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Symbole znajdujące się na urządzeniu i/lub w niniejszej instrukcji obsługi:Symbole znajdujące się na urządzeniu i/lub w niniejszej instrukcji obsługi:Symbole znajdujące się na urządzeniu i/lub w niniejszej instrukcji obsługi:Symbole znajdujące się na urządzeniu i/lub w niniejszej instrukcji obsługi:

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko urazu

UWAGA!
Stosować się, aby zapobiec 

uszkodzeniu urządzenia

Objaśnienia ogólne,
brak zagrożenia dla osób 

lub przedmiotów

GORĄCE POWIERZCHNIE!
Ryzyko poparzenia

GORĄCA PARA!
Ryzyko poparzenia

Wezwać serwis

Sprawdzić w instrukcji obsługi Nie wyrzucać z odpadami 
komunalnymi

SymboleSymboleSymboleSymbole

Możliwa dezynfekcja 
w urządzeniu thermo 

washer
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1. Wstęp1. Wstęp1. Wstęp1. Wstęp

Dla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentówDla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentówDla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentówDla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentów
Celem niniejszej instrukcji obsługi jest przekazanie informacji o sterylizatorach LINA MB17/22 i zapewnienie:
• właściwej instalacji i ustawienia;
• optymalnego użytkowania;
• bezpiecznego i niezawodnego działania;
• regularnej konserwacji i serwisowania zgodnie z wymogami. 
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Przeznaczenie produktuPrzeznaczenie produktuPrzeznaczenie produktuPrzeznaczenie produktu
Małe sterylizatory parowe przeznaczone są do zastosowań medycznych, np.: w praktykach lekarza p.o.z. (podstawowej opieki zdrowotnej), 
w praktykach dentystycznych, w gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej oraz w praktykach weterynaryjnych. Zastosowanie znajdują także 
tam, gdzie materiały i sprzęt mogą mieć kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, np.: narzędzia stosowane w gabinetach kosmetycznych, studiach 
tatuażu, kolczykowania oraz w salonach fryzjerskich.
Urządzenia te przeznaczone są do profesjonalnego użytkowania wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel.

Uwagi do instrukcji obsługiUwagi do instrukcji obsługiUwagi do instrukcji obsługiUwagi do instrukcji obsługi
Wszystkie rysunki, obrazy i teksty zawarte w niniejszej instrukcji są własnością producenta.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie — nawet częściowe — tekstu, rysunków i obrazów jest zabronione.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Odpowiedzialność producentaOdpowiedzialność producentaOdpowiedzialność producentaOdpowiedzialność producenta
Producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i działanie wyłącznie produktu zainstalowanego, 
eksploatowanego i serwisowanego zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
Serwisowanie urządzenia przez nieuprawnione osoby powoduje utratę roszczeń z tytułu gwarancji oraz  innych roszczeń wobec 
producenta.

Należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w rozdziale 3!



Kwalifikacje użytkownikówKwalifikacje użytkownikówKwalifikacje użytkownikówKwalifikacje użytkowników
Wyróżnia się dwie grupy użytkowników, którzy mogą obsługiwać sterylizator:

Administratorzy Administratorzy Administratorzy Administratorzy — szefowie klinik/gabinetów, którzy ponoszą odpowiedzialność prawną za przestrzeganie zasad higieny oraz za skuteczność 
procesów sterylizacji w miejscu pracy. Odpowiadają również za przeszkolenie UŻYTKOWNIKA oraz prawidłową pracę i konserwację urządzenia.

UżytkownicyUżytkownicyUżytkownicyUżytkownicy — osoby obsługujące sterylizator zgodnie z zaleceniami ADMINISTRATORA. Wymagane jest ich przeszkolenie z obsługi 
i bezpieczeństwa eksploatacji sterylizatora. Szkolenia powinny być regularne, a ich rezultaty udokumentowane.

Zgodność z normami i dyrektywami europejskimiZgodność z normami i dyrektywami europejskimiZgodność z normami i dyrektywami europejskimiZgodność z normami i dyrektywami europejskimi

Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca urządzeń medycznych, dla urządzeń klasy IIb, zgodnie z zasadą 15 — załącznik IX do powyższej 
dyrektywy.

