaňa zo stojanom (2000S)
Súprava pre tlačiareň (5000S)
Súprava endoskopu, kompletná
(5000S)

2OZPLUS
8OZPLUS
32OZPLUS
99-108332
01-108341

STAT-dri 2 oz.
STAT-dri 8 oz.
STAT-dri 32 oz.
Sterilizačný emulator 134 °C / 3,5
min
PCD Statim

01-104093S Výfuková hadica, dĺţka 3m
01-101783S Viečko zásobníka
01-101970S

Dátový kábel (5000S)

01-102119S
01-103139S
01-103475S
01-103557S

Biologický filter
Merač vodivosti
Vaňa (2000S)
Prívodný kábel,
náhr. Dánsko (det.)
Mazivo na tesnenie

01-103865S
01-103945S

Vaňa zo stojanom na nezabalené
nástroje, súprava (2000S)

01- 104343S Zátka vypúšťacej hadice
(5000S)
01-104472S
01-104696S

Predĺţené drţiaky kazety
(5000S)
Adaptér násadca

6. Odstraňovanie porúch
Porucha

Odstranenie

Zariadenie sa nedá ZAPNÚŤ.

Skontrolujte, či je prívodný kábel pripojený k riadne uzemnenej zásuvke a či je riadne zasunutý do konektoru
na zadnej strane zariadenia.
Skúste pripojiť prívodný kábel k inému napájaciemu prúdovému okruhu. VYPNITE zariadenie na 10 sekúnd a
potom ho opäť ZAPNITE.
Skontrolujte stav ističa alebo poistky.
Skontrolujte, či nedošlo k rozliatiu vody pri doplňovaní
zásobníka. Skontrolujte, či je zátka výfukovej hadice dobre
uzavretá. Vyberte kazetu a opäť ju vloţte späť do zariadenia.
Pokúste sa program opakovať ešte raz.

Pod zariadením sa objavila voda.

Pozor! Kovové časti budú horúce a kazeta bude obsahovať
horúcu paru.
Kazeta netesní. Pokiaľ počas prevádzky vyteká voda
na spodnej strane zariadenia, skontrolujte, či nie je tesnenie
špatne vsadené alebo poškodené. Popr. tesnenie vymeňte.
Pozor! Kovové časti budú horúce a kazeta bude obsahovať
horúcu paru.
Pokúste sa program opakovať ešte raz. Pokiaľ netesnosť
trvá, pokúste sa opakovať cyklus ešte raz s pomocou inej
kazety, pokiaľ je to moţné.
Pokiaľ netesnosť naďalej trvá, zariadenie VYPNITE, vyberte
a vyprázdnite kazetu, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a
obraťte sa na zástupcu firmy SciCan.
Nástroje neuschnú.

Najlepšieho sušenia sa dosiahne, keď program prebehne aţ
do konca. Preto nechajte program dokončiť. Skontrolujte,
či sú nástroje v kazete správne zaloţené – viď kapitola
„Príprava a zaloţenie nástrojov―.
Skontrolujte, či je zariadenie vo vodorovnej polohe.
Vyčistite vnútro kazety a ošetrite ju vysúšacím
prostriedkom Stat-Dri. Postupujte podľa popisu v kapitole
„Čistenie kazety―. Skontrolujte, či nie je výfuková
hadica (hadica k odpadovej fľaši) skrútená, prekrútená
alebo zauzlená.
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Prípadne hadicu narovnajte. Pokiaľ nie je moţné hadicu
narovnať, vytiahnite ju z fitingu pripojeného k zariadenia
Statim.
Pritlačte objímku hadice proti fitingu a druhou rukou hadicu
s pouţitím sily vytiahnite. Po odpojení hadice z fitingu odreţte
poškodený úsek hadice nejakým ostrým nástrojom. Dbajte
na to, aby výfuková hadica zostala dostatočne dlhá a
dosiahla k zariadeniu, aţ ju budete znovu pripojovať
k fitingu. Pokiaľ by po odrezaní poškodenej časti bola
hadica príliš krátka, obraťte sa na zástupcu firmy SciCan
ohľadne dodania novej hadice.
Skontrolujte, či funguje kompresor. Za tým účelom
vytiahnite výfukovú hadicu z odpadovej fľaše. Spustite
program LEN SUŠENIE a ponorte voľný koniec hadice
do pohára s vodou. Pokiaľ nevychádza z hadice
dostatečne silný a stály prúd bublín, tak kompresor
nefunguje správne. Obráťte sa na zástupcu firmy SciCan.

Objaví sa hlásenie:
Program prerušený –
NESTERILNE, Program
zruseny – NESTERILNE
a CHYBA PROGRAMU.

