STATIM 7000

KAZETOVÝ AUTOKLÁV

• Príručka obsluhy

P/N 95-110339 Rev. 2.0 STATIM 7000 Príručka obsluhy
Copyright ©2008 SciCan Ltd. Všetky práva vyhradené.

STATIM 7000 Príručka obsluhy

Obsah
1
2

Úvod............................................................ 3
Dôležité informácie.................................... 4

3

Inštalácia..................................................... 6

2.1 Upozornenia
2.2 Prehľad prístroja

3.1 Podmienky okolia
3.2 Umiestnenie prístroja
3.3 Pripojenie kondenzátora a fliaš na odpadovú
vodu
3.4 Prístup do používateľského menu
3.5 Nastavenie denného času a dátumu
3.6 Voľba jazyka
3.7 Pridelenie identifikačného čísla prístroja
3.8 Inštalácia vodného filtra alebo vodnej obtokovej
vložky
3.9 Plnenie Statim nádrže
3.10 Zaslanie prístroja

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5

5

Údržba....................................................... 22

6

Komunikačné pripojenie......................... 28

7
8
9
10

Odstraňovanie porúch............................. 33
Náhradné diely a príslušenstvo.............. 36
Záruka....................................................... 37
Technické údaje....................................... 38

5.1 Čistenie kazety
5.2 Čistenie nádrže
5.3 Čistenie externých plôch
5.4 Výmena bakteriálnych filtrov
5.5 Výmena kazetových tesnení
5.6 Zachovanie hladín kvapaliny
5.7 Výmena vodného filtra
5.8 Evidovanie kvality vody
5.9 Sušiaci výkon
5.10 Plán údržby
6.1 Komunikačné pripojenie
6.2 Voľba správneho výstupu
6.3 Prehľad výtlačku cyklu

Návod na použitie.....................................11

Použitie kazety
Príprava a naloženie nástrojov
Voľba cyklu
Nechať cyklus bežať
Zastavenie cyklu
Zastavenie cyklu

STATIM je registrovaná ochranná známka spoločnosti SciCan Ltd.
STAT-DRI je ochranná známka spoločnosti SciCan Ltd. Všetky
ostatné ochranné známky spomenuté v tejto príručke sú vlastníctvom
ich príslušných vlastníkov.

Požiadavka na údržbu a opravu:
V Kanade:
1-800-870-7777
Spojené štáty: 1-800-572-1211
Európa: Tel.:
+49 (0) 821 56 74 56-0
Medzinárodne: (416) 446-4500
E-mail: techservice.ca@scican.com (Kanada)
techservice.us@scican.com (USA)
techservice.int@scican.com (Medzinárodne)

Zastúpenie pre EÚ
SciCan GmbH
Kurzes Geländ 10
D-86156 Augsburg
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 821 56 74 56-0
Fax: +49 (0) 821 56 74 56-99
SciCan Inc.
701 Technology Drive
Canonsburg, PA 15317
USA
Tel.: +1 724 820 1600
Fax: +1 724 820 1479
Oslobodené od poplatku (USA): 1-888-632-6031
www.scican.com
SciCan Medtech
Alpenstrasse 16
6300 Zug
SCHWEIZ
Tel.: +41 (0) 41 727 7027
Fax: +41 (0) 41 727 702

Výrobca:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road,
Toronto ON M3B 3P9
KANADA
Tel.:
+1 (416) 445-1600
Fax:
+1 (416) 445-2727
Oslobodené od poplatku (USA): 1-800-667-7733
www.scican.com

2

STATIM 7000 Príručka obsluhy

1. Úvod

Obrázok 1

Srdečne blahoželáme k Vašej voľbe autoklávu STATIM ® 7000. Sme si istí, že ste si zakúpili
najlepší prístroj svojho druhu. Statim je stolný prístroj, ktorý ponúka rad sterilizačných cyklov
pre Vaše požiadavky a je vhodný na sterilizáciu parou.
V tejto príručke obsluhy nájdete podrobné údaje o sterilizácii, obsluhe a údržbe Vášho prístroja
Statim. Prečítajte si, prosím, tieto pokyny pred uvedením prístroja do prevádzky, aby ste
zabezpečili dlhoročnú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku, a uschovajte si ich pre budúce
odvolanie sa na ne. Pokyny k prevádzke, údržbe a výmene by sa mali dodržať, aby produkt
fungoval tak, ako bol navrhnutý. Obsah tejto príručky sa môže meniť bez oznámenia, aby
vyhovoval zmenám a vylepšeniam produktu Statim.
Statim je vhodný na sterilizáciu dentálnych a medicínskych nástrojov, ktoré sú navrhnuté
na sterilizáciu parou. Statim nie je určený na sterilizáciu kvapalín, textílií, biomedicínskych
odpadových produktov alebo materiálov, ktoré nie sú kompatibilné so sterilizáciou parou.
Spracovanie takýchto šarží by mohlo viesť k neúplnej sterilizácii a/alebo poškodeniu
autoklávu. Ďalšie informácie o vhodnosti nástrojov na sterilizáciu parou je treba vyhľadať
v pokynoch na úpravu výrobcov.
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2. Dôležité informácie
2.1 Upozornenia

Dodať diely a vykonať servisné a údržbové práce na Vašom prístroji Statim smie len príslušne
kvalifikovaný personál. Spoločnosť SciCan neručí za škody vzniknuté pri plnení zmluvy,
osobitné alebo následné škody, ktoré vyplynú z údržbových a servisných výkonov na prístroji
Statim tretími osobami alebo z použitia prístrojov alebo dielov vyrobených tretími osobami, ako
i za ušlé zisky, obchodné straty, hospodárske škody alebo zranenia a smrť osôb pri nehodách.
Používajte vo Vašom prístroji Statim len parným procesom destilovanú vodu, ak nepoužívate
vodný filter SciCan. Demineralizovaná alebo špeciálne filtrovaná voda by sa nemala používať.
Kryt prístroja nikdy neodstraňujte a nestrkajte cez diery alebo otvory skrine žiadne predmety.
Prístroj by sa tým mohol poškodiť a/alebo obsluha ohroziť.
DÔLEŽITÉ: Spravujte sa miestnymi smernicami na verifikáciu sterilizačného procesu.
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2. Dôležité informácie

1

1. Tlačidlové pole a LCD
2. Vyberateľná vodná nádrž

11

3. Kazeta
4. USB prípoj (Nie pri všetkých
modeloch)
5. Biologický vzduchový filter
6. Filter vody
7. Prípoje odtokovej hadice
8. Prípoj sieťového kábla
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13 12 10 8 9
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9. Sieťový vypínač

6

10. RS232 prípoj
11. Štítok so sériovým číslom
12. Odtoková hadica
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A

B

C

D

E

F

13. Vzduchový filter

Nasledovné
symboly sa objavujú
na prístroji:

NEZABALENÉ
Cykly (A)

ZABALENÉ
Cykly (B)

GUMA/
UMELÁ HMOTA
Cykly (C)

LED dióda
sieťového
prúdu

Sušenie
vzduchom
Len (D)

Tlačidlo ŠTART (E)

Tlačidlo STOP (F)

LED dióda
aktivity

Pozor:
Podrobnosti
je možné nájsť
v príručke obsluhy

Pozor: Nebezpečenstvo
zasiahnutia elektrickým
prúdom. Sieťový prúd
pred údržbou
prerušte

Pozor: Horúca
plocha
a/alebo horúca para

Nasledovné symboly
sa objavujú na filtračnej
vložke filtra vody.

Skladovacia
teplota

Chráňte pred
priamym slnečným
svetlom

Skončenie doby
trvanlivosti

Nasledovné symboly
môžu byť použité v tejto
príručke

Možné
nebezpečenstvo
pre obsluhu.

Situácia, ktorá
môže viesť k
mechanickému
zlyhaniu.

Dôležité
informácie.

Prepravný kartón Vášho prístroja Statim obsahuje nasledovné diely.
Ak by nejaké diely chýbali, upovedomte o tom ihneď Vášho predajcu.
Obal kazety s vekom

Sieťový kábel

Odpadová a
kondenzačná fľaša (2)

Prípravok Stat-Dri

Pripojovací kus veka
fľaše (2)

Vodný filter (2)

Hadicové vedenie fľaše

Nádrž na vodu

USB pamäťový kľúč
(nie všetky modely)
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3. Inštalácia
3.1 Podmienky okolia

Výkon Vášho prístroja Statim môže byť ovplyvnený viacerými faktormi. Dbajte, prosím, na tieto
faktory a zvoľte vhodné miesto pre inštaláciu prístroja.
• Teplota a vlhkosť
Prístroj Statim neinštalujte v priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti tepelného zdroja (napr.
ventilácie alebo vykurovacie telesá). Odporúčané prevádzkové teploty sú 15 °C až 25 °C
(59 °F až 77 °F) s vlhkosťou od 25 % do 70 %.
• Vzdialenosti
Ventilácie a otvory prístroja Statim sa nesmú prikrývať alebo blokovať. Horná strana by mala
byť vzdialená 25 mm a bočné steny by mali byť vzdialené 13 mm od steny alebo členenia.
• Odvetranie
Prístroj Statim by sa mal prevádzkovať v čistom, bezprašnom prostredí.
• Pracovná plocha
Prístroj Statim by sa mal položiť na rovnú, voči vode odolnú a žiaruvzdornú plochu. Prístroj
nikdy neinštalujte a neprevádzkujte na šikmej ploche.
• Elektromagnetické okolie
Prístroj Statim bol testovaný a spĺňa všetky platné normy pre elektromagnetické emisie.
Prístroj nevyžaruje žiadne lúče, môže byť však poškodený vyžarovaním lúčov iných prístrojov.
Odporúčame vzdialiť prístroj od potenciálnych zdrojov rušenia.
• Elektrické požiadavky
Použite podľa predpisu uzemnený a poistkami opatrený zdroj prúdu s napätím uvedeným
na etikete na zadnej strane Vášho prístroja Statim. Elektrickú charakteristiku prístroja Statim
7000 je možné nájsť v odseku „Technické údaje“. Sieťový kábel sa musí zasunúť do vhodnej
elektrickej zásuvky, ktorá vykazuje preň navrhnuté napájanie prúdom priamo zo zdroja prúdu.

3.2 Umiestnenie prístroja

Pri umiestnení prístroja na stole zabezpečte nasledovné:
• Zabezpečte, aby sa prístroj položil na stabilnú, rovnú, proti vode odolnú a žiaruvzdornú plochu.
• Prístroj by mal byť stabilný a všetky štyri nohy by mali stáť na ploche stola.
Tým sa zabráni pohybovaniu sa prístroja.
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3. Inštalácia
3.3 Pripojenie kondenzátora a fliaš na odpadovú vodu

Na prístroj Statim 7000 sa musia pripojiť dve fľaše: kondenzačná fľaša a fľaša na odpadovú
vodu.
1.

Kondenzačná fľaša má veko s tromi konektormi (2 veľké a 1 malý pripojovací kus), ako
aj dlhú konštrukčnú skupinu medenej kondenzačnej špirály.

2.

Fľaša na odpadovú vodu obsahuje veko s 1 konektorom (1 malý pripojovací kus) a
jednu krátku medenú kondenzačnú cievku.

UPOZORNENIE: Fľaše a diely nepopleťte,
pretože by to mohlo viesť k pretečeniu!

Obrázok 3

Na pripojenie oboch fliaš na prístroj Statim 7000
dodržte nasledovné kroky:

Prípoje odtokovej
hadice

1.