Dyrektywa 97/23/EWG (dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych). Każda komora sterylizacji jest zaprojektowana i wykonana 
zgodnie z załącznikiem 1 oraz procedurą opisaną w załączniku III, moduł D1.

Dyrektywa 2002/96/EWG w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE).

Norma europejska EN 13060 (małe sterylizatory parowe).

Patrz Deklaracja Zgodności i Karta Gwarancyjna w załączonej dokumentacji.

WstępWstępWstępWstęp
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2. Rozpakowanie2. Rozpakowanie2. Rozpakowanie2. Rozpakowanie

W przypadku gdy sterylizator został przyniesiony z zimnego miejsca, przed włączeniem 
odczekać, aż zniknie wilgoć ze wszystkich powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
Po wyjęciu sterylizatora z opakowania powinny go przenosić dwie osoby.
Masa: LINA MB17: 38 kg

LINA MB22: 40,5 kg

Opakowanie i jego zawartość należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń  zewnętrznych. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub 
dostawcą odpowiedzialnym za transport.

Otworzyć drzwi przednie.

Wszystkie akcesoria znajdują się w komorze sterylizacyjnej.
Wyjąć całe wyposażenie z wyjątkiem tac i stojaka.
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Opakowanie produktu jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska i nadaje się do 
recyklingu.

Jednakże zalecamy zachować oryginalne opakowanie na potrzeby późniejszego przewozu lub 
transportu sterylizatora.



Zawartość opakowaniaZawartość opakowaniaZawartość opakowaniaZawartość opakowania

Tace (3 szt.)

Odwracany stojak

Uchwyt do tac

Rurka spustowa

Przewód zasilający

Lejek 

Element dystansowy

Przewodnik po urządzeniu
Deklaracja zgodności
CD-ROM z dokumentacją
Karta gwarancyjna
Raport z testów działania 
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3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

• Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwą instalację, prawidłowe użytkowanie i konserwację sterylizatora zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w tej instrukcji.

• Sterylizator nie jest przeznaczony do sterylizacji środków spożywczych ani odpadów.

• Płyny można sterylizować tylko po zainstalowaniu odpowiedniej opcji.

• Nie wolno korzystać ze sterylizatora w obecności wybuchowych lub łatwopalnych gazów, oparów, cieczy lub ciał stałych.

• Po włączeniu sterylizatora jego komora rozgrzewa się automatycznie do wysokiej temperatury — ryzyko poparzenia!

• Upewnić się, że gniazdo sieciowe, do którego podłączony jest przewód zasilający, posiada uziemienie.

• Po zakończeniu cyklu tace oraz wsad są gorące. Tace i kasety należy wyjmować z komory sterylizacyjnej przy pomocy uchwytów.

• Nie należy przekraczać wielkości wsadu opisanej w niniejszej instrukcji (patrz rozdział 6).

• Nie należy usuwać tabliczki znamionowej ani innych etykiet ze sterylizatora.

• Zalanie sterylizatora wodą lub innymi płynami może spowodować zwarcie.

• Przed inspekcją, przeprowadzeniem konserwacji oraz serwisowaniem należy wyłączyć sterylizator i odłączyć zasilanie sieciowe.

• Gniazdo niskiego napięcia z tyłu sterylizatora służy do podłączenia tylko określonych akcesoriów: nie podłączać żadnych urządzeń

innych niż dostarczone w tym celu przez producenta.

• Wszystkie urządzenia elektryczne połączone ze sterylizatorem powinny posiadać klasę izolacyjności II (o podwójnej izolacji) lub wyższą.

• Naprawy, czynności konserwacyjne lub serwisowe przeprowadzają wyłącznie serwisanci autoryzowani przez producenta, używający 

wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

• Jeżeli wymagany jest transport:

–Całkowicie opróżnić oba zbiorniki wody (patrz pkt „Zbiorniki wody” w rozdziale 4).

–Poczekać, aż komora sterylizacji ostygnie.