Počkajte niekoľko minút a neţ pristúpite k ďalšiemu
postupu, pokúste sa vykonať program ešte raz. Vyberte
kazetu. Pozor! Kovové časti budú horúce a kazeta bude
obsahovať horúcu paru. Skontrolujte kazetu, či sú otvory
na zadnej strane tesnenia správne umiestnené a či je
pruţný okraj tesnenia všade voľný. Skontrolujte, či nie je
výfuková hadica prehnutá alebo stlačená. V prípade, ţe je
na hadici priehyb, tak hadicu narovnajte. Pokiaľ hadicu nie
je moţné narovnať, tak ju odpojte od fitingu na zariadení
Statim. Pritlačte objímku k fitingu a druhou rukou hadicu
s pouţitím sily vytiahnite. Po vytiahnutí hadice z fitingu
odreţte poškodenú časť hadice nejakým ostrým
nástrojom. Snaţte sa zachovať dostatočnú dĺţku hadice,
aby potom dosiahla k fitingu na zariadení. Pokiaľ je príliš
krátka, objednajte novú hadicu u zástupcu firmy SciCan.
Skontrolujte, či nie je zariadenie Statim pod vplyvom
elektromagnetického rušenia. Viď kapitola „Okolné
podmienky‖ v časti „Inštalácia‖.
Pokúste sa vykonať program ešte raz. Pokiaľ problém
pretrváva, poznamenajte si číslo chybového hlásenia a
obraťte sa na zástupcu firmy SciCan.
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Vytiahnite kazetu a opäť ju zasuňte. Pokúste sa vykonať
program ešta raz. Vyberte tesnenie kazety a skontrolujte, či
bolo správne vsadené alebo či nie je poškodené.
V prípade potreby tesnenie vymeňte. Pozor! Kovové časti
budú horúce a kazeta bude obsahovať horúcu paru.

Prebytočná para vystupuje na
prednej strane zariadenia.

Pokiaľ para uniká i naďalej, tak zariadenie VYPNITE,
vyberte kazetu a vyprázdnite ju. Spojte sa zo zástupcom
firmy SciCan.
Hlásenie KVALITA
VODY. Zariadenie sa
nespustí.

Nepouţili ste destilovanú vodu vyrobenú destiláciou vodnej
pary popr. ste pouţili nedostatočne destilovanú vodu.

Hlásenie DOPLNIT ZASOBNIK.
Zariadenie sa nespustí.

Nízka hladina vody v zásobníku. Doplňte zásobník – viď
postup popísaný v kapitole „Plnenie zásobníka vody―.

Na displeji sa objaví hlásenie
CHYBA TLACIARNE. Tlačiareň
netlačí.

Skontrolujte, či nedošlo k zablokovaniu tlačiarne vzpriečeným papierom. Pokiaľ áno, postupujte podľa popisu
v nasledujúcej časti. VYPNITE zariadenie na 10 sekúnd a
potom ho opäť ZAPNITE. Pokiaľ je tlačiareň zablokovaná,
postupujte podľa popisu v kapitole „Odstránenie
vzpriečeného papiera v tlačiarni Statprinter―.

Tlačiareň nefunguje.

Skontrolujte, či je napájací kábel tlačiarne pevne pripojený
ku konektoru na zadnej strane Statim a k tlačiarni
Statprinter. Skontrolujte, či je tlačiareň prepnutá
na ZAPNUTA. VYPNITE zariadenie na 10 sekúnd a potom
ho opät ZAPNITE.

Tlačiareň funguje, ale na papier sa nič
netlačí.

Dbajte, aby byla rolka papiera riadne vloţena do tlačiarne
(viď kapitola „Inštalácia tlačiarne Statprinter―). Skontrolujte,
či sa papier odvíja z rolky od hora, čo znamená, ţe
termovrstva papiera je v kontakte s tlačovou hlavou
tlačiarne.

Špatný čas a dátum.

Čas a dátum nie sú nastavené. Postupujte podľa popisu
v kapitole „Inštalácia tlačiarne Statprinter―.