Obe odtokové hadice zasuňte do
prípojov odtokových hadíc prístroja a
bezpečne ich spojte.

2.

Odstráňte 2 objímkové matice z
Fľaša na
veľkých pripojovacích kusov na fľaši s 3 odpadovú vodu
konektormi a posuňte po jednej matici
na každý voľný koniec odtokových
hadíc. Odtokové hadice neskrúťte.

Rýchlospojovacia
hadica

Spojovacia
hadica

Kondenzačná
fľaša

3.

Odtokové hadice vložte do veľkých
pripojovacích kusov a 2 objímkové
matice rukou pevne utiahnite.

4.

Snímte maticu z malého pripojovacieho
kusa na veku fľaše.

5.

Maticu posuňte na jeden koniec rýchlospojovacej hadice.

6.

Hadicu vsuňte do malého pripojovacieho kusa a pevne utiahnite.

7.

Kondenzačnú fľašu celú naplňte vodou a znovu nasaďte veko.

8.

Odstráňte maticu z fľaše na odpadovú vodu (s malou kondenzačnou cievkou).

9.

Maticu posuňte na voľný koniec rýchlospojovacej hadice.

10.

Hadicu vsuňte do pripojovacieho kusa fľaše na odpadovú vodu a pevne utiahnite.

11.

Fľašu na odpadovú vodu nechajte prázdnu.

12.

Obe fľaše umiestnite do blízkosti prístroja a podeň.

13.

Podľa plánu údržby vodu vo fľašiach vymieňajte, aby ste zabránili nepríjemným
pachom a sfarbeniu obsahu. Slabý dezinfekčný prostriedok, ktorý bol pripravený podľa
pokynov výrobcu, sa môže pridať, aby sa, čo sa toho týka, urobila náprava.
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3. Inštalácia
3.4 Prístup do používateľského menu

Pomocou používateľského menu môže obsluha vynulovať výstražné hlásenia, nastaviť denný
čas a dátum, zvoliť jazyk a modifikovať iné funkcie, ktoré neovplyvnia sterilizačný proces
prístroja.
Prístup do používateľského menu je možný dvomi metódami:
1. Prístroj zapnite a súčasne stlačte tlačidlo
			
alebo
2. Súčasne stlačte tlačidlá
PROGRAM“.

a , zatiaľ čo sa na prístroji objaví hlásenie „ZVOĽTE

= Ďalšia možnosť
= Predošlá možnosť
= Zvoliť možnosť
= Uloženie do pamäte a ukončenie alebo návrat do hlavného menu

3.5 Nastavenie denného času a dátumu

Aby ste nastavili denný čas a dátum, vykonajte nasledovné kroky a všímajte si blikajúci kurzor
na LCD displeji.
Pristúpte k používateľskému menu a zvoľte možnosť DENNÝ ČAS & DÁTUM, keď sa zobrazí
v prvom riadku.
Alebo
Prístroj VYPnite. Tlačidlo

držte stlačené a prístroj znovu ZAPnite.

1.

Zmeňte hodnoty pomocou tlačidiel
(hore).

2.

Aby ste zvolili ďalšie pole, stlačte tlačidlo

3.

Aby ste uložili zmeny do pamäte a vrátili sa do
normálneho prevádzkového režimu, stlačte tlačidlo
.

4.

(dolu) a
.

Aby ste túto možnosť opustili bez toho, aby ste
vykonali zmeny, prístroj Statim VYPnite.

3.6 Voľba jazyka

Hlásenia na LCD displeji sa môžu zobrazovať v rade rôznych
jazykov. Aby ste zmenili terajší zvolený jazyk, vstúpte do
používateľského menu a zvoľte možnosť JAZYK, keď sa
zobrazí v prvom riadku.
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3. Inštalácia
Alebo
Prístroj VYPnite. Tlačidlo

držte stlačené a prístroj znovu ZAPnite.

1. Zvoľte pomocou tlačidiel (dolu) a (hore) preferovaný jazyk.
2. Keď sa zobrazí požadovaný jazyk, stlačte tlačidlo
, aby ste uložili jazyk do pamäte
a vrátili sa do normálneho prevádzkového režimu.

3.7 Pridelenie identifikačného čísla prístroja

Aby ste pridelili identifikačné číslo, pristúpte k používateľskému
menu a zvoľte možnosť ID PRÍSTROJA, keď sa zobrazí v
prvom riadku.
Alebo
Prístroj vypnite a tlačidlo

STATIM 7000+ S702R604
#000
Zobrazenie pri prideľovaní
čísla prístroja

držte stlačené, zatiaľ čo prístroj znovu zapnete.

1. Zmeňte hodnoty pomocou tlačidiel
(dolu) a (hore).
2. Aby ste zmenili ďalšie miesto (max. 3), stlačte tlačidlo
.
3. Aby ste uložili zmeny do pamäte a vrátili sa do normálneho prevádzkového režimu,
stlačte tlačidlo
.

3.8 Inštalácia filtra vody alebo vodnej obtokovej vložky

Pri prvej inštalácii prístroja sa musí nainštalovať buď spoludodaný filter vody alebo alternatívne
obdržateľná vodná obtoková vložka. Viď „Výmena filtra vody“. Zabezpečte, aby sa denný čas a
dátum nastavili prv, než sa nainštaluje filter vody.

3.9 Plnenie Statim nádrže

Nádrž sa môže naplniť dvojakým spôsobom:
1.
Nádrž vyberte z prístroja, separátne ju naplňte a znovu nasaďte do prístroja.
2.

Odnímte kryt nádrže a vodu nalejte priamo do nádrže.

Pri použití SciCan filtra vody (SCWF1) sa môže nádrž naplniť vodou z vodovodu.
Ak sa SciCan filter vody nepoužije, musí sa zakúpiť a použiť vodná obtoková vložka
(SCWFBP) a smie sa použiť len voda destilovaná parným procesom s celkovo menej než 5
ppm rozpustenými pevnými látkami (a konduktivitou menej než 10 uS/cm). Táto vložka by sa
mala ročne vymieňať.
Konduktivitu vody je možné skontrolovať na LCD displeji podľa postupu v odseku „Evidencia
kvality vody“.
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3. Inštalácia
3.10 Zaslanie prístroja

Na zaslanie prístroja sa musí zo systému
odstrániť všetká zvyšková voda. Na to vykonajte
nasledovné kroky:
1.
Nádrž vyberte a vyprázdnite jej obsah.
2.

Nádrž opäť vložte do prístroja, aby voda,
ktorá zostala v prístroji, mohla odtekať do
nádrže.

Obrázok 4

Odtoková
hadica

3.

Nádrž a filter vody vyberte a zvyšnú vodu
vyprázdnite z nádrže.

4.

Pod zadnú stranu prístroja položte nejakú nádrž na vodu.

5.

Odtokovú hadicu celkom vytiahnite a potiahnite zátku, aby ste zvyšnú vodu vyprázdnili
do nádrže na vodu.

6.

Zátku odtokovej hadice znovu nasaďte a odtokovú hadicu opäť kompletne zasuňte.

7.

Prístroj zabaľte do pôvodného obalového materiálu a priložte k nemu všetky pôvodne
spoludodané časti príslušenstva.

8.

Uveďte, že ide o výhrevné zariadenie a o poistenú zásielku.
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4. Návod na použitie
4.1 Použitie kazety

Pri vyberaní kazety po cykle postupujte opatrne, pretože kazeta a
jej obsah môžu byť horúce a môžu obsahovať paru.

zatvorené

nosná rukoväť

otvorené

• Otvorenie kazety:
1.
Stlačte nosnú rukoväť do otvorenej polohy.
2.

Umiestnite svoje ruky na oboch stranách rukoväte kazety.

3.

Vložte ukazováky do štrbiny a položte palce na palcové
vankúšiky.

4.

Zatlačte palce nadol a potiahnite ukazováky nahor, kým sa
veko neotvorí.

5.

Nadvihnite veko kazety a odnímte ho z vložky. Odložte
veko vonkajšou stranou nadol.

rukoväť kazety

• Zatvorenie kazety:
1.
Vycentrujte pántový jazýček veka s pántovou štrbinou na
vložke.
2.

Zatiaľ čo budete veko zatvárať, jazýček zaklapne do
štrbiny.

3.

Posuňte nosnú rukoväť do zatvorenej polohy.

• Vloženie kazety do prístroja Statim 7000:
1.
Držte rukoväť kazety v jednej ruke a nosnú rukoväť v
druhej ruke.
2.

Umiestnite koniec kazety do prístroja a posuňte nosnú
rukoväť do zatvorenej polohy.

3.

Posúvajte kazetu opatrne do prístroja Statim, až kým bude
počuť zaklapnutie.

Kazetu nikdy neposúvajte do prístroja Statim silou, pretože by sa
tým mohli poškodiť vnútorné komponenty.

Obrázok 5

• STAT-DRI
Ošetrením vnútorných plôch kazety sušiacim prostriedkom Stat-Dri patriacim k rozsahu
dodávky prístroja sa zlepší proces sušenia. (Náhradné fľaše sa môžu dodatočne objednať u
firmy SciCan pod objednávacím číslom 2OZPLUS, 8OZPLUS, 8OZPLUST, 32OZPLUS.)

11

STATIM 7000 Príručka obsluhy

4. Návod na použitie
4.2 Príprava a naloženie nástrojov

Prístroj Statim 7000 bol testovaný na maximálnu záťaž nástrojmi 3,4 kg pre nezabalené
a zabalené cykly a 0,8 kg pre gumové a plastové cykly. Informácie o zostavení správnej
hmotnosti je možné nájsť ďalej v tejto kapitole v časti „Smernice k hmotnosti nástrojov“. Pred
vložením nástrojov do prístroja Statim 7000 sa musia dodržať pokyny výrobcu k opätovnej
úprave.
• Čistenie nástrojov
Všetky nástroje sa musia vyčistiť a opláchnuť prv, než sa vložia do kazety. Zvyšky
dezinfekčných prostriedkov a pevné nečistoty môžu zhoršiť sterilizáciu a poškodiť nástroje,
kazetu a prístroj Statim. Namazané nástroje sa musia dôkladne utrieť a prebytočný mastiaci
prostriedok sa musí pred vložením odstrániť.
• Nezabalené nástroje
Nezabalené nástroje na nástrojovom podstavci usporiadajte tak, aby sa navzájom nedotýkali.
Tým sa zabezpečí, že para dosiahne všetky plochy a proces sušenia sa urýchli.
Nástroje sa nesmú do kaziet navŕšiť alebo nakopiť, pretože proces sterilizácie sa tým zhorší.
• Zabalené nástroje
Nástroje dávajte do autoklávovacích vreciek podľa pokynov výrobcu. Zabalené nástroje
položte na nakladací podstavec (01-110301S) zabalený do vrecka tak, aby sa neprekrývali.
Zabezpečte, aby všetky zabalené šarže boli pred manipuláciou a/alebo úschovou suché, aby
sa zachovala sterilita.
Firma SciCan odporúča použitie papierových/papierových a plastových/plastových
autoklávovacích vreciek, ktoré boli vyrobené v súlade s normou EN 868, alebo vrecká ako
sterilizačné vrecko Crosstex. Nástroje zabaľte do vreciek voľne, aby mohla para preniknúť ku
všetkým plochám nástrojov.
Nástroje, ktoré sa vložili do nástrojovej kazety, sa môžu zavinúť do sterilizačnej krycej rúšky
ako Dextex II.
Použitie látkových krycích rúšiek v prístroji Statim 7000 sa neodporúča.
• Gumené a plastové produkty
Nasledovné materiály sa môžu sterilizovať v prístroji Statim:
Nylon, Polykarbonát (Lexan™), Polypropylén, PTFE (Teflón™), Acetal (Delrin™), Polysulfón
(Udel™), Polyetherimid (Ultem™), Silikónová guma a Polyester.
Pri nakladaní gumených a plastových nástrojov na podnos sa musí medzi nástrojmi a stenami
kazety nechať miesto. Tým sa zaistí, že para dosiahne všetky plochy, a proces sušenia sa
urýchli.
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Nasledovné materiály sa nemôžu sterilizovať v prístroji Statim:
Polyetylén, ABS, Styrén, Celulóza, PVC, Acryl (Plexisklo™), PPO (Noryl™), Latex, Neoprén a
podobné materiály.
Použitie týchto materiálov môže viesť k poškodeniu nástrojov alebo prístroja. Ak by nebol istý
materiál alebo konštrukcia niektorého nástroja, mal by sa do prístroja Statim vložiť až vtedy,
keď ste sa výrobcu nástroja na to opýtali.
• Všetky nástroje
Prístroj Statim NIE je navrhnutý na sterilizáciu textílií, kvapalín alebo biomedicínskych
odpadových produktov. Po úspešnom cykle zostanú nástroje sterilné, kým sa vyberie kazeta z
prístroja. Nezabalené nástroje, ktoré boli vystavené okolitým alebo externým podmienkam, sa
nemôžu držať v sterilnom stave.
Ak sa vyžaduje sterilné uschovanie, musia sa nástroje, ktoré je nutné sterilizovať, zabaliť v
súlade s pokynmi výrobcu do autoklávovacích vreciek alebo sterilizačných krycích rúšiek.
Potom vykonajte zabalený cyklus, až kým sa ukončí fáza sušenia vzduchom.
Najlepšia osvedčená metóda: Nástroje (zabalené alebo nezabalené) pred manipuláciou
nechajte úplne vysušiť. Zavinuté alebo do vreciek zabalené nástroje sa nesmú navzájom
dotýkať, aby sa podporilo sušenie a umožnila efektívna sterilizácia.
Firma SciCan odporúča starostlivý výber sterilizačného cyklu konečným užívateľom, a síce
podľa odporúčaní hlavných infekčných kontrolných úradov a smerníc/odporúčaní miestnych
dozorných úradov.
•