–Użyć oryginalnego lub odpowiedniego opakowania.
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4. Instalacja i rozruch4. Instalacja i rozruch4. Instalacja i rozruch4. Instalacja i rozruch
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Wymagane minimalne odstępyWymagane minimalne odstępyWymagane minimalne odstępyWymagane minimalne odstępy
z tyłu: 50 mm
z lewej oraz prawej strony: 10 mm
z góry: wystarczająco do napełnienia zbiornika wody, co najmniej 50 mm

UstawianieUstawianieUstawianieUstawianie
Ustawić sterylizator na płaskiej i równej powierzchni, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
Nie ustawiać sterylizatora w sposób utrudniający dostęp do drzwi serwisowych oraz jego obsługę.
Nie ustawiać sterylizatora w sposób utrudniający odłączenie przewodu zasilającego.
Sterylizator umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
W przypadku montażu w szafie należy zapewnić w tylnej ścianie szafy otwór o wymiarach co najmniej 200x150 mm.
Nie wolno używać sterylizatora w atmosferze wybuchowej.

Zasilanie elektryczneZasilanie elektryczneZasilanie elektryczneZasilanie elektryczne
Instalacja elektryczna zasilająca sterylizator musi spełniać wszystkie normy obowiązujące w kraju użytkowania 
oraz odpowiadać specyfikacji zawartej na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia.

Podłączyć przewód zasilający do gniazda z tyłu sterylizatora.

Podłączyć przewód zasilający do gniazda sieci o następującej charakterystyce:
•Jednofazowa 200 - 240 V, 50/60 Hz, 8,75 A, na oddzielnym obwodzie;
•Kategoria przeciążenia = II;
•Wyposażona w automatyczny bezpiecznik różnicowy 10 A o czułości 30 mA. Bezpiecznik musi posiadać 

świadectwo zgodności z odpowiednimi normami;
•Maksymalny pobór mocy przez sterylizator wynosi 1750 W;
•Wymagane jest gniazdo z uziemieniem.



Zbiorniki wodyZbiorniki wodyZbiorniki wodyZbiorniki wody

Napełnianie zbiornika wody czystejNapełnianie zbiornika wody czystejNapełnianie zbiornika wody czystejNapełnianie zbiornika wody czystej

•Włączyć sterylizator.

•Przesunąć przykrywkę zbiornika w prawo, aby dostać się do wlewu zbiornika wody czystej.

•Zdjąć korek z wlewu zbiornika.

•Założyć lejek i napełnić zbiornik ok. 3,5 litra wody destylowanej lub demineralizowanej.

•Po niemal całkowitym napełnieniu zbiornika zabrzmi sygnał dźwiękowy; przerwać napełnianie.

•Zamknąć wlew zbiornika korkiem.

•Przesunąć przykrywkę zbiornika do pozycji początkowej.

Używać wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej wysokiej jakości (patrz dodatek 7).Używać wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej wysokiej jakości (patrz dodatek 7).Używać wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej wysokiej jakości (patrz dodatek 7).Używać wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej wysokiej jakości (patrz dodatek 7).
Nie stosować dodatków chemicznych do wody. Nie stosować dodatków chemicznych do wody. Nie stosować dodatków chemicznych do wody. Nie stosować dodatków chemicznych do wody. 
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Opróżnianie zbiornika wody czystej i zbiornika wody zużytejOpróżnianie zbiornika wody czystej i zbiornika wody zużytejOpróżnianie zbiornika wody czystej i zbiornika wody zużytejOpróżnianie zbiornika wody czystej i zbiornika wody zużytej

• Otworzyć drzwi serwisowe z przodu sterylizatora.

• Pod sterylizator podstawić pojemnik (min. 4 litry obj.) i włożyć do niego wolny koniec rurki spustowej.

• Podłączyć rurkę spustową do odpływu prawego (szary) — woda zużyta, bądź lewego (niebieski) — woda 

czysta.

• Opróżnić całą zawartość zbiornika.

• Odłączyć rurę spustową, naciskając przycisk na szybkozłączce.



Wyposażenie komoryWyposażenie komoryWyposażenie komoryWyposażenie komory
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Wyposażenie komory składa się z tac, stojaka i płyty dyfuzyjnej.