Vyprázdnite zásobník a naplňte ho destilovanou vodou
vyrobenou destiláciou vodnej pary, ktorá obsahuje celkom
menej neţ 5 ppm rozpustených pevných častíc (vodivosť
niţšia neţ 10 ĶS/cm). Pokiaľ máte k dispozícii merač vodivosti, skontrolujte kvalitu vody pred naplnením zásobníka.
Viď postup vyprazdňovania zásobníka popísaného
v kapitole „Preprava zariadenia―.
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7. Prídavná tlačiareň Statprinter (opcia)
7.1 Statprinter
Statprinter je samostatné zariadenie, ktoré sa ľahko inštaluje.
Pamätajte na to, ţe tlačiareň Statprinter je moţné pripojiť iba
k autoklávu Statim 2000S. Pripojením k inému zariadeniu by
mohlo dôjsť k jej poškodeniu alebo k poškodeniu zariadenia,
ku ktorému sa pripojuje, prípadne k poškodeniu tlačiarne i
zariadenia súčasne. Statim 2000S sa nesmie pripojovať
k ţiadnej inej tlačiarni, pretoţe by tým došlo k jeho poškodeniu.
Prídavná tlačiareň pre Statim 5000S je vstavaná jednotka,
ktorú je moţné objednať zároveň s objednávkou
sterilizačného zariadenia alebo ktoré môţe neskoršie
nainštalovať technik.

Obr. 14

7.2 Inštalácia Statprinter (platí len pre pro 2000S)
Pred pripojením Statprinter alebo akýchkoľvek káblov skontrolujte, či je Statim 2000S
VYPNUTÝ (OFF).
Inštalácia tlačiarne sa vykonáva nasledujúcím postupom:
1. Vyberte z krabice tlačiareň Statprinter a kábel tlačiarne.
2. VYPNITE Statim 2000S (OFF).
3. Pripojte kábel tlačiarne jedným koncom k 2000S a druhým koncom ku konektoru
na zadnej strane tlačiarne Statprinter. Utiahnite skrutky na konektoroch káblu.
4. Znovu ZAPNITE Statim 2000S (ON).
5. Otvorte dvierka tlačiarne zatlačením ich hornej polovice dovnútra.
6. ZAPNITE tlačiareň (ON). Statim 2000S automaticky rozozná tlačiareň a reaguje podľa
toho.
7. Zasuňte papier do tlačiarne podľa postupu popísaného v kapitole „Zakladánie
papiera do prídavnej tlačiarne Statprinter―.

7.3 Nastavenie dátumu a času
Funkcia „Dátum a čas― je k dispozícii len u prídavnej tlačiarni. Pri nastavovaní dátumu a
času postupujte podľa nasledujúceho postupu a sledujte blikajúcí kurzor na displeji:
1. VYPNITE Statim 2000S (OFF).
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2. Stlačte a pridrţte tlačítko programu pre
NEZABALENÉ nástroje

14:23
HH:MM

3. Za stáleho pridrţovaní tlačítka program pre
NEZABALENÉ nástroje ZAPNITE Statim
(ON). Na displeji sa objaví:

12/04/2003
DD/MM/RRRR

Displej pri nastavovaní
dátumu / času

4. Pre výber jednotlivých polí a pre zmenu príslušných hodnôt pouţite tlačítka programov.
Pre zvýšenie hodnoty poľa stlačte tlačítko programu pre NEZABALENÉ
nástroje. Pre ďalšie zvyšovánie hodnoty pridrţte tlačítko stlačené.
5. Pre zníţovanie hodnoty stlačte tlačítko programu pre ZABALENÉ nástroje.

6. Pre zvolenie ďalšieho poľa stlačte tlačítko programu GUMA / PLAST.

7. Pre uloţenie zmien a návrat do normálného provádzkového reţimu stlačte tlačítko STOP.
8. Pre ukončenie nastavovanie bez vykonaných zmien Statim VYPNITE (OFF).

7.4 Zakladanie papiera do tlačiarne Statprinter
Pouţívajte výhradne papier určený pre tlačiarne Statprinter. Pouţitie akéhokoľvek
iného papieru má za následok poškodenie zariadenia a stratu záruky. Termopapier
do tlačiarne je moţné objednať vo firme SciCan (SciCan obj. č. 01-101657S).
Nikdy nespúšťajte tlačiareň bez papieru. Ak sa v tlačiarni minie papier alebo uţ
nebudete chcieť tlačiareň pouţívať, VYPNITE ju.
Nikdy nevyťahujte papier z tlačiarne smerom proti posuvu
papiera. Tým by došlo k poškodeniu mechanizmu tlačiarne.
Pri zakladaní papiera do tlačiarne postupujte nasledovne:
1. ZAPNITE Statim 2000S / 5000S (ON).
1 zatlačením hornej polovice dvierok dovnútra.
2. Otvorte dvierka tlačiarne ■

3. ZAPNITE tlačiareň (ON).
3 a zostrihnite rohy papiera pomocí šablóny
4. Odviňte trochu papiera z rolky ■
dodanej spoločne s kartónom.
4 do zavádzacej polohy. Nasaďte rolku papiera ■
3
5. Posuňte drţiak rolky papiera ■
na drţiak tak, aby bol papier privádzaný zhora a zasuňte papier opatrne
5 aţ na doraz.
do vstupného otvoru ■