Smernice k hmotnosti nástrojov

Nástroj

Typická hmotnosť
nástroja

Nástroj

Typická hmotnosť
nástroja

Nožnice

30 g

Plastová odtlačková lyžica

15 až 45 g

Dentálna škrabka

20 g
15 g

Polohovací krúžok pre
röntgenové snímky

20 g

Kliešte
Dentálny ručný nástroj

40 až 60 g

Phako ručné nástroje

110 g

Kazeta na nástroje

747 g

Koferdam

27 g

Sacia kanyla

10g

59 g

Plastové zubné zrkadielko

8g

Ortodontické nástroje na
odstránenie pásky

UPOZORNENIE: Vyššie uvedené nástroje slúžia len ako príklad. Presná hmotnosť Vaších
nástrojov je uvedená v špecifikáciách výrobcu.
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• Biologické indikátory
Firma SciCan odporúča biologické EZTest™ indikátory pary od firmy SGM Biotech Inc. pre
rutinnú kontrolu prístroja Statim 7000. Tento systém pozostáva zo samostatných biologických
indikátorov a inkubátorov. Je dôležité zvoliť správny biologický indikátor pre cyklus, ktorý je
nutné testovať.
Podrobné pokyny k manipulácii, použitiu a likvidácii týchto indikátorov je možné nájsť v
literatúre produktu EZTest™ biologických indikátorov alebo kontaktujte za týmto účelom firmu
SGM Biotech Inc.
Pretože odporúčaná inkubačná doba pre EZTest™ indikátory činí 24 hodín, odporúča sa, aby
sa biologické indikátorové testy vykonali takým spôsobom, aby inkubačná doba pripadla na
plánovaný prestoj, ako napr. posledný cyklus pred víkendom.

• Chemické indikátory
Firma SciCan odporúča použitie chemických indikátorov procesu vhodných pre parné
sterilizátory na rutinnú kontrolu prístroja Statim 7000. Je dôležité vybrať si z množstva značiek
na trhu ten správny typ. Používajte len indikátory, ktoré sú navrhnuté na sterilizáciu parou pri
134 °C pre nezabalené a zabalené cykly, ako aj pri 121 °C pre gumené a plastové cykly. Firma
SciCan odporúča použitie indikátorov s testovacími prúžkami (TST) od firmy SciCan (SciCan
objednávacie číslo SCI-134) pre nezabalené a zabalené cykly. Použite minimálne jeden
indikátor pre každú spracovanú šaržu. Pridŕžajte sa presne pokynov výrobcu indikátorov.
• Rutinná kontrola
Ku každému baleniu alebo šarži, ktoré sa musia sterilizovať, by sa mali priložiť chemické
indikátory procesu. Okrem toho sa odporúča týždenné použitie biologických indikátorov,
pomocou ktorých sa môže potvrdiť, že nástroje sú vystavené sterilizačným podmienkam. Pre
prístroj Statim 7000 sa na rutinnú kontrolu odporúča biologický indikátor EZTest™ Steam od
firmy SGM Biotech Inc. Je dôležité zvoliť správny biologický indikátor pre cyklus, ktorý je nutné
testovať.
Podrobné pokyny k manipulácii, použitiu a likvidácii biologických a chemických indikátorov je
možné nájsť v literatúre k produktu indikátorov alebo sa obráťte priamo na výrobcu.
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Na použitie indikátorov s prístrojom Statim 7000 vykonajte nasledovné kroky:
1.

Umiestnite príslušný biologický a/alebo chemický indikátor do zadného ľavého rohu
kazety prístroja Statim 7000.

2.

Spracujte v sterilizátore šaržu ako obvykle.

3.

Zabezpečte, aby sa na LCD displeji objavilo po ukončení cyklu hlásenie „Cyklus
ukončený“.

4.

Biologický a/alebo chemický indikátor vyberte a ďalej spracujte podľa literatúry
priloženej k indikátoru.

5.

Indikátor pozorujte po dobu inkubačného času.

Pri prvom náznaku potenciálneho zlyhania sterilizácie:
1.

Nespracúvajte ďalšie nástroje, kým sa nezaznamenajú pozitívne výsledky.

2.

Zabezpečte, že sa použil správny typ indikátora.

3.

Zabezpečte, že komora nebola preplnená. Pokyny k riadnemu naloženiu je možné
nájsť na začiatku tohto odseku.

4.

Ak by výsledky zostali nezmenené, nespracúvajte v prístroji Statim 7000 ďalšie
nástroje a kontaktujte predajcu výrobkov firmy SciCan, aby ste získali ďalšiu podporu.

Pretože odporúčaná inkubačná doba pre EZTest™ indikátory činí 24 hodín, odporúča sa, aby
sa biologické indikátorové testy vykonali takým spôsobom, aby inkubačná doba pripadla na
plánovaný prestoj, ako napr. posledný cyklus pred víkendom.
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4.3 Voľba cyklu

Príslušné sterilizačné cykly prístroja Statim 7000 sú navrhnuté na sterilizáciu určitých šarží.
Každý cyklus sa môže zvoliť stlačením tlačidla

,

alebo

.

Typy nástrojov, požiadavky na sterilizáciu a grafické zobrazenie parametrov každého cyklu je
možné nájsť na nasledujúcich stranách.
1. Nezabalené cykly
Nezabalený cyklus je univerzálny sterilizačný cyklus na sterilizáciu až 3,4 kg nezabalených
kovových nástrojov, ako sú kliešte, znovupoužiteľný vrták, škrabka, pinzety, ako aj dentálne
a phako ručné nástroje. Aby sa neprekročila maximálna záťaž, sú v predošlom odseku
obsiahnuté údaje o približnej hmotnosti jednotlivých nástrojov v smerniciach o hmotnosti
nástrojov. Na konci sterilizačnej fázy cyklu nastupuje 12 minút trvajúce sušenie vzduchom.
Sušenie vzduchom sa môže kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla
. Táto doba sušenia sa
môže nastaviť cez Možnosti v používateľskom menu.
Aby ste zvolili nezabalený cyklus:
Stlačte tlačidlo
sú k dispozícii.

, aby ste prechádzali cyklami, ktoré

NEZABALENÝ 134 °C/3,5 Min
Severnej Amerike
NEZABALENÝ 134 °C/18 Min (V
nie je k dispozícii.

Keď sa bude indikovať požadovaný cyklus,
stlačte tlačidlo

A

B

C

D
3,5 Min/18 Min

A 100 °C/101 kPa
B 3 preplachovania (príprava)
Špi� ka pri 133 °C/295 kPa
Zníženie tlaku na 115 °C/169 kPa
C Nárast tlaku

E

F

D Sterilizácia
134 °C/304 kPa 138 °C/341 kPa
E Odvzdušnenie
F Sušenie vzduchom

Nezabalený

Dbajte prosím na to, že 18 minútový cyklus je obdržateľný len s niektorými modelmi, ktoré
spĺňajú štandard EN 13060. Okrem toho musí tento cyklus pri nastavení prístroja povoliť
technik služieb pre zákazníkov, pretože prístroj je zo závodu štandardne nastavený na 3,5
minútový cyklus. Po aktivácii cyklu sa bude indikovať naposledy vykonaný nezabalený cyklus,
keď sa tento cyklus druhý raz zvolí. Tento cyklus nie je v Severnej Amerike k dispozícii.
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2. Zabalené cykly
Zabalený cyklus sa používa na sterilizáciu až 3,4 kg nástrojov s pevnými a dutými telesami,
ktoré boli zabalené do autoklávovacích vreciek alebo sterilizačných krycích rúšiek. V tomto
cykle sa môžu sterilizovať nástroje ako kliešte, znovupoužiteľné vrtáky, škrabky, pinzety, ako
i dentálne a phako ručné nástroje. Aby sa neprekročila maximálna záťaž, sú v predošlom
odseku obsiahnuté údaje o približnej hmotnosti jednotlivých nástrojov v smerniciach o
hmotnosti nástrojov. Na konci sterilizačnej fázy cyklu nastúpi 12 minút trvajúce sušenie.
Sušenie vzduchom sa môže kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla
. Táto doba sušenia sa
môže nastaviť cez Možnosti v príručke používateľa.
Aby ste zvolili zabalený cyklus:
Stlačte tlačidlo
sú k dispozícii.

, aby ste prechádzali cyklami, ktoré

ZABALENÝ 134 °C/3,5 Min
V Severnej Amerike
ZABALENÝ 134 °C/18 Min (nie
je k dispozícii.)