Płyty dyfuzyjnePłyty dyfuzyjnePłyty dyfuzyjnePłyty dyfuzyjne
Przed rozpoczęciem cyklu prawidłowo osadzić w swoim położeniu płytę dyfuzyjną
Nieprawidłowe umieszczenie płyty dyfuzyjnej może pogorszyć jakość pary i zakłócić proces sterylizacji, co 
grozi niewysterylizowaniem wsadu oraz zakażeniem.

StojakStojakStojakStojak
Włożyć stojak do komory sterylizacji, umieszczając go na środku/dole komory i delikatnie popychając, aż znajdzie 
się we właściwym położeniu.

Stojak można odwracać. Mieści on 5 tac poziomo lub 3 kasety pionowo.

Stojak odwrócony o 90° mieści 3 tace lub 3 kasety poziomo. 

Przy nieprawidłowym umieszczeniu płyty dyfuzyjnej nie ma gwarancji sterylności po zakończeniu cyklu.

Przestrzeń użytkowa komoryPrzestrzeń użytkowa komoryPrzestrzeń użytkowa komoryPrzestrzeń użytkowa komory
LINA MB17: 195 x 195 x 297 mm (SxWxG); równe objętości 11,5 litra.
LINA MB22: 195 x 195 x 390 mm (SxWxG); równe objętości 15 litrów.

Przed dotknięciem elementów wyposażenia komory upewnić się, że komora 
sterylizacyjna ostygła: ryzyko poparzenia!

1

2

Aby Aby Aby Aby zahaczyzahaczyzahaczyzahaczyć płytę dyfuzyjną pary, należy wsunąć ją do komory tak by zaczepiła się o zamontowane na końcu haki.
Aby wyjAby wyjAby wyjAby wyjąć ppppłytytytytę dyfuzyjną pary, należy nacisnąć środkową część tylnej krawędzi (1) i wysunąć ją na zewnątrz (2). 



Sterowanie i obsługaSterowanie i obsługaSterowanie i obsługaSterowanie i obsługa

Włącznik główny
Filtr bakteriologiczny

Odpływ wody czystej 
(niebieski)

Odpływ wody zużytej 
(szary)

Wyświetlacz

Pokrywa zbiornika wody

Przykrywka wlewu zbiornika — korek

Bolec drzwi

Komora sterylizacji

Uszczelka drzwi

Drzwi komory

Filtr przeciwpyłowy

Drzwi serwisowe

Panel sterowania

Widok z przoduWidok z przoduWidok z przoduWidok z przodu Drzwi serwisoweDrzwi serwisoweDrzwi serwisoweDrzwi serwisowe
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Sterowanie i obsługaSterowanie i obsługaSterowanie i obsługaSterowanie i obsługa
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Złącze wlewu wody

Złącze spustu wody zużytej 

Widok z tyłu Widok z tyłu Widok z tyłu Widok z tyłu 

Wentylator chłodnicy

Prowadnica przewodu 
zasilającego

Gniazdo zasilania głównego

Port szeregowy

Osłona ciśnieniowego 
zaworu bezpieczeństwa

Gniazdo zasilania akcesoriów

Szczegółowi widok złączy Szczegółowi widok złączy Szczegółowi widok złączy Szczegółowi widok złączy 
hydraulicznych (opcja)hydraulicznych (opcja)hydraulicznych (opcja)hydraulicznych (opcja)



Sterowanie i obsługaSterowanie i obsługaSterowanie i obsługaSterowanie i obsługa
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Włączyć sterylizatorWłączyć sterylizatorWłączyć sterylizatorWłączyć sterylizator
Aby włączyć sterylizator, nacisnąć włącznik główny za drzwiami serwisowymi.
Zaświeci się zielona dioda włącznika i pojawi się ekran startowy (patrz następna strona).

Tryb czuwaniaTryb czuwaniaTryb czuwaniaTryb czuwania
Jeśli sterylizator jest nieużywany przez 12 godzin (nastawę czasu można zmienić, patrz rozdział 5 — Programowanie), 
automatycznie przechodzi w tryb czuwania.
W trybie czuwania wyświetlacz pozostaje wygaszony, a komora sterylizatora nie pobiera energii do ogrzewania.
Możliwości wyjścia z trybu czuwania:
-Nacisnąć dowolny przycisk na panelu sterowania;
-Otworzyć lub (jeśli otwarte) zamknąć drzwi komory.