/
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Pokiaľ by nebol papier privádzaný zhora, termovrstva
papiera by neprišla do kontaktu s tlačovou hlavou a
tlačiareň by netlačila.
6. Teraz opatrne jednou rukou pokračujte v zasúvaní
papiera do podávacej dráţky. Druhou rukou stlačte
tlačítko pre podávanie papiera a pridrţte tlačítko,
pokiaľ sa papier samočinne nezavedie do tlačiarne.
Aby se zabránilo zablokovaniu tlačiarne papierom,
pridrţujte pri vťahovaní do tlačiarne papier napnutý. Nikdy
sa nesnaţte zasúvať papier do zavádzacej dráţky násilím!
Pokiaľ sa papier do dráţky nezasunie, odvinutý koniec
znovu zostrihnite a postup zakladania papiera zopakujte.
6 stlačené tak
7. Pridrţte tlačítko posuvu papiera vpred ■
dlho, pokiaľ sa papier nevysunie von z výstupného
otvoru na prednej strane tlačiarne. Potom posuňte

■5
2
■

4
■

■3

■1

4
■

■6
Obr. 15.1

3 do prevádzkovej polohy a zavrite
drţiak s rolkou ■
1 .
dvierka tlačiarne ■

Teraz je tlačiareň pripravená na prevádzku.

5
■
2
■

Objaví sa na okraji papiera červený pruh, znamená to, ţe
papier dochádza a je nutné nasadiť novú rolku.
V prípade, ţe dôjde k vzpriečenému papieru v tlačiarni a
papier nie je moţné vybrať stlačením tlačítka posuvu

6
■

3
■

Obr. 15.2

6 , nesnaţte sa vytiahnúť papier
papieru vpred ■
z tlačiarne spät proti smeru posuvu.

Nikdy nevkladajte ţiadné predmety ani nástroje
do výstupného otvoru papiera. Podrobné informácie
o odstraňovaní vzpriečeného papiera viď kapitola 7.5 Odstránenie
3 postupujte
vzpriečeného papiera. Pri výmene rolky papiera ■

nasledovne:
5 .
1. Noţnicami odstrihnite papier v mieste medzi rolkou a vstupným otvorom ■

2. Vyberte rolku z drţiaka a nevyuţitý zbytok papiera zlikvidujte.
6 , aby sa vysunul zostávajúci papier
3. Stlačte tlačítko posuvu papiera vpred■
z výstupného otvoru na prednej strane tlačiarne.

4. Zaloţte do tlačiarne novú rolku papiera podľa pokynov popísaných v tejto kapitole.
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7.5 Odstranenie vzpriečeného papiera na tlačiarni Statprinter
Ak nie je moţné odstrániť vzpriečený papier stlačením
6 , musí sa tlačiareň
tlačítka posuvu papieru vpred ■
rozbrať. Nevyťahujte papier z tlačiarne proti smeru
posuvu papiera a nikdy nevkladajte ţiadne predmety
ani nástroje do výstupného otvoru papiera.

■7
■8

Pri odstraňovaní vzpriečeného papiera
v tlačiarni postupujte nasledovne:
1. VYPNITE Statim 200S / 5000S (OFF) a
vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.

■9

15
■

2. Noţnicami odstrihnite papier v mieste medzi

14
■

5 .
rolkou a vstupným otvorom papiera ■
3 z drţiaka ■
4 a
3. Vyberte rolku papiera ■
ponechajte drţiak v polohe pre zakladanie
papiera.

4. Pomocou kríţového skrutkovača Phillips č. 1
7 z krytu tlačiarne ■
8
odskrutkujte tri skrutky ■
a vyberte kryt.

5. Poznamenajte si orientáciu odkrytej dosky
4
plošných spojov a drţiaka rolky ■

13
■

11
■

10
■

■1

■4

10
■
12
■

Obr. 17

1 .
namontovaného na dvierkach tlačiarne ■

6. Opatrne zdvýhajte dosku plošných spojov hore smerem od dvierok tlačiarne. Pri
manipulácii s doskou plošných spojov postupujte veľmi opatrne, pretoţe tlačiareň
je pripojená k doske plošných spojov. Nevyvíjajte ťah na spoje plochého káblu
pripojeného k doske plošných spojov. Neodpojujte konektor plochého kábla
z konektorovej pätice pripojenej na doske plošných spojov. Teraz je posuvový
mechanizmus papiera umiestnený pod doskou plošných spojov odkrytý.
7. Opatrne vyberte papier z mechanizmu pomocou dvoch pinziet alebo tenkých
ohýbacích klieští.
Po vybratí papiera tlačiareň opäť zmontujte:
1
1. Opatrne nasaďte drţiak rolky späť do úchytiek na dvierkach tlačiarne ■
do polohy zavádzania papiera.