Keď sa bude indikovať požadovaný cyklus,
stlačte tlačidlo

A

B

D
C
3,5 Min/18 Min

A 100 °C/101 kPa
B 6 preplachovaní (príprava)
Špička pri 133 °C/295 kPa
Zníženie tlaku na 115 °C/169 kPa
C Nárast tlaku

E

D Sterilizácia
134 °C/304 kPa 138 °C/341 kPa
E Sušenie

Dbajte prosím na to, že 18 minútový cyklus je obdržateľný len s niektorými modelmi, ktoré
spĺňajú štandard EN 13060. Okrem toho musí tento cyklus pri nastavení prístroja povoliť
technik služieb pre zákazníkov, pretože prístroj je zo závodu štandardne nastavený na 3,5
minútový cyklus. Po aktivácii cyklu sa bude indikovať naposledy vykonaný zabalený cyklus,
keď sa tento cyklus druhý raz zvolí. Tento cyklus nie je v Severnej Amerike k dispozícii.
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3. Gumený a plastový cyklus
Gumený a plastový cyklus sa používa na sterilizáciu až 0,8 kg nezabalených nástrojov,
ktorých materiály sú uvedené na strane 12. V tomto cykle sa môžu sterilizovať nástroje
ako röntgenové krúžky, koferdam a ortodontické nástroje na odstránenie pásky. Aby sa
neprekročila maximálna záťaž, sú v predošlom odseku obsiahnuté údaje o približnej hmotnosti
jednotlivých nástrojov v smerniciach o hmotnosti nástrojov. Na konci sterilizačnej fázy cyklu
nastúpi 12 minút trvajúce sušenie. Sušenie vzduchom sa môže kedykoľvek prerušiť stlačením
tlačidla
. Táto doba sušenia sa môže nastaviť cez Možnosti v používateľskom menu.
Aby ste zvolili tento cyklus: Stlačte tlačidlo

1

a potom tlačidlo

.

2

GUMA/PLAST 121 °C/30 Min

30 Min
D Sterilizácia
A 100 °C/101 kPa
121 °C/205 kPa B 3 preplachovania (príprava)
124 °C/225kPa
S Špička pri 120 °C/199 kPa
E Odvzdušnenie
Zníženie tlaku
1 10 °C/143 kPa
F Sušenie vzduchom
C Nárast tlaku

4. Cyklus len sušenia vzduchom
Toto nie je sterilizačný cyklus.

Cyklus sušenia začne automaticky po každom sterilizačnom cykle a je prednastavený na
dobu trvania 12 minút. Sušenie vzduchom sa môže prerušiť stlačením tlačidla
. Aby sa
zabezpečilo, že obsah kazety alebo vrecka bude suchý, prednastavila sa doba sušenia
pre všetky sterilizačné cykly na 12 minút. Nezabalené alebo gumené a plastové cykly sú
nastaviteľné v stupňoch 1 minúty na 0 – 30 minút a cyklus sušenia vzduchom sa môže
nastaviť v stupňoch 1 minúty na 1 – 30 minút. Zabalené cykly sú nastaviteľné v stupňoch
1 minúty na 10 – 30 minút. Pre nezabalené nástroje je suchosť dôležitá, aby sa zabránilo
korózii. Pre zabalené nástroje je nevyhnutný suchý obal, aby sa zachovala sterilita.
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Ak sa počas fázy sušenia vzduchom sterilizačného cyklu stlačí tlačidlo
a kazeta sa
nevybrala z autoklávu, môže sa na ukončenie sterilizačného cyklu použiť Cyklus len sušenia
vzduchom. Ak sa kazeta vybrala z autoklávu, nesmie sa znovu použiť pre Cyklus len sušenia
vzduchom. Ak kazeta obsahuje zabalené nástroje a obaly nie sú suché, keď sa kazeta otvorí,
musia sa nástroje pre okamžité použitie antisepticky ošetriť alebo resterilizovať.
Aby ste začali, stlačte tlačidlo

1

a potom tlačidlo

.

2

Pri nezávislom štarte je tento cyklus prednastavený na 12 minút.
UPOZORNENIE: Pre Cyklus len sušenia vzduchom sa používa zohriaty filtrovaný
vzduch. Nástroje citlivé na teplo, ako gumené alebo plastové nástroje, by sa nemali
sterilizovať týmto cyklom.
Na zmenu doby sušenia vykonajte nasledujúce kroky:
1.

Stlačte súčasne tlačidlá

a

, aby ste pristúpili k používateľskému menu.

2.

Stlačte tlačidlo

3.

Keď nájdete cyklus, ktorý sa má zmeniť, stlačte tlačidlo

4.

Prestavte dobu sušenia tým, že stlačíte tlačidlo
a tlačidlo
, aby ste ju skrátili.

, aby ste prechádzali menu cyklu.
.

, aby ste dobu sušenia predĺžili,

UPOZORNENIE: Doby sušenia boli prednastavené na optimálny sušiaci výkon.
Skrátenie týchto dôb sa môže nepriaznivo prejaviť na suchosti hotovej náplne. Nástroje
v zavinutých obaloch sa nepovažujú za vhodné pre sterilné uschovanie, ak nie sú
úplne suché.
5.

Po voľbe požadovanej doby sušenia stlačte tlačidlo
pamäte.

6.

Stlačte

.
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4.4 Nechať cyklus bežať

Aby ste nechali cyklus bežať, vykonajte nasledovné kroky a sledujte LCD displej.
1. Nastavte sieťový vypínač na zadnej strane
prístroja na ZAP a čakajte na nasledovnú
indikáciu na LCD displeji:

14:23 15/11/2007
ZVOĽTE PROGRAM

2. Zvoľte príslušný cyklus tým, že budete nasledovať
pokyny pod „Voľba cyklu“ v odseku 4.3.
3. Pred začiatkom cyklu zobrazí počítadlo cyklov
prístroja celkový počet cyklov, ktoré doteraz na
prístroji bežali.
Zvolený cyklus
CYKLUS Č.:
000000
Zvolený cyklus
STLAČTE �T ART

4. Zatiaľ čo prístroj beží, zobrazí sa na LCD displeji postup cyklu:
Zvolený cyklus
OHRE
PRÍPRAVA
110 °C 143 kPa
NÁRAST TLAKU
125 °C 232 kPa
STERILIZÁCIA

Zatiaľ čo cyklus beží, je
136,8 °C 330 kPa 3:29
počuť rôzne zvuky.
ZNÍŽENIE TLAKU
Toto patrí k normálnemu priebehu funkcií prístroja.
108 °C 134 kPa
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Počas cyklu sušenia vzduchom vydáva kompresor bzučivé zvuky. Fáza sušenia vzduchom
cyklu sa môže kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla
.
Indikácia hlási:
ČAKAJTE PROSÍM
CYKLUS UKONČENÝ

STLAČENÝ STOP
SKONTROLUJTE SUCHOSŤ

Keď je cyklus sušenia vzduchom ukončený, indikácia hlási:
ODSTRÁŇTE KAZETU
CYKLUS UKONČENÝ

Keď je sterilizačný cyklus úspešne ukončený, zaznie signálny tón a oranžové svetlo bliká, kým
sa nestlačí tlačidlo
alebo kazeta nevyberie z prístroja.
Pozor: Po tom, čo sa cyklus ukončil, zostane kazeta v aseptickom stave, až pokým sa
neotvorí.

4.5 Zastavenie cyklu
Aby ste zastavili cyklus, stlačte tlačidlo
. Ak sa stlačí tlačidlo
, vyberie kazeta alebo ak
prístroj počas prevádzky zistí nejaký problém, cyklus sa zastaví. Po tom, čo sa cyklus zastavil,
musí sa stlačiť tlačidlo
prv, než sa bude môcť spustiť iný cyklus. Na indikácii sa objaví
niektoré z nasledovných hlásení:
PORUCHA XXX
NICHT STERIL
alebo
KAZETA ODSTRÁNENÁ
NESTERILNÉ

Ak sa na indikácii objaví hlásenie „PORUCHA“ alebo „NESTERILNÉ“, nie je obsah kazety
sterilný! Ďalšie informácie je možné nájsť v odseku 7, „Odstraňovanie porúch“.
Ak sa fáza sušenia tohto cyklu preruší, nesmú sa zabalené nástroje, ktoré sa nachádzali v
kazete, uschovať, iba ak by boli suché.
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5.1 Čistenie kazety

Je dobrou klinickou praxou udržiavať kazetu Statim a podstavec čisté. Toto tiež podporuje
fungovanie prístroja. Firma SciCan odporúča čistiť vnútorný priestor minimálne raz za týždeň.
Použite na to umývací prostriedok alebo jemný prací prostriedok, ktorý neobsahuje chlór.
Vnútornú stranu kazety a obe strany podstavca vyčistite špongiou určenou pre Teflón™om potiahnuté plochy. Potom dôkladne opláchnite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky
čistiacich prostriedkov.
Čistenie týchto dielov je obzvlášť dôležité, ak pravidelne sterilizujete namazané nástroje.
Potiahnutie celej vnútornej plochy kazety a podstavca sušiacim prostriedkom STAT-DRI
spôsobí, že voda bude tvoriť rovnomerný film bez perlenia. Keď voda prichádza do kontaktu
s horúcimi plochami, tiež sa rýchlejšie odparuje. Tvorba škvŕn je redukovaná na minimum a
nástroje oveľa lepšie schnú. Prípravok STAT-DRI by sa mal naniesť zakaždým po 10 cykloch a
po každom vyčistení kazety.

5.2 Čistenie nádrže na vodu

Skontrolujte, či nádrž nie je znečistená a nenachádzajú sa v nej nejaké častice. Nádrž sa
môže vyčistiť tým, že sa vyberie a jej vnútorná strana sa vyčistí umývacím prostriedkom alebo
jemným, bezchlórovým pracím prostriedkom. Pred použitím ju dôkladne opláchnite vodou, aby
ste odstránili všetky zvyšky čistiacich prostriedkov. Použitie chemikálií alebo iných čistiacich
prostriedkov sa neodporúča a mohlo by prístroj poškodiť.

5.3 Čistenie vonkajších plôch

Na čistenie všetkých vonkajších plôch používajte mäkkú, mydlom a vodou navlhčenú utierku.
Nepoužívajte žiadne ostré čistiace chemikálie alebo dezinfekčné prostriedky.

5.4 Výmena biologického vzduchového filtra

Filtre by sa mali vymieňať každých šesť mesiacov alebo po 500 cykloch, aby sa zabezpečilo
primerané napájanie čerstvým vzduchom počas cyklu SUŠENIA VZDUCHOM. Prístroj Statim
7000 kontroluje počet cyklov, ktoré prístroj vykonal, a každých 500 cyklov zobrazí na LCD
displeji hlásenie „SKONTROLOVAŤ/VYMENIŤ –VZDUCHOVÝ FILTER“.
Aby ste vymenili biologický vzduchový filter, vykonajte nasledovné kroky.
1.

Prístroj Statim prepnite na VYP.

2.

Vyberte nádrž na vodu, aby ste sa dostali ku biologickému vzduchovému filtru.
Odnímte z filtra gumové hadice, filter vyberte z jeho držiaka a zahoďte. Pri vyberaní
filtra z jeho držiaka dbajte na smer označenia šípkou na filtri a držiaku.

3.

Pred inštaláciou biologického náhradného vzduchového filtra (SciCan objednávacie
číslo 01-102119S) zabezpečte, aby sa označenie šípkou na filtri zhodovalo s
označením šípkou na držiaku.
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4.

Náhradný filter opatrne zatlačte do držiaka filtra.
Označenie šípkou na filtri by malo smerovať navonok a
doľava. Znovu pripojte hadice.

5.

Znovu nasaďte nádrž na vodu.

6.

Výstražné hlásenie vynulujte. Aby ste znovu spustili
výstražné hlásenie, pristúpte k používateľskému menu
a zvoľte možnosť VZDUCHOVÝ FILTER, keď sa
zobrazí v prvom riadku.

7.

Stlačte tlačidlo
NOVÝ ŠTART.

8.

Stlačte tlačidlo
, aby ste opustili túto obrazovku a
vrátili sa do obrazovky ZVOLIŤ CYKLUS.