Można również przełączyć sterylizator w tryb czuwania ręcznie:
Na ekranie startowym nacisnąć przycisk WSTECZ.
Uruchomi się odliczanie 10 sekund. Po zakończeniu odliczania sterylizator przejdzie w tryb czuwania.
Odliczanie można zatrzymać w dowolnym czasie, naciskając przycisk WSTECZ.



Wyświetlacz i ikonyWyświetlacz i ikonyWyświetlacz i ikonyWyświetlacz i ikony
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Wiersz trzeci i czwartyWiersz trzeci i czwartyWiersz trzeci i czwartyWiersz trzeci i czwarty
Wyświetla dodatkowe informacje o aktywnej opcji/czynności.

Ikony ostrzeżenia, zbiornika i drukarkiIkony ostrzeżenia, zbiornika i drukarkiIkony ostrzeżenia, zbiornika i drukarkiIkony ostrzeżenia, zbiornika i drukarki
Kursor (>) przed ikoną oznacza, że istnieje 
komunikat do odczytania.

Ikona kłódkiIkona kłódkiIkona kłódkiIkona kłódki
Kursor (>) poprzedzający tę ikonę oznacza, 
że drzwi są bezpiecznie zablokowane.

Wiersz drugiWiersz drugiWiersz drugiWiersz drugi
Wyświetla aktywną opcję/czynność (poprzedzoną kursorem >).
Wybór/wykonanie opcji/czynności następuje przez naciśnięcie przycisku OK.
Zmiana aktywnej opcji/czynności następuje przez naciśnięcie przycisku 
W GÓRĘ/W DÓŁ.

Wiersz pierwszyWiersz pierwszyWiersz pierwszyWiersz pierwszy
Wyświetla nazwę/cel bieżącej strony i zaprasza do podjęcia czynności (np. wyboru cyklu).



IkonyIkonyIkonyIkony

Ikona ostrzegawcza zbiornikaIkona ostrzegawcza zbiornikaIkona ostrzegawcza zbiornikaIkona ostrzegawcza zbiornika
Zbiornik wody czystej wymaga napełnienia lub zbiornik wody zużytej wymaga opróżnienia, bądź też pojawił się komunikat 
o jakości wody.

OstrzeżenieOstrzeżenieOstrzeżenieOstrzeżenie
Należy odczytać jeden lub kilka ważnych komunikatów lub wymagana jest dana czynność (np. konserwacja).

DrukarkaDrukarkaDrukarkaDrukarka
Urządzenie zewnętrzne (drukarka, komputer itp.) nie działa prawidłowo, jest wyłączone lub odłączone od sterylizatora.
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Drzwi zablokowaneDrzwi zablokowaneDrzwi zablokowaneDrzwi zablokowane
Drzwi są zablokowane. Podczas cyklu sterylizacji jest to prawidłowe wskazanie.

Jeśli ikonę lub ikony na wyświetlaczu poprzedza kursor, należy wykonać następujące czynności:Jeśli ikonę lub ikony na wyświetlaczu poprzedza kursor, należy wykonać następujące czynności:Jeśli ikonę lub ikony na wyświetlaczu poprzedza kursor, należy wykonać następujące czynności:Jeśli ikonę lub ikony na wyświetlaczu poprzedza kursor, należy wykonać następujące czynności:

Kursor poprzedzający tę ikonę oznacza, że w menu KOMUNIKATY pojawił się komunikat do odczytania.
Aby odczytać odpowiedni komunikat, należy postępować według instrukcji zawartych w rozdziale 8.



Przyciski sterowaniaPrzyciski sterowaniaPrzyciski sterowaniaPrzyciski sterowania

Przycisk W GÓRĘPrzycisk W GÓRĘPrzycisk W GÓRĘPrzycisk W GÓRĘ
Przejście do pozycji wyżej na liście.
Zwiększenie liczby lub parametru.