2. Vráťte dosku plošných spojov späť na svoje miesto na dvierkách tlačiarne. Dbajte
9 dosky plošných spojov vyrovnané podľa
na to, aby boli upevňovacie otvory ■
13
upevňovacích výstupkov ■ na dvierkach tlačiarne. Čierny plastový kryt tlačiarne
10 na vnútrajšku dvierok tlačiarne.
dosadá mezdi vodiace rebrá ■

/
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11 , ■
14 ) medzi dvierkami
3. Dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu plochých káblov (■
tlačiarne a doskou plošných spojov.

4. Nasaďte kryt tlačiarne na dvierka tlačiarne. Dbajte na to, aby nedošlo
k zachyteniu plochých káblov medzi krytom a dvierkami. Tlačítko vypínača a
tlačítko posuvu papiera dopredu musí vyčnievať otvormi v kryte a musí sa dať
zľahka ovládať.
5. Pomocou kríţového skrutkovača Phillips č. 1 priskrutkujte kryt tlačiarne
k dvierkam tlačiarne pomocou troch skrutiek, ktoré ste si odloţili pri demontáţi.
Tieto skrutky príliš neuťahujte.
6. Pripojte prívodný kábel zariadenia Statim 2000S / 5000S do zásuvky. Pokiaľ
ste predtým odpojili tlačiareň, znovu ju pripojte. Zapnite hlavný vypínač (ON).
7. Stlačte vypínač tlačiarne do polohy ZAPNUTE (ON). Zaloţte papier do tlačiarne
podľa postupu v kapitole „Zakladanie papiera do tlačiarne―.
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7.6 Popis výstupnej správy tlačiarne Statprinter
1.
2.

3.

Typ: STATIM 2000
Software: S2S2R410

1.

Identifikačné číslo zariadenia:
autokláv bol nastavený na číslo
323

2.

Počítadlo programov: počet
programov vykonaných
na zariadení = 1

5.

3.
4.
6.
7.

4.

Čas / dátum: 13:38 14.04.2003

5.

Názov programu:
PEVNE NEZABALENE (N)

9.

prípravného čistenia: pre kaţdé
čistenie (počet riadkov podľa
zvoleného programu — tu sa jedná
o program s jedným čistením —
funkcia v rámci fázy ‗B‘)

19.

6.
7.
8.

9.

8.

10.
Názov programu — pokračovanie — 11.
parametre: 134 °C / 3,5 min. — 1P
12.
Hodiny programu: začínajú
13.
na 0:00
14.
Ohrev dokončený: začiatok
15.
fázy prípravy je 2:07 (viď graf
16.
programu — fáza ‗A‘ dokončená,
17.
začiatok fázy ‗B‘
18.
Maximálna tepl. / tlak a čas

10. Minimálna tepl. / tlak a čas
prípravného čistenia: pre kaţdé
čistenie (počet riadkov podľa
zvoleného programu — tu sa jedná
o program s jedným čistením —
funkcia v rámci fázy ‗B‘)

/

20.
21.
22.
23.

STATIM 2000 S2S2R410
PROGRAM ZARIADENIA
CISLO PROGRAMU
000001
13:38
14/04/2003
PLNE NEZABALENE (N)
134 °C/3,5 min Ð 1P
START PROGRAMU
0:00
PRIPRAVA
2:07
132,9 °C 294 kPa
3:06
115,0 °C 150 kPa
3:06
TLAKOVANIE
3:21
STERILIZACIA
4:12
135,6 °C 313 kPa
4:12
MIN. HODN. STERIL.:
135,1 °C
308 kPa
MAX. HODN. STERIL.:
136,7 °C 323 kPa
135,9 °C 316 kPa
7:43
ODVETRANIE
7:43
STERILIZACIA SKONCENA
SUSENIE
8:07
STLACENE STOP
KONTROLA
VYSUSENIE
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11. Začiatok doby tlakovania: 3:21 (začiatok fázy ‗C‘)
12. Začiatok doby sterilizácie: 4:12 (začiatok fázy ‗D‘)
13. Tepl. / tlak a čas na začiatku sterilizácie (fáza ‗D‘)
14. Min. tepl. / tlak počas fázy sterilizácie (dolné medzné hodnoty fázy ‗D‘)
15. 135,1˚C 308 kPa
16. Max. tepl. / tlak počas fázy sterilizácie (horné medzné hodnoty fázy ‗D‘)
17.