Vzduchový
filter
Vodný filter

, keď sa v prvom riadku zobrazí
Obrázok 6

5.5 Výmena tesnení kazety

Aby sa zabezpečil optimálny výkon prístroja Statim 7000, je tesnenie opatrené elektronickým
RFID štítkom, aby sa zaručilo, že sa použijú iba autentické tesnenia a aby bol používateľ
po 1000 cykloch hlásením na LCD displeji upozornený na to, že sa tesnenie musí vymeniť.
Tesnenie a O krúžky sa musia vymeniť každých 1000 cyklov alebo každých 12 mesiacov.
Náhradné tesnenia je možné dostať od firmy SciCan (objednávacie číslo 01-110295S kazeta,
tesniaca sada).
Ak tesnenie kazety prebehlo 1000 cyklami, objaví sa predčasné hlásenie VÝSTRAHA
TESNENIA - EŠTE 100 CYKLOV spolu s výstražným pípavým tónom. Tesnenia by sa
mali ihneď vymeniť. Po 1100 cykloch Váš prístroj už nebude fungovať a objaví sa hlásenie
TESNENIE JE PREŠLÉ – VYMENIŤ. Náhradné tesnenia je možné dostať u Vášho predajcu
výrobkov firmy SciCan.
Aby ste vymenili tesnenie veka kazety, vykonajte nasledovné kroky.
1.

Veko kazety a nové tesnenie položte na čistú pracovnú plochu.

2.

Prezrite polohu starého tesnenia vo veku kazety a nové
tesnenie položte rovnako narovnané vedľa veka.

3.

Staré tesnenie odstráňte a zahoďte.

4.

Odstráňte zvyšky z tesniaceho kanála a kanál vypláchnite
destilovanou vodou.

5.

Nové tesnenie namažte priloženým tekutým tesniacim
mastivom.

6.

RFID štítok v novom tesnení vycentrujte s otvormi vo veku.

7.

Zaoblenú hranu tesnenia osaďte pod okrúhly prehyb veka.

RFID štítok

Obrázok 7

UPOZORNENIE: Pri vsádzaní tesnenia by malo byť viditeľných sedem okrúhlych nosov.
Nosy by mali lícovať s vonkajšou plochou veka. Zabezpečte, aby tesnenie bolo kompletne
nasadené. Vonkajšiu stranu prehmatajte, aby ste zabezpečili, že tesnenie bude bezpečne
nasadené.
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Aby ste vymenili tesnenia (O krúžky) vložky kazety, vykonajte nasledovné kroky.
1.

Vyberte perforovaný podstavec (01-110294S).

2.

Odnímte odtokovú hadicu (01-110297S) priečinka.

3.

Odskrutkujte odtokovú spojku (vypúšťacia spojka kazety 7000, 01-110292S) a opatrne
vyberte O krúžok a tesnenie.

4.

Zoberte zodpovedajúce tesnenie zo sady a nainštalujte ho na prípoji.

5.

Odtokovú spojku umiestnite na kazetu a zabezpečte, aby sa kovová pružina
nachádzala na vonkajšej stene kazety.

6.

Odskrutkujte vstupnú spojku a parný deflektor (vstupná spojka kazety 7000, 01110291S) a opatrne vyberte O krúžok a tesnenie.

7.

Zoberte zodpovedajúce tesnenie zo sady a nainštalujte ho na prípoji.

8.

Na kazetu umiestnite druhú spojku a zabezpečte, aby sa kovová pružina nachádzala
na vonkajšej stene kazety.

9.

Znovu nasaďte odtokovú hadicu a perforovaný podstavec.

10.

O-krúžky by sa mali namazať
vatovými paličkami, ktoré
tvoria obsah sady, ak je pri
vkladaní kazety cítiť odpor.
(Objednávacie číslo 01110295S kazeta, tesniaca
sada)

UPOZORNENIE: Počas cyklu sa
môže za určitých okolností objaviť
medzi vekom a vložkou para. Ak
by sa to dialo opakovane, kazetu
snímte a skontrolujte, či je tesnenie
správne nainštalované.
Postupujte opatrne. Kovové časti by
mohli byť horúce a kazeta by mohla
obsahovať horúcu paru.
Aby mohol prístroj efektívne
fungovať, MUSÍ sa parný deflektor a
perforovaný podstavec znovu vložiť
v správnej polohe do kazety.

Perforovaný podstavec

Napúšťacia pružina

Napúšťacie tesnenie
Napúšťací O krúžok
Odtoková spojková
matica
Odtoková
pružina

Parný deflektor a spojka

ok

rúž

ý
kov

Ok

to

Od
Odtoková spojka

nie
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ováá vlož
k
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t
Od iltračn
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Obrázok 8
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5.6 Zachovanie hladín kvapaliny

Ak nepoužívate filter vody SciCan (SCWF1 vložka filtra vody), ktorý umožňuje použitie vody
z vodovodu, mali by ste v prístroji Statim použiť len vodu destilovanú parným procesom s
celkovo menej než 5 ppm rozpustenými pevnými látkami (a konduktivitou menej než 10 µS/
cm). Vyprázdnite fľašu na odpadovú vodu vždy, keď dopĺňate nádrž. Fľaša na odpadovú vodu
by sa mala vyprázdňovať často, aby sa zabránilo nepríjemným pachom a sfarbeniu obsahu.
(Slabý, bezchlórový dezinfekčný prostriedok, ktorý bol pripravený zodpovedajúc pokynom
výrobcu, sa môže pridať do fľaše na odpadovú vodu, aby sa tento problém odstránil.)
Kondenzačná fľaša by sa mala čistiť týždenne a plniť až povrch.

5.7 Výmena filtra vody

Ak používate filter vody SciCan, musí sa pravidelne vymieňať, aby sa
zabezpečilo, že sa do vnútorných komponentov prístroja dostane iba
čistá voda. Keď bude vložka filtra vody takmer opotrebovaná, objaví
sa pri voľbe cyklu hlásenie a signálny tón upozorní na to, že sa musí
doobjednať alebo vymeniť filter. Hlásenie sa objaví približne na dve
sekundy a potom zmizne, načo sa začne zvolený cyklus. Toto hlásenie
sa objaví zakaždým, keď sa zvolí cyklus, až kým sa filter vody
nenahradí novým filtrom. Ak sa filter nevymenil a je opotrebovaný na
100%, bude prístroj znovu fungovať až vtedy, keď sa nainštaluje nový
filter. Filter vody má obmedzenú trvanlivosť a mal by sa použiť pred
skončením doby trvanlivosti uvedenej na každom filtri.
Inštalovaný filter vody má, v závislosti od kvality vody z vodovodu,
maximálnu trvanlivosť 60 dní. Prístroj Vás upozorní na skončenie
doby trvanlivosti alebo na to, že filter je prešlý.
Filter vody sa nachádza pod vyberateľnou nádržou na vodu.
Aby ste vymenili tento filter, vykonajte nasledovné kroky.
1.

Stlačte dvakrát tlačidlo

.

2.

Vyberte nádrž na vodu.

3.

Vyberte opotrebovaný filter vody a zahoďte ho.

4.

Vyberte nový filter vody z jeho obalu.

5.

Nasaďte nový filter vody. Filter vody by sa mal položiť plocho a s nahor smerujúcimi
jazýčkami na spodnú stranu a potom zatlačiť, kým filter pevne nedosadne v spodnej
strane prístroja.

6.

Znovu nasaďte nádrž na vodu.

Obrázok 9

Na začiatku ďalšieho cyklu bude prístroj nový filter cca 2 minúty pripravovať a zobrazí hlásenie
ČAKAJTE PROSÍM.
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Pre štandardné nastavenie prístroja zo závodu je navrhnuté použitie filtra vody. Ak by ste
sa rozhodli použiť namiesto vody z vodovodu parným procesom destilovanú vodu, môžete
nainštalovať vodnú obtokovú vložku (SCWFBP) a prístroj adekvátne nastaviť.
Aby ste nastavili prístroj na použitie vodnej obtokovej vložky, vykonajte nasledovné kroky:
1. Nádrž na vodu a filter vody vyberte, ako bolo popísané predtým a nahraďte ho vodnou
obtokovou vložkou.
2.

Pristúpte k používateľskému menu (viď odsek 3.4) a zvoľte možnosť FILTER VODY,
keď sa zobrazí v prvom riadku.

3.

Tlačidlami

4.

Odíďte z používateľského menu tým, že stlačíte tlačidlo

(dolu) &

(hore) zvoľte NEINŠTALOVANÝ a potom stlačte tlačidlo

.

.

Aby ste používali SciCan filtračnú vložku filtra vody, musíte pristúpiť k používateľskému menu
a pod možnosťou FILTER VODY zvoliť INŠTALOVANÝ.

5.8 Evidovanie kvality vody
1.

Pristúpte k používateľskému menu. K používateľskému menu je možné pristúpiť
tým, že sa buď drží stlačené tlačidlo
, zatiaľ čo sa prístroj zapína alebo tým, že sa
súčasne stlačia tlačidlá a
, zatiaľ čo prístroj beží naprázdno a na LCD displeji sa
zobrazí „Zvoľte niektorý cyklus“.

2.

Tlačidlami

a

>kvalita vody
CD=XXμS / yyy / z,z ppm

choďte ku kvalite vody a zvoľte ju stlačením tlačidla

.

CD = konduktivita (vodivosť) xx = Mikro-Siemens hodnota
yyy = technická hodnota

z,z = ppm hodnota

5.9 Sušiaci výkon
Odporúča sa pravidelné používanie prípravku Stat-Dri, aby sa zabezpečil optimálny sušiaci
výkon. Ak by sa na kazete zistili perličky vody, ošetrite všetky vnútorné kovové komponenty
kazety prípravkom Stat-Dri. Ak sa sušiaci výkon nezlepší, zvýšte dobu sušiaceho cyklu. Doba
sušiaceho cyklu sa môže nastaviť prostredníctvom používateľského menu (viď „Prístup k
používateľskému menu“ v kapitole ku inštalácii, aby ste získali ďalšie informácie).
Aby ste zlepšili sušenie, rovnako zabezpečte, aby sa pre príslušnú záťaž použil adekvátny
obal. Na vrecká so šírkou menej ako 7,6 cm použite kazetový podstavec pre zabalené šarže
(objednávacie číslo 01-110301S).
UPOZORNENIE: Filter odtokovej rúrky by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo,
že bude zbavený nečistôt. Znečistený filter sa môže vyčistiť pod tečúcou vodou.
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5.10 Plán údržby

Aby sa zaručil bezporuchový výkon, musí obsluha a predajca dodržať plán údržby.
UPOZORNENIE: Konzultujte prosím miestne platné zákony o bezpečnosti pre ďalšie
používateľské testy, ktoré by mohli byť nevyhnutné.
V nasledujúcom pláne sú popísané nevyhnutné opatrenia.
Obsluha
Denne

Cyklus sušenia
vzduchom
Nádrž na vodu

•
•
•

Týždenne

Každých 6
mesiacov
Každý rok

Fľaša na odpadovú •
vodu
•
Kazeta
•

Biologický
vzduchový filter
Kondenzačná fľaša
Biologický
vzduchový filter
Tesnenie kazety
/ O krúžky
Vodná obtoková
vložka

Odporúča sa, nechať na konci každého pracovného dňa prebehnúť jeden cyklus
sušenia vzduchom, aby sa vysušila vlhkosť, ktorá prípadne zostala v systéme.
Skontrolujte, či nádrž nie je znečistená. Poprípade ju vyčistite a opláchnite.
Pre oftalmické použitie nádrž na konci pracovného dňa vyprázdnite, nechajte ju
prázdnu a na začiatku ďalšieho pracovného dňa ju znovu naplňte.
Zakaždým, keď sa plní nádrž, vyprázdnite fľašu na odpadovú vodu.
Môže sa tiež pridať malé množstvo bezchlórového dezinfekčného prostriedku.
Vnútornú stranu kazety vyčistite umývacím prostriedkom alebo jemným pracím
prostriedkom, ktorý neobsahuje chlór.