Opcja ECOOpcja ECOOpcja ECOOpcja ECO----BBBB
Napis ten przypomina, że przy uruchamianiu 
cyklu można wybrać tryb ECO-B, przytrzymując 
przycisk OK przez 2 sekundy (patrz rozdział 6).
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Przycisk OK (przycisk zatwierdzenia)Przycisk OK (przycisk zatwierdzenia)Przycisk OK (przycisk zatwierdzenia)Przycisk OK (przycisk zatwierdzenia)
Zatwierdzenie aktywnej opcji.
Zatwierdzenie liczby lub daty.
Zapis konfiguracji lub parametru.

Przycisk WSTECZPrzycisk WSTECZPrzycisk WSTECZPrzycisk WSTECZ
Przerwanie czynności/funkcji.
Przejście do poprzedniego ekranu bez 
zatwierdzenia/zmiany ani zapisania 
żadnych parametrów.

Przycisk W DÓŁPrzycisk W DÓŁPrzycisk W DÓŁPrzycisk W DÓŁ
Przejście do pozycji niżej na liście.
Zmniejszenie liczby lub parametru.

Panel sterowania zawiera cztery przyciski:
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5. Programowanie5. Programowanie5. Programowanie5. Programowanie

MenuMenuMenuMenu
Zatwierdzić opcję MENU przyciskiem OK, aby przejść do opcji podmenu. Poruszać się po 
nich przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ.
Na kolejnych stronach znajduje się kompletny opis dostępnych opcji i ich użycia.

UstawieniaUstawieniaUstawieniaUstawienia
Przyciskiem W DÓŁ przewinąć do USTAWIEŃ i zatwierdzić przyciskiem OK, aby przejść do 
głównych parametrów sterylizatora i je ustawić. 
Na kolejnych stronach znajduje się kompletny opis zadawanych parametrów i sposobu ich 
ustawienia.

Ustawienia wstępneUstawienia wstępneUstawienia wstępneUstawienia wstępne
Przed użyciem sterylizatora należy ustawić ważne parametry, takie jak data, godzina, język, podświetlenie i kontrast wyświetlacza.
Służą do tego funkcje USTAWIEŃ.

Ekran startowy i opcje menuEkran startowy i opcje menuEkran startowy i opcje menuEkran startowy i opcje menu
Po włączeniu sterylizatora lub wyjściu z trybu czuwania wyświetla się domyślny program 
cyklu, poprzedzony kursorem.
Po naciśnięciu przycisku W DÓŁ wyświetlają się inne dostępne programy cyklu.
Przyciskiem W DÓŁ wywołać opcję MENU.



19

Tabela 1: Tabela 1: Tabela 1: Tabela 1: Lista Lista Lista Lista opcji MENUopcji MENUopcji MENUopcji MENU

MENUMENUMENUMENU PODMENUPODMENUPODMENUPODMENU OPIS FUNKCJIOPIS FUNKCJIOPIS FUNKCJIOPIS FUNKCJI

(ciąg dalszy na (ciąg dalszy na (ciąg dalszy na (ciąg dalszy na 
następnej następnej następnej następnej 

stronie)stronie)stronie)stronie)

---- Wyświetlanie bieżących komunikatów. Szczegółowa lista komunikatów — patrz rozdział 8.

Wybierz poprzednio zapisany cykl. Naciśnij OK, a następnie przewijaj listę zapisanych cykli przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby 
zaznaczyć cykl do podglądu lub wydruku, naciśnij OK.

Wyświetlanie zaznaczonego cyklu. Przewijanie raportu z cyklu przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ.

(*)(*)(*)(*)
Wydruk zaznaczonego cyklu. Naciśnij OK. Zmiana liczby kopii wydruku za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ. Po ustawieniu 
żądanej wartości naciśnij OK, by rozpocząć drukowanie.

(*)(*)(*)(*)
Drukowanie nalepek ewidencyjnych dla wybranego cyklu. Naciśnij OK. Zmiana liczby kopii wydruku za pomocą przycisków 
W GÓRĘ/W DÓŁ. Po ustawieniu żądanej wartości naciśnij OK, by rozpocząć drukowanie.