136,7˚C 323 kPa

18. Tepl. / tlak a čas na konci fázy sterilizácie (koniec fázy ‗D‘)
19. Čas zahájenia odvetrania: 7:43 (začiatok fázy ‗E‘)
20. Sterilizácia bola úspešne dokončená
21. Čas zahájenia sušenia: 8:07 (začiatok fázy ‗F‘)
22. Program bol ukončený uţívateľom
23. Program sušenia bol predčasne ukončený, obsah kazety zrejme nebude suchý
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8. Záruka
Obmedzená záruka
SciCan poskytuje v prípade nového, doposiaľ nepouţitého zariadenia Statim
2000S/5000S vyrobeného firmou SciCan záruku na jeho bezchybnú funkciu po dobu
jedného roku, pokiaľ bude toto zariadenie pouţívané za normálnych prevádzkových
podmienok a pokiaľ prípadné vady materiálu alebo prevedenie nebudú spôsobené
v dôsledku pouţívania zariadenia k nesprávnemu účelu alebo v dosledku nesprávneho
pouţívania alebo nehody.
Jednoročná záruka se vzťahuje na funkcie všetkých komponentov jednotky (okrem
spotrebných dielov ako tesnenie kazety, filter kompresora a mikrobiologický filter) a to
za predpokladu, ţe sa tento výrobok bude pouţívať a udrţovať podľa pokynov
obsiahnutých v návode na obsluhu.
Dvojročná záruka sa vzťahuje na vodné čerpadlo, generátor pary a dosku s plošnými
spojmi, a to za predpokladu, ţe sa tento výrobok bude pouţívať a udrţovať podľa
pokynov obsiahnutých v návode na obsluhu.
Prípadná porucha z dôvodu závad vzniknutých počas tejto doby bude odstránená
výhradne opravou alebo výmenou podľa rozhodnutia firmy SciCan a akékoľvek
chybné diely (s výnimkou tesnení) budú poskytnuté zadarmo. Podmienkou je
písomné oznámenie tejto závady firme SciCan do tridsiatich (30) dní od dátumu jej
vzniku a súčasné zaslanie chybnej(ých) časti(í) na náklady firmy SciCan.
Pri uplatňovaní záruky musí byť k výrobku priloţená originálna faktúra vystavená
autorizovaným zástupcom SciCan pri nákupe zariadenia, na nej musí byť jasne
uvedený názov zariadenia s výrobným číslom a dátumom nákupu. Ţiadny iný doklad
nie je pre uznanie záruky prípustný. Po uplynutí vyššie uvedenej doby budú všetky
záruky na akosť výrobku a s tým súvisiace povinnosti zo strany SciCan povaţované
za splnené a nebude moţné firmu SciCan ţalovať alebo uplatňovať voči nej náhradu
za nedodrţenie záruky alebo iných záväzkov.
Vo veci záručného plnenia firma SciCan odmieta akékoľvek záruky, ktoré tu nie sú
výslovne uvedené, ako i domnelej záruky alebo tvrdení, ktoré by vyplývali zo zákona.
Ďalej nie je moţné u akýchkoľvek výrobkoch vyrobených firmou SciCan uplatňovať
voči firme SciCan ţiadnú náhradu za údajné porušenie kontraktu s výnimkou tohto
ustanovenia, ku ktorému by sa dospelo na základe interpretácie alebo pôsobnosti
nejakého zákona alebo na základe obchodných zvyklostí alebo praktík. Zároveň sa
vylučuje uplatnenie domnelých záruk na predajnosť alebo vhodnosť akýchkoľvek
výrobkov vyrobených firmou SciCan ku konkrétnemu účelu. Ak sa budete chcieť
dozvedieť podrobnejšie informácie o výrobkoch SciCan a ich o vlastnostiach, navštívte
naše webové stránky na www.scican.com.

/
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9.1 Statim 2000S – Technické údaje
Rozmery zariadenia:

Rozmery kazety (vonkajšie):

Dĺţka:
Šírka:
Výška
:Dĺţka:

Rozmery kazety (vnútorné):

Šírka:
Výška
:
Dĺţka:

Objem sterilizačnej komory:

Šírka:
Výška
:

Objem zásobníka vody:

48,5 cm
41,5 cm
15 cm
41 cm (vrátane drţadiel)
19,5 cm
4 cm
28 cm
18 cm
4 cm
1,8 l
4,0 l

Hmotnosť (bez vody):
21 kg
Požadované vzdialenosti od stien a iných predmetov:
Horná strana:
50 mm
Bočné strany:
50 mm
Zadná strana:
50 mm
Predná strana:
48 cm
Požadovaný priestor
pre otváranie dvierok:

48 cm

Minimálna náplň zásobníka
vody:

550 ml

Tlak na odvzdušňovacom ventile:

43,5 PSI

Elektrické napájanie:

220 - 240 V, 50 Hz, 6 A

Prúd:

AC

Trieda ochrany:

I

Krytie:

zakryté

Okolná prevádzková teplota:

5˚C-40˚C

Hlučnosť:

střednI — 56 dB, maximum — 65 dB

Vlhkosť vzduchu:

max. 80 %

Max. nadmorská výška:

2000 m

Technické údaje prídavnej tlačiarne Statprinter:
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Typ:

tepelná tlačiareň

Tlač:

20 znakov na riadku

Rýchlosť tlače:

1 riadok za sekundu

Kapacita rolky papiera:

cca. 80 sterilizačných cyklov na rolku
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9.2 Statim 5000S – Technické údaje
Rozmery zariadenia:

Rozmery kazety (vonkajšie):

Dĺţka:
Šírka:
Výška
:Dĺţka:

Rozmery kazety (vnútorné):

Šírka:
Výška
:
Dĺţka:

Objem sterilizačnej komory:

Šírka:
Výška
:

Objem zásobníka vody:

55 cm
41 cm
19 cm
49,5 cm (vrátane drţadiel)
19,5 cm
8 cm
38 cm
18 cm
8 cm
5,1 l
4,0 l

Hmotnosť (bez vody):
33 kg
Požadované vzdialenosti od stien a iných predmetov:
Horná strana:
50 mm
Bočné strany:
50 mm
Zadná strana:
50 mm
Predná strana:
57 cm
Požadovaný priestor
pre otváranie dvierok:

57 cm

Minimálna náplň zásobníka
vody:

550 ml

Tlak na odvzdušňovacom ventile:

43,5 PSI

Elektrické napájanie:

220 - 240 V, 50 Hz, 6 A

Prúd:

AC

Trieda ochrany:

I

Krytie:

zakryté

Okolná prevádzková teplota:

5˚C-40˚C

Hlučnosť:

stredná — 57 dB, maximum — 65 dB

Vlhkosť vzduchu:

max. 80 %

Max. nadmorská výška:

2000 m

Technické údaje prídavnej tlačiarne Statprinter:
Typ:

tepelná tlačiareň

Tisk:

20 znakov na riadku

Rýchlosť tlače:

1 riadok za sekundu

Kapacita rolky papiera:

cca. 80 sterilizačných cyklov na rolku

/
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Typová skúška
Dynamická komora
Prázdna komora
Plné telesá - nezabalené
Plné telesá – zabalené jednotlivo
Duté telesá B
Vysušenie, plné telesá - nezabalené
Vysušenie, plné telesá - zabal.jednotlivo
Zostatkový vzduch

PROGRAMY
PEVNE NEZABALENÉ (N) DUTÉ NEZABALENÉ (S) DUTÉ NEZABALENÉ (S) DUTÉ ZABALENÉ (S)
134 °C / 3,5 min
134 °C / 3,5 min
134 °C / 18 min
134 °C / 3,5 min

X
X

X
X

DUTÉ ZABALENÉ (S)
134 °C / 18 min

GUMA / PLAST (S)
121 °C / 15 min

GUMA / PLAST (S)
121 °C / 30 min

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

1kg
1,5kg

0,4kg
0,4kg

0,4kg
0,4kg

Dodatočné skúšky
STATIM 2000S/5000S PCD *

X

(01-108341)

Mikrobiologické skúšky
Špecifické zdravotnícke nástroje a
násadce – viď nasled.zoznam