•

Vnútornú stranu utrite špongiou určenou na Teflón™-om potiahnuté plochy.

•

Po tom, čo sa odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku, ošetrite

•

vnútornú stranu kazety sušiacim prostriedkom STAT-DRI, aby ste zlepšili

•

proces sušenia. Objednajte si viac prípravku STAT-DRi od firmy SciCan tým, že
uvediete 2OZPLUS, 8OZPLUS alebo 32OZPLUS.
Skontrolujte, či filter nie je znečistený a vlhký.
Ak je znečistený, vymeňte ho. Ak je mokrý, dožadujte sa služieb pre zákazníkov.
Kondenzačná fľaša by sa mala čistiť týždenne a plniť až povrch.
Vymeňte každých 500 cyklov alebo každých 6 mesiacov (vždy čo ako prvé
nastane).
Vymeňte každých 1000 cyklov alebo každých 12 mesiacov (vždy čo ako prvé
nastane).
Vodná obtoková vložka by sa mala vymieňať ročne.

•
•
•
•
•

Technik
Raz ročne

Kazeta

•

Biologický filter
Magnetický ventil
Spätný ventil

•
•
•

Vložku, veko a tesnenie skontrolujte, či nie sú poškodené. V prípade potreby ich
vymeňte.
Skontrolujte, či biologický filter nie je vlhký. Ak je filter mokrý, vymeňte spätný ventil.
Urobte inšpekciu a ak je znečistený, vyčistite ho. Vymeňte posúvač, ak je chybný.
Odnímte odtokovú hadicu zo zadnej strany prístroja. Začnite cyklus sušenia
vzduchom a skontrolujte, či z pripojovacieho kusa vystupuje vzduch.

•
Kalibrácia

Vzduchový filter

Počas cyklu snímte hadicu vzduchového kompresora zo vstupu spätného ventilu.
Zabezpečte, aby z ventilu nevystupovala para. Pri netesnosti ho vymeňte.
•
Prístroj skalibrujte.
UPOZORNENIE: Pre severoamerické modely sa tlak vypočítava na základe nameranej
hodnoty kalibrovaného validačného termočlánku. Počas procesu kalibrácie nie sú
potrebné žiadne tlakové kalibračné prístroje.
•
Skontrolujte vzduchový filter na zadnej strane prístroja a ak je znečistený, vymeňte
ho.
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6.1 Komunikačné pripojenie

Na prístroji Statim 7000 sa nachádzajú až dva komunikačné
prípoje. Na zadnej strane prístroja sa nachádza jeden RS232
port. Niektoré modely sú vybavené dodatočným USB portom na
prednej strane prístroja.

Tlačiareň

Pri prístrojoch, ktoré nemajú na prednej strane žiadny USB port,
umožňuje port RS232 pripojenie externej tlačiarne alebo SciCan
zariadenia na registráciu údajov, ktoré zaznamenáva informácie o
cykloch a ukladá ich do veľkokapacitného pamäťového zariadenia
(MSD), napr. do USB flash drive alebo na pamäťovú SD kartu.

ALEBO

B
US

Zariadenie na
registráciu údajov

Obrázok 10
Pri prístrojoch s jedným USB portom na prednej strane umožňuje
port RS232 len pripojenie externej tlačiarne. USB port na prednej
strane sa používa na záznam a ukladanie informácií do pamäte na USB flash drive.

Pre tlač na tlačiarni s portom RS232 sa musí prípadne na mieste zakúpiť niektorá
z odporúčaných tlačiarní (viď nasledovný zoznam) od Vášho predajcu počítačov alebo
elektroniky.
Model tlačiarne

Koniec riadku

Sériové pripojenie

Používateľ tlačiarne°

CR/LF

Bitová rýchlosť
prenosu

Znak

TM-U220D (C31C515603) CR/LF
Citizen

9600

248 [0xF8]

IDP-3110-40 RF 120B
Star Micro

CR

9600

N/Z

SP212FD42-120
Star Micro

CR

9600

210 [0xd2]

SP216FD41-120
Star Micro

CR/LF

9600

210 [0xd2]

SP512MD42-R

CR/LF

9600

210 [0xd2]

SciCan zariadenie na
registráciu údajov

Koniec riadku

Sériové pripojenie

Používateľ tlačiarne°

CR/LF

Bitová rýchlosť
prenosu

Znak

N/Z

9600

32 [0xd2]

Epson

Pre veľkokapacitné
pamäťové zariadenie*

* Na základe veľkého počtu softvérových programov/prehliadačov, ktoré sa ponúkajú na prezeranie
súborov uložených na veľkokapacitnom pamäťovom zariadení, napr. na USB pamäťovom kľúči,
odporúčame vyššie uvedené nastavenia.

Aby Váš prístroj Statim vedel komunikovať s určitým zariadením, musí sa táto funkcia
aktivovať cez používateľské Setup menu. Nasledujte pokyny v nasledujúcom odseku 6.2 k
inštalácii SciCan zariadenia na registráciu údajov, aby ste aktivovali komunikáciu s externou
tlačiarňou alebo SciCan zariadením na registráciu údajov.
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6.2 Voľba správneho výstupu

Pred pripojením tlačiarne, zariadenia na registráciu údajov alebo USB flash drive resp. SD
karty vykonajte nasledujúce kroky 1-2.
Používateľský režim
Nastavenie denného
času/dátumu
Nastavenie jazyka
Nastavenie ID prístroja
Sušenie - nezabalený
Sušenie - zabalený
Sušenie - R&P
Sušenie - Extra
Kvalita vody
Posledný výtlačok
RS232
Koniec riadku CR/LF
Sér. pripoj. Bitová
prenosová rýchlosť
Používateľ tlačiarne ° Z.
Steril. Koncový bzučiak
Výstraha vzduchového filtra
Filter vody
Vymeniť filter
Uložiť do pamäte a ukončiť
Ukončiť

KROK 1
Zvoľte možnosť USB flash/MSD
1.

Pristúpte k používateľskému menu (viď
odsek 3.4).

2.

Z RS232 menu použite tlačidlá
a , aby ste sa dostali
k požadovanému nastaveniu
a potom stlačte tlačidlo , aby
ste zvolili nastavenie a vrátili sa
k používateľskému Setup menu.
Štandardné nastavenie zo závodu
je N/Z.
RS232
USB/Flash MSD
alebo
SÉR. TLAČIAREŇ
alebo
N/Z
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Nastavenie bitovej prenosovej rýchlosti sériového portu na 9600
Sériové pripojenie
Bitová prenosová rýchlosť

9600

1.

Použite z používateľského Setup menu tlačidlá
a , aby ste sa dostali do menu
bitovej rýchlosti prenosu sériového portu, a zvoľte ho tlačidlom
.

2.

Použite z menu bitovej prenosovej rýchlosti sériového portu tlačidlá
a , aby ste
sa dostali ku 9600, a stlačte tlačidlo
, aby ste zvolili túto možnosť a vrátili sa do
používateľského Setup menu.

Nastavenie znakov používateľa tlačiarne; (príklad: 134 °C)
Znak používateľa tlačiarne

32 [0x20]

1.

Použite z používateľského Setup menu tlačidlá
a , aby ste sa dostali do menu
znakov používateľa tlačiarne, a zvoľte ho tlačidlom .

2.

Použite z menu znakov používateľa tlačiarne tlačidlo

, aby ste zobrazenú hodnotu

zvýšili o jedno miesto, a tlačidlo , aby ste hodnotu zvýšili o desať miest; zadajte
hodnotu 32 [0x20] a stlačte tlačidlo
, aby ste nastavenie akceptovali a vrátili sa do
používateľského Setup menu.
Uloženie do pamäte a ukončenie
Uložiť do pamäte a ukončiť

Keď budú horeuvedené nastavenia ukončené, musí sa vykonať „Uložiť do pamäte a ukončiť“.
Ak sa tak nestane, vrátia sa informácie ku svojím pôvodným nastaveniam.
1.

Použite z používateľského Setup menu tlačidlá
pamäte a ukončiť“.

a

, aby ste sa dostali ku „Uložiť do

2.

Toto zvoľte tým, že stlačíte tlačidlo
. Na LCD displeji sa zobrazia informácie o
dennom čase a dátume a rad hlásení.

Krok 2

Voľba denného času a dátumu
Denný čas/dátum

SS:MM TT/MM/JJJJ

Upozornenie: Nastavte denný čas a dátum ako je uvedené v odseku 3.7.
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Krok 3

Nastavenie ID prístroja
ID PRÍSTROJA

001

Upozornenie: ID prístroja nastavte ako je popísané v odseku 3.9.

Krok 4a

Pripojenie SciCan zariadenia na registráciu údajov alebo sériovej tlačiarne na port
RS232 na zadnej strane prístroja
1.

Zabezpečte, aby boli prístroj Statim a SciCan zariadenie na registráciu údajov alebo
tlačiareň prepnuté na VYP.

2.

SciCan zariadenie na registráciu údajov alebo tlačiareň pripojte sériovým káblom k
prístroju Statim.

3.

SciCan zariadenie na registráciu údajov alebo tlačiareň zapnite.

4.

Zapnite prístroj Statim.

5.

Pri pripojení zariadenia na registráciu údajov sa na LCD
displeji objavia nasledovné hlásenia:

6.

Pri pripojení zariadenia na registráciu údajov zasuňte
USB flash drive alebo pamäťovú SD kartu.

7.

Po niekoľkých sekundách sa na LCD displeji objavia
nasledovné hlásenia:

SS:MM TT/MM/JJJJ
„MSD NEROZPOZNANÉ“/„
VLOŽTE MSD/FLASH“/
„ZVOĽTE PROGRAM“
SS:MM TT/MM/JJJJ
USB/FLASH ROZPOZNANÉ/
BEZPEČNE ODSTRÁŇTE MSD /
ZVOĽTE PROGRAM

Krok 4b

Pripojenie USB flash drive do predného USB portu
1.
Prístroj Statim vypnite.
2.

Prístroj Statim zapnite.

3.

Na LCD displeji sa objavia hlásenia zobrazené v kroku 4a 5.

4.

Zasuňte USB flash drive.

5.