(*)(*)(*)(*) Zapisywanie pliku danych cyklu w urządzeniu pamięci masowej (karcie pamięci lub komputerze).

Wyświetlanie alarmów, które wystąpiły w cyklach sterylizacji przechowywanych w pamięci.

(*)(*)(*)(*) Wydruk alarmów, które wystąpiły w cyklach sterylizacji przechowywanych w pamięci.

Ustawianie podstawowych parametrów sterylizatora, takich jak data, godzina, język itp.Ustawianie podstawowych parametrów sterylizatora, takich jak data, godzina, język itp.Ustawianie podstawowych parametrów sterylizatora, takich jak data, godzina, język itp.Ustawianie podstawowych parametrów sterylizatora, takich jak data, godzina, język itp.
Aby przejść do wszystkich dostępnych opcji, zatwierdź przyciskiem OK. Szczegółowa lista opcji i ich programowanie — patrz TABELA 2 TABELA 2 TABELA 2 TABELA 2 .

(*)(*)(*)(*) Aktywacja automatycznego poboru wody
Wybór opcji TAK/NIE przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ. Następnie 
naciśnij przycisk OK, aby aktywować/dezaktywować funkcję 
(ostrzeżenie), lub przycisk WSTECZ, aby wyjść z funkcji bez 
zapisywania ustawień.

(*)(*)(*)(*)
Aktywacja komunikatów ostrzeżenia o jakości wody 
według wskazań zewnętrznego/wewnętrznego 
czujnika wody.(*)(*)(*)(*)

Możliwość zmiany bieżącego poziomu użytkownika. Dostęp do poziomu administratora lub poziomu serwisowego jest chroniony 
hasłami.

Patrz „Logowanie jako administrator” na kolejnych stronach.

Możliwość wprowadzenia kodu aktywacji opcjonalnych funkcjonalności.

(*) funkcja dostępna/działa tylko wtedy, gdy powiązane urządzenie (drukarka, rejestrator, komputer, źródło zasilania wodą itp.) jest podłączane i aktywowane w menu USTAWIEŃ.
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Tabela 1: Tabela 1: Tabela 1: Tabela 1: Lista Lista Lista Lista opcji MENU (opcji MENU (opcji MENU (opcji MENU (ciąg ciąg ciąg ciąg dalszy)dalszy)dalszy)dalszy)

MENUMENUMENUMENU PODMENUPODMENUPODMENUPODMENU OPIS FUNKCJIOPIS FUNKCJIOPIS FUNKCJIOPIS FUNKCJI

(ciąg dalszy (ciąg dalszy (ciąg dalszy (ciąg dalszy 
z poprzedniej z poprzedniej z poprzedniej z poprzedniej 

strony)strony)strony)strony)

(*)(*)(*)(*)

Drukowanie nalepek ewidencyjnych do naklejenia na woreczki opakowania wsadu.

Nalepki zawierają numer serii oraz inne parametry zadane w menu SERII NALEPEK (patrz tabela USTAWIEŃ). Należy podać 
liczbę drukowanych nalepek: zwiększanie/zmniejszanie liczby nalepek przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby rozpocząć 
drukowanie, naciśnij przycisk OK.

Po zakończeniu drukowania numer serii zwiększa się o 1.

Drukowanie nalepek poprzedniej serii sterylizacji. Należy podać numer serii i liczbę drukowanych nalepek:
zwiększanie/zmniejszanie liczb przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby rozpocząć drukowanie, naciśnij przycisk OK.

Wyświetlanie marki urządzenia; np. W&H.

Wyświetlanie nazwy modelu urządzenia; np. LINA MB22.

Wyświetlanie fabrycznego numeru seryjnego sterylizatora, np. 110009.

Wyświetlanie łącznej liczby cykli wykonanych przez sterylizator.

Wyświetlanie statusu materiału eksploatacyjnego (liczba wykonanych cykli). Po wymianie danego materiału 
eksploatacyjnego użytkownik może skasować licznik do wartości zerowej. Szczegóły w rozdziale 7 (Konserwacja).

Wyświetlanie liczby wykonanych cykli w odniesieniu do serwisu po 4000 cykli.