Maximálna náplň
2000S
5000S

1kg
1,5kg

1kg
1,5kg

1kg
1,5kg

1kg
1,5kg

Výrobok - model

/

Stomatologické násadce
KaVo GENTLEforce 7000C
KaVo GENTLE Power Lux 25 LPA
W&H-Trend LS, WD-56
W&H-Trend HS, TC-95RM
KaVo SUPER-Torque LUX /640B
KaVo INTRAmatic LUX3, 20LH
NSK-PANA Air
NSK-ATL 118040
NSK- Ti-Max
Sirona-T1 Classic, S 40 L
Sirona-T1 Classic, TC3
Midwest-Tradition
Bein – Air – Bora L
W&H – WS-75
W&H – WA-99 LT
W&H – TA-98 LC
Oftalmické nástroje
Gimble irrigating cannula 30g E4894
Lasik cannula E4989
Gillis irrigating-aspirating cannula E4932
Nichamin hydrossectioncannula 26g E4421H
Irrigating-aspirating handpiece MVS 1063C
Príslušenstvo endoskopu Rudolf Medizintechnik GmbH
TTrocal sleeve, arthoscopy, 2 rotating stop cocks
1,7mm diax x 104 mm length #10-0008-00
Trocar sleeve, hysteroscopy diagnostic sheath, 1 fixed
Stop cock, 2,7mm dia x 302mm lenght #10-0049-00
Oftalmický násadec Alcon
NeoSonix Phaco handpiece
Lekárske nástroje Miltex
Frazier needle 26-778
Yeoman biopsy forceps with rotating shaft 28-304
Kerrison rongeur 18-1994
Frazier-Ferguson tube 19-570
Yankauer suction tube 2-104SS
Menghini biopsy needle 13-150
Becton Dickinson
Needle, 30G1
Medical Workshop
Hockeystick Forceps, membrane peeling mw-1925
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*1 - P C D (indikátor pre kontrolu sterilizácie) je
určený výhradne pre pouţitie v autoklávoch
Statim 2000S a Statim 5000S .
2 - P C D nie je určený pre veľkú kazetu
(Extended Cassette) Statim 2000S a Statim
5000S.
3 - Technické úda je P C D je moţné poskytnúť
na poţiadanie. Testovacie teliesko P.C.D. sa
pouţíva spoločne zo sterilizačními emulátormi
SciCan
4 - Skúšku sterilizácie nie je moţné aplikovať
s dutými telesami typu A – odôvodnenie je moţné
zaslať na poţiadanie.

10.1 Typová skúška

STATIM 2000S/5000S

10. Skušobný protocol

.

10. Skušobný protokol - pokračovanie
STATIM 2000S

STATIM 5000S

Studené zariadenie s max.
náplňou + fáza sušenia
Zahriate zariadenie
bez náplne + fáza sušenia

Studené zariadenie s max.
náplňou + fáza sušenia
Zahriate zariadenie
bez náplne + fáza sušenia

9:15 + 60:00

13:15 + 60:00

6:45 + 60:00

8:45 + 60:00

DUTE NEZABALENE (S)
134°C/3,5 min

11:45 + 60:00

17:30 + 60:00

8:05 + 60:00

10:50 + 60:00

DUTE NEZABALENE (S)
134°C/18 min

26:15 + 60:00

32:00 + 60:00

22:35 + 60:00

25:20 + 60:00

DUTE ZABALENE (S)
134°C/3,5 min

15:35 + 60:00

24:00 + 60:00

10:40 + 60:00

15:30 + 60:00

DUTE ZABALENE (S)
134°C/18 min

30:05 + 60:00

38:30 + 60:00

25:10 + 60:00

30:00 + 60:00

GUMA / PLAST (S)
121°C/15 min

20:15 + 60:00

22:50 + 60:00

18:40 + 60:00

20:20 + 60:00

GUMA / PLAST (S)
121°C/30 min

35:15 + 60:00

37:50 + 60:00

33:40 + 60:00

35:20 + 60:00

PROGRAMY

PEVNE NEZABALENE (N)
134°C/3,5 min

/

Strana 39

11. Kontrólny test
Kontrolný test sterilizačných programov pre STATIM 2000S/5000S
Statim 2000S a Statim 5000S ponúka viac sterilizačných programov s rôznymi prípravnými a
sterilizačnými parametrami. Z tohto dôvodu bol vyvinutý skúšobný prípravok, s ktorým je možné
preskúšať sterilizačný program „Duté zabalené 3,5 min. - 6P”
Návod na obsluhu :
1.Skontrolujte hadičku a tesnenie na skúšobnom prípravku.
2.Prípravok by mal mať pred použitím izbovú teplotu a spolu
s hadičkou musí byť suchý. Zvyšky kondenzátu z predošlého
programu môžu spôsobiť nesprávne výsledky testu.
3.Sterilizačný papierik – EMULÁTOR od SciCan vložte do držiaku
podľa obrázku.
POZOR : Použitý môže byť iba SciCan sterilizačný emulátor
s obj.č. 99-108332.
4.Skúšobný prípravok pevne zaskrutkujte.
5.Skúšobný prípravok vložte do stredu prázdnej kazety.
6.Zvoľte program „Duté zabalené 134OC / 3,5 min.”
a stlačte ŠTART.
Upozornenie : Program uskutočniť v studenom prístroji ako
prvý program.
Skúšobný prípravok môže byť použitý výlučne
iba na validáciu prístroja Statim S.
7.Po ukončení sterilizačného programu, bezprostredne
pred začatím sušenia stlačte STOP, vyberte skúšobný prípravok
a overte farbu na EMULÁTORE.
POZOR : Skúšobný prípravok môže byť horúci.
8.Keď sa pôvodný fialový pásik zmenil na zelený, spĺňa Statim S
sterilizačné postupy ako i predpísané parametre kvality.
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