Po niekoľkých sekundách sa na LCD displeji objaví hlásenie zobrazené v kroku 4a 7.
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6.3 Prehľad výtlačku cyklu
1. Model: STATIM 7000
Softvér: S702R604
2. Identifikátor prístroja:
Autokláv bol nastavený ako číslo
000
3. Počítadlo cyklov: Počet cyklov,
ktoré boli na prístroji vykonané
= 558
4. Denný čas/dátum:11:07hod., 17.
máj 2007
5. Názov cyklu: NEZABALENÝ
6. Názov cyklu Pokrač.Parametre:134 °C/ 3,5 min
7. Hodiny cyklu: Štart pri 0:00
8. Ohrev ukončený: Štart prípravnej
fázy je 3:14 (viď graf cyklu – fáza
‘A’ ukončená, začiatok fázy ‘B’)
9. Čas spustenia nárastu tlaku:
15:44 (štart fázy ‘C’)

10.Čas spustenia sterilizácie: 20:36
(štart fázy ‘D’)
11. Teplota/tlak & čas na začiatku
sterilizácie (fáza ‘D’)
12.Teplota/tlak & čas každých 30
sekúnd počas fázy sterilizácie
(fáza ‘D’)
13.Teplota/tlak & čas na konci fázy
sterilizácie (koniec fázy ‘D’)
14.Čas začiatku znižovania tlaku:
24:07 (štart fázy ‘E’)
15.Čas začiatku sušenia vzduchom:
25:13 (štart fázy ‘F’)
16.Cyklus ukončený

(Model 01-70xxxx)
STATIM 7000
702R604
Číslo prístroja :
000
ČÍSLO CYKLU
000558
11:07
17/05/2007
NEZABALENÝ
134 C/3,5 Min
ŠTART CYKLU
0:00
PRÍPRAVA
3:14
NÁRAST TLAKU
15:44
STERILIZÁCIA
20:36
136,4 C 221 kPa
20:36
135,7 C 216 kPa
21:06
136,2 C 220 kPa
21:36
135,9 C 218 kPa
22:06
136,4 C 217 kPa
22:36
135,9 C 219 kPa
23:06
135,6 C 217 kPa
23:36
135,9 C 218 kPa
24:06
ZNÍŽENIE TLAKU
24:07
SUŠENIE
25:13
CYKLUS UKONČENÝ 37:13

(Model 01-72xxxx)
(v Severnej Amerike
nemožno dostať)

1. Model: STATIM 7000
Softvér: S7S2R608
2. Identifikátor prístroja: Autokláv
bol nastavený ako číslo 000
3. Počítadlo cyklov: Počet cyklov,
ktoré boli na prístroji vykonané =
000002
4. Denný čas/dátum: 9:44 hod., 17.
máj 2007
5. Názov cyklu: NEZABALENÝ
6. Názov cyklu Pokračovanie Parametre: 134 °C/ 18 min
7. Hodiny cyklu: Štart pri 0:00
8. Ohrev ukončený: Štart prípravnej
fázy je 3:44 (viď graf cyklu – fáza
‘A’ ukončená, začiatok fázy ‘B’)
9. Čas spustenia nárastu tlaku:
11:51 (štart fázy ‘C’)

10.Čas spustenia sterilizácie:13:57
(štart fázy ‘D’)
11. Teplota/tlak a čas na začiatku
sterilizácie (fáza ‘D’)
12.Min. a max. teplota a tlak počas
sterilizačnej fázy.
13.Teplota/tlak a čas na konci fázy
sterilizácie (koniec fázy ‘D’)
14.Čas začiatku znižovania tlaku:
31:57 (štart fázy ‘E’)
15.Čas začiatku sušenia vzduchom:
33:06 (štart fázy ‘F’)
16.Časový cyklus ukončený
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S7S2R608
Číslo prístroja :
000
ČÍSLO CYKLU
000002
9:44
17/05/2007
NEZABALENÝ
134 C/18 Min
ŠTART CYKLU
0:00
PRÍPRAVA
3:44
132,9 C 299 kPa
6:13
115,1 C 165 kPa
6:46
132,9 C 299 kPa
8:35
115,2 C 163 kPa
9:07
132,9 C 298 kPa
10:54
115,0 C 164 kPa
11:51
NÁRAST TLAKU
11:51
STERILIZÁCIA
13:57
136,0 C, 325 kPa
13:57
Min. sterilizačné hodnoty:
135,4 C, 320 kPa
Max. sterilizačné hodnoty:
136,6 C, 332 kPa
136,0 C, 324 kPa
31:57
ZNÍŽENIE TLAKU
31:57
SUŠENIE
33:06
CYKLUS UKONČENÝ 45:06

STATIM 7000 Príručka obsluhy

7. Odstraňovanie porúch
Problém

Riešenie

Prístroj sa NEzapína.

Zabezpečte, aby bol prístroj pripojený do riadne uzemnenej
zásuvky a aby bol sieťový kábel pevne zasunutý do zadnej strany
prístroja.
Vyskúšajte inú zásuvku. Prístroj prepnite na 10 sekúnd na VYP a potom
znovu na ZAP.
Skontrolujte stav prerušenia napätia alebo poistku.

Pod prístrojom sa
nachádza voda.

Zabezpečte, aby sa pri napĺňaní nádrže nerozlievala voda. Zabezpečte,
aby bola zátka na odtokovej hadici pevne zasunutá. Vyberte kazetu
a znovu ju nasaďte. Skúste ďalší cyklus.
Buďte opatrní. Kazeta a/alebo jej obsah by mohol byť horúci
a obsahovať paru.
Kazeta je netesná. Ak by počas prevádzky vystupovala zo spodnej
strany prístroja voda, skontrolujte, či je tesnenie kazety správne vložené
a nepoškodené a prípadne ho vymeňte.
Postupujte opatrne. Kazeta a/alebo jej obsah by mohol byť horúci
a obsahovať paru.
Skúste ďalší cyklus. Ak je prístroj ešte stále netesný, ak je možné,
skúste ďalší cyklus s inou kazetou.
Ak je prístroj ešte stále netesný, prepnite prístroj na VYP, vyberte
a vyložte kazetu, vytiahnite prístroj zo zásuvky a zavolajte predajcovi,
u ktorého ste prístroj zakúpili.

Nástroje neschnú.

K najlepšiemu vysušeniu dôjde vtedy, keď cyklus prebehne až do konca.
Nechajte cyklus bežať až do konca. Zabezpečte, aby boli nástroje
správne naložené do kazety.
Zabezpečte, aby prístroj stál na rovnej pracovnej ploche. Skontrolujte, či
je filter na odtokovej rúrke zbavený nečistôt.
Vyčistite vnútornú stranu kazety a ošetrite ju sušiacim prostriedkom
Stat-Dri. Viď odsek 5.1, Čistenie kazety.
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Skontrolujte odtokovú hadicu (hadica do fľaše na odpadovú vodu), či nie
je zalomená. Ak je zalomená, zalomenie odstráňte. Ak sa hadica nedá
narovnať, odstráňte hadicu z tlakovej prípojky na prístroji Statim. Golier
prípojky zatlačte a druhou rukou pevne potiahnite za hadicu. Po tom, čo
sa hadica sňala, vyrežte poškodenú časť hadice ostrým nástrojom.
Nastavte dobu sušenia cez používateľské menu.
Skontrolujte vzduchové filtre. Poprípade ich vymeňte.
Zabezpečte, aby bola hadica dosť dlhá na to, aby dosiahla až k prístroju
po tom, čo sa znovu pripojila na odtokovú prípojku. Ak je hadica príliš
krátka na to, aby sa z nej časť odstránila, požiadajte Vášho predajcu
výrobkov firmy SciCan o náhradnú hadicu.
Zabezpečte, aby kompresor riadne fungoval. Na to odstráňte odtokovú
hadicu z fľaše na odpadovú vodu. Spustite Cyklus len sušenia
vzduchom a voľný koniec hadice strčte do pohára s vodou. Ak nedôjde
k silnému rovnomernému prúdu bubliniek, kompresor riadne nefunguje.
Kontaktujte predajcu výrobkov firmy SciCan.

Hlásenia Cyklus
prerušený —
NESTERILNÉ, Cyklus
náhle ukončený —
NESTERILNÉ a
PORUCHA.

Pár minút počkajte a skúste ďalší cyklus prv, než skúsite ďalšie riešenie.
Vyberte kazetu. Postupujte opatrne. Kovové časti sú horúce a kazeta
obsahuje horúcu paru. Urobte inšpekciu kazety, aby ste zabezpečili, že
dierky na zadnej strane tesnenia sú perfektne narovnané a že pružný
prehyb tesnenia leží celkom voľne. Odtokovú hadicu skontrolujte, či nie
je zalomená a upchatá. Ak je zalomená, zalomenie odstráňte.
Ak sa hadica nedá narovnať, odstráňte hadicu z tlakovej prípojky na
prístroji Statim. Golier prípojky zatlačte a druhou rukou pevne potiahnite
za hadicu. Po tom, čo sa hadica sňala, vyrežte poškodenú časť hadice
ostrým nástrojom. Zabezpečte, aby bola hadica dosť dlhá na to, aby
dosiahla k prístroju po tom, čo sa znovu pripojila na odtokovú prípojku.
Ak je hadica príliš krátka na to, aby sa z nej časť odstránila, požiadajte
Vášho predajcu výrobkov firmy SciCan o náhradnú hadicu.
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Zabezpečte, aby prístroj Statim neprišiel nedopatrením do
kontaktu s elektrickým zdrojom rušenia. Hľadajte Podmienky
okolia v odseku Inštalácia. (Odsek 3.1)
Skúste ďalší cyklus. Ak by problém trval ďalej, zapíšte si číslo
hlásenia poruchy a kontaktujte Vášho predajcu.

Z prednej strany
prístroja
vystupuje nadmerné
množstvo pary.

Vyberte kazetu a znova ju vložte. Skúste ďalší cyklus.
Vyberte tesnenie kazety a skontrolujte ho, či nie je nesprávne
narovnané alebo poškodené. Poprípade tesnenia - vložku/veko
vymeňte.
Postupujte opatrne, pretože kovové súčasti sú horúce a kazeta
obsahuje horúcu paru.
Ak je prístroj naďalej netesný, VYPnite ho, odstráňte kazetu,
vyložte ju a obráťte sa na Vášho predajcu výrobkov firmy
SciCan.

Hlásenie KVALITA
VODY
NEAKCEP
TOVATEĽNÁ.
Prístroj sa nespúšťa.

Ak nepoužívate žiadny filter vody, mohlo sa stať, že ste použili
vodu, ktorá nie je destilovaná parným procesom resp. je
destilovaná neodborne.
Vyprázdnite nádrž a naplňte ju vodou destilovanou parným
procesom s celkovo menej než 5 ppm rozpustenými pevnými
látkami (a konduktivitou menej než 10 µS/cm). Ak disponujete
konduktometrom (prístrojom na meranie vodivosti) vody,
skontrolujte pomocou používateľského menu kvalitu vody prv,
než naplníte nádrž.

Hlásenie DOPLŇTE
NÁDRŽ, prístroj sa
nespúšťa.

Výška hladiny vody v nádrži je nízka. Doplňte nádrž.

Denný čas a dátum sú
nesprávne.

Denný čas a dátum sa nenastavili. Nastavte denný čas a
dátum.

Hlásenie MSD NIE JE
SPOJENÉ <> VLOŽTE
MSD/FLASH

Skontrolujte sériové káblové pripojenie.
Skontrolujte prívod prúdu.
Zabezpečte, aby sa rozsvietila červená prúdová LED dióda.
Zabezpečte, aby bolo veľkokapacitné pamäťové zariadenie
riadne zasunuté.
Zopakujte inštrukcie k inštalácii SciCan zariadenia na
registráciu údajov na prístroji Statim.

Hlásenie MSD/FLASH
PLNÉ <> VYMEŇTE
MSD

MSD je plný. Exportujte dáta.
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Porucha

Odporúčané nápravné opatrenie

Porucha 1

Kontaktujte na mieste technika služieb pre zákazníkov firmy SciCan.

Porucha 3-4

Skontrolujte tesnenie kazety a kazetu, či nie sú poškodené. Pri
poškodení vymeňte buď tesnenie alebo kazetu.
Ak sa tým problém neodstráni, kontaktujte na mieste predajcu výrobkov
firmy SciCan.

Porucha 6

Skontrolujte, či odtokové hadice nie sú zalomené alebo stlačené
a či z tesnenia, veka alebo vložky kazety viditeľne nevystupuje
para. Pri poškodení ich vymeňte.
Ak sa tým problém neodstráni, kontaktujte na mieste predajcu výrobkov
firmy SciCan.

Porucha 7

Toto by mohlo byť spôsobené netesnou kazetou.
Vymeňte tesnenie kazety.
Ak sa tým problém neodstráni, kontaktujte na mieste predajcu výrobkov
firmy SciCan.

Porucha 8

Skontrolujte, či filter vo vložke kazety nie je upchatý.
Filter prípadne vyčistite. Ak sa tým problém nedá odstrániť, kontaktujte
na mieste technika služieb pre zákazníkov firmy SciCan.

Porucha 10-11

Možnými príčinami sú blokovaný filter odtokovej rúrky v kazete alebo
zalomená odtoková hadica do fľaše na vodu. Ak sa tým problém
neodstráni, kontaktujte na mieste predajcu výrobkov firmy SciCan.

Porucha 16

Toto by mohol byť následok prešlého, blokovaného, popraskaného
alebo poškodeného filtra vody. Filter vody vymeňte a vykonajte nový
štart. Ak sa tým problém neodstráni, kontaktujte na mieste predajcu
výrobkov firmy SciCan.

Porucha 18

Toto by mohol byť dôsledok prevádzky prístroja v prostredí s vysokými
teplotami. Počkajte, kým sa prístroj ochladí, a znovu vykonajte štart. Ak
sa tým problém neodstráni, kontaktujte na mieste predajcu výrobkov
firmy SciCan.

Porucha 17- 19

Kontaktujte na mieste predajcu výrobkov firmy SciCan.

Porucha 20

Možnými príčinami sú blokovaný filter v kazete alebo zalomená
odtoková hadica do fľaše na vodu. Ak sa tým problém neodstráni,
kontaktujte na mieste predajcu výrobkov firmy SciCan.

Porucha 25

Znovu spustite preplachovaciu sekvenciu tým, že sa vyberie a
znovu vloží nádrž na vodu. Vykonajte nový štart. Ak sa tým problém
neodstráni, kontaktujte na mieste predajcu výrobkov firmy SciCan.
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Porucha

Odporúčané nápravné opatrenie

Porucha 26-32

Toto by mohol byť následok prešlého, blokovaného, popraskaného
alebo poškodeného filtra vody. Filter vody vymeňte a vykonajte nový
štart. Ak sa tým problém neodstráni, kontaktujte na mieste predajcu
výrobkov firmy SciCan.

Porucha 50-81

Kontaktujte na mieste predajcu výrobkov firmy SciCan.

Porucha 82

Toto by mohol byť dôsledok prevádzky prístroja v prostredí s vysokými
teplotami. Počkajte, kým sa prístroj a náklad ochladia, a vykonajte nový
štart. Ak sa tým problém neodstráni, kontaktujte na mieste predajcu
výrobkov firmy SciCan.

Porucha 90-98

Kontaktujte na mieste predajcu výrobkov firmy SciCan.

ŽIADNA
KONFIGURAČNÁ
EEPROM

Kontaktujte na mieste predajcu výrobkov firmy SciCan.

CHYBA TLAČIARNE
(ak je inštalovaná
voliteľná tlačiareň)

Tlačiareň netlačí – príčinou je pravdepodobne vzpriečenie papiera alebo
chybná tlačiareň. Pri použití USB pamäťového kľúča prístroj vynulujte
tým, že sa vypne a znovu zapne. Aby ste znovu vytlačili posledný
výtlačok, otvorte používateľské menu a stlačením ikony R&P zvoľte
možnosť POSLEDNÝ VÝTLAČOK.

CYKLUS NÁHLE
UKONČENÝ

Toto hlásenie chyby sa objaví len na výtlačku, nasledované hlásením
„NESTERILNÉ“, ak obsluha stlačí tlačidlo STOP, aby zastavila cyklus,
alebo ako dôsledok PORUCHY CYKLU.

STLAČENÉ TLAČIDLO
STOP

Obsluha stlačila tlačidlo STOP, aby zastavila cyklus. Na LCD displeji sa
potom objaví hlásenie „NESTERILNÉ“.

CYKLUS PRERUŠENÝ

Toto hlásenie sa objaví, keď sa preruší napájanie prístroja prúdom prv,
než je cyklus ukončený. Toto hlásenie sa tiež vygeneruje, ak sa počas
cyklu zistila zlá kvalita vody alebo žiadna voda. Toto hlásenie sa tiež
objaví, ak sa sterilizačná fáza nezačne v priebehu troch minút po tom,
čo kazeta dosiahla sterilizačnú teplotu. V tomto prípade sa zobrazí
číslo v zátvorkách (26). Ak toto nastane v troch za sebou nasledujúcich
cykloch, zobrazí sa porucha 26.

NA VYNULOVANIE
STLAČTE STOP

Toto hlásenie sa objaví pre všetky poruchy. Používateľ MUSÍ stlačiť
tlačidlo STOP na tlačidlovom poli, aby prístroj vynuloval; inak nebude
používateľ môcť iniciovať žiadny iný cyklus.
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8. Náhradné diely a príslušenstvo
SCI134
99-108332
2OZPLUS
8OZPLUS
8OZPLUST
32OZPLUS
01-102119S
01-106848S
01-110754S
01-110288S
01-110289S
01-110290S
01-110291S
01-110292S
01-110789S

Monitory sterilizácie
Emulátory sterilizácie (v Severnej
Amerike nemožno dostať)
STAT-dri 2 oz
STAT-dri 8 oz
STAT-dry 8 oz so spúšťačom
STAT-dri 32 oz
Biologický filter
Odtoková vložka filtra
Mat., Silikónový kryt
Kazeta, kompletná (7000)
Vložka kazety (7000)
Veko kazety (7000)
Vtoková spojka kazety (7000)
Vypúšťacia spojka kazety (7000)
Kazetový kondenzačný deflektor

Sieťový kábel
01-110281S
01-110282S
01-110283S
01-110284S
01-110285S
01-110286S
01-110287S
01-110361S

01-110293S

Nádrž, kompletná (7000)

01-110294S

Perforovaný kazetový podstavec
(7000)

01-110295S

Tesniaca sada kazety (7000)

01-110296S

Sada spojkových O krúžkov
kazety (7000)

01-110297S

Sada odtokových hadíc
vložky kazety (7000)

01-110300S

Priepadová sada fľaše na
odpadovú vodu (7000)

01-110299S

Sada priepadu fľaše ku odtoku
(7000)

01-110301S

Kazetový podstavec pre
zabalené šarže (7000)

01-110327S

Tesniaca sada nádrže na vodu
(7000)

01-110328S

Veko nádrže na vodu (7000)

01-110329S

Rukoväť veka kazety (7000)

01-110330S

Rukoväť vložky kazety (7000)

SCWF1

Filtračná vložka filtra vody
(1 filter)

SCWFBP

Vodná obtoková vložka

SCWF6

Filtračná vložka filtra vody (6
kusov)

Sieťový kábel A: Amerika (okrem Argentíny, Čile, Uruguaj), Karibské štáty, Kórea,
Malajzia, Filipíny, Taiwan, Saudská Arábia
Sieťový kábel B: Európa (okrem Dánska, Írska, Škótska, Švajčiarska, Veľkej
Británie), Afganistan, Čile, Egypt, Indonézia, Kazachstan, Libanon, Líbya, Omán,
Rusko, Sudán, Sýria, Thajsko
Sieťový kábel C: Austrália, Nový Zéland, Uruguaj
Sieťový kábel D: Južná Afrika, India
Sieťový kábel E: Barma, Dánsko, Honkong, Írsko, Kuvajt, Macau, Malta, Omán,
Katar, Singapúr, VAE, Veľká Británia, Jemen
Sieťový kábel F: Švajčiarsko
Sieťový kábel G: Izrael
Sieťový kábel H: Čína
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9. Záruka
Obmedzenie záruky

Firma SciCan ručí na obdobie jedného roka, že prístroj Statim 7000 po ukončení výroby v
novom a nepoužitom stave pri normálnom používaní nezlyhá kvôli materiálovým chybám ani
nedostatkom pri spracovaní, pri ktorých sa nejedná o očividný dôsledok nenáležitého alebo
neodborného použitia resp. havárie.
Jednoročná záruka sa vzťahuje na všetky komponenty prístroja, s výnimkou rýchlo
opotrebovateľných súčastí ako sú tesnenia a filtre, za predpokladu, že sa produkt používa a
udržiava v súlade s popisom v príručke používateľa.
Ak sa počas tohto obdobia vyskytnú chyby na základe takýchto nedostatkov, firma SciCan
chybný diel (okrem tesnení) podľa vlastného uváženia zadarmo opraví alebo vymení v
prípade, že bude firma SciCan o chybe informovaná v priebehu tridsiatich (30) dní a chybný
(é) diel(diely) sa zašlú späť firme SciCan (poštovné platené).
Túto záruku môže uznať za platnú autorizovaný predajca výrobkov firmy SciCan predložením
produktu a pôvodnej obchodnej faktúry, ak faktúra identifikuje produkt podľa sériového čísla
a dátum kúpy je možné jednoznačne zistiť. Iné overenia sa neakceptujú. Po uplynutí jedného
roka sa všetky záruky a iné záväzky firmy SciCan ohľadne kvality produktu považujú za
definitívne splnené a ručenie zaniká. Po tejto lehote zákazník už nie je oprávnený klásť na
základe záruky požiadavky na firmu SciCan.
Firma SciCan nepreberá žiadnu inú záruku, garanciu alebo podobný záväzný prísľub než ako
je výslovne uvedené vyššie a táto záruka sa dáva namiesto všetkých ostatných záruk, a síce
v plnom rozsahu, ktorý zákon dovoľuje. Všetky nároky, okrem nárokov na základe tejto záruky,
vrátane nepriamych záruk vhodnosti tohto alebo iných produktov vyrobených firmou SciCan
pre určitý účel použitia na základe právnych predpisov, dohovorov, obchodných zvyklostí budú
zamietnuté a firma SciCan ich neuzná. Navštívte našu webovú stránku na adrese www.scican.
com, ak sa chcete dozvedieť viac o produktoch firmy SciCan a ich parametroch.
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10. Technické údaje
Rozmery prístroja:

Veľkosť kazety (zvonku):

Veľkosť kazety (úžitkový
objem):

Objem sterilizačnej komory:
Objem nádrže:
Hmotnosť (bez vody):
Potrebný voľný priestor:

Dĺžka:
Šírka:
Výška:
Dĺžka:
Šírka:
Výška:
Dĺžka:

60,5 cm
56,1 cm
27,1 cm
49,4 cm (vrátane rukovätí)
24,3 cm (vrátane rukovätí)
7,8 cm
34,3 cm

Šírka:
Výška:

21,9 cm
6,4 cm
6,3 l
5,6 l
42,18 kg
2,5 cm
1,3 cm
0 cm
1,4 l

Horná strana:
Bočné strany:
Zadná strana:

Minimálna dávka v nádrži na
vodu:
PRV hodnota (ventil tlakového odľahčenia):
Elektrické dáta:
Modely 01-70xxxx
Modely 01-72xxxx
(v Severnej Amerike nemožno dostať)
Spotreba prúdu:
Hladina hluku:
Trieda ochrany:
Ochrana:
Teplota okolia (prevádzka):
Vlhkosť:
Max. výška:

Modely EN 13060:

43,5 PSI
208-240 V WS, 50/60 Hz, 15 A
220-240 V WS, 50/60 Hz, 15 A
1,2 kWh
stred - 57 dB, špička -79 dB
I
krytý
5 °C - 40 °C
80 % max.
2000 m

01-72xxxx
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