Wyświetlanie liczby wykonanych cykli w odniesieniu do serwisu po 20000 cykli.

Wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania.

Wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania systemowego.

Wyświetlanie aktualnej wersji zasilacza.

Wyświetlanie klucza sprzętowego (drukarki nalepek/urządzenia serwisowego), jeśli podłączone.

Wyświetlanie wersji oprogramowania komputera/rejestratora, jeśli podłączony.

(*) funkcja dostępna/działa tylko wtedy, gdy powiązane urządzenie (drukarka, rejestrator, komputer, źródło zasilania wodą itp.) jest podłączane i aktywowane w menu USTAWIEŃ.



MENUMENUMENUMENU PODMENUPODMENUPODMENUPODMENU Opis i sposób ustawienia opcjiOpis i sposób ustawienia opcjiOpis i sposób ustawienia opcjiOpis i sposób ustawienia opcji

(ciąg dalszy na (ciąg dalszy na (ciąg dalszy na (ciąg dalszy na 
następnej następnej następnej następnej 

stronie)stronie)stronie)stronie)

Ustawienia języka.Ustawienia języka.Ustawienia języka.Ustawienia języka. Wyświetla się aktywny język: nacisnąć OK i przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ przewijać listę dostępnych języków. Po wybraniu nowego języka nacisnąć 
przycisk OK, aby zatwierdzić wybór, lub WSTECZ, aby wyjść bez zapisywania.

Ustawienia formatów daty i godziny.Ustawienia formatów daty i godziny.Ustawienia formatów daty i godziny.Ustawienia formatów daty i godziny. Nacisnąć przycisk OK, aby wejść do funkcji, a następnie przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ wybrać preferowany 
format. Zatwierdzić wybór formatu przyciskiem OK. Nacisnąć przycisk WSTECZ, aby wyjść bez zapisywania.

Ustawienia godziny i daty Ustawienia godziny i daty Ustawienia godziny i daty Ustawienia godziny i daty na potrzeby raportów z cykli oraz opcji opóźnionego startu cyklu.

Nacisnąć OK, aby na dacie pojawił się kursor. Przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ zmienia się miesiąc, rok i dzień. Nacisnąć OK, aby zapisać zmiany. 
Kursor przechodzi do ustawień godziny. Procedura ustawiania czasu jest analogiczna.
Naciśnięcie przycisku WSTECZ podczas procedury ustawiania spowoduje powrót do menu USTAWIEŃ bez zapisywania zmian.

Ustawienia nazwy operatora lub nazwy gabinetu stomatologicznego Ustawienia nazwy operatora lub nazwy gabinetu stomatologicznego Ustawienia nazwy operatora lub nazwy gabinetu stomatologicznego Ustawienia nazwy operatora lub nazwy gabinetu stomatologicznego na potrzeby raportu z cyklu.

Do dyspozycji jest 18 znaków (wielkie litery i cyfry) plus spacja, myślnik i kropka. Można zapisać tylko jedną nazwę. Po naciśnięciu przycisku OK wyświetla się zapisana 
nazwa lub ciąg myślników, jeśli nie ma zapisanej nazwy. Znaki zmienia się przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby zapisać wybrany znak, należy nacisnąć przycisk OK. Kursor 
przejdzie do kolejnego znaku. Aby powrócić do poprzedniego znaku, należy nacisnąć przycisk WSTECZ. Aby przejść do kolejnego znaku bez zmiany bieżącego znaku, należy 
nacisnąć tylko przycisk OK, bez użycia przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby przejść do ostatniego znaku, należy przytrzymać przycisk OK przez 2 sekundy. Aby wyjść bez 
zapisywania nazwy, należy nacisnąć WSTECZ na pierwszym znaku. Aby zapisać wyświetlaną nazwę, należy nacisnąć przycisk OK na ostatnim znaku.

Ustawienie czasu bezczynności przed przejściem sterylizatora w tryb czuwania.Ustawienie czasu bezczynności przed przejściem sterylizatora w tryb czuwania.Ustawienie czasu bezczynności przed przejściem sterylizatora w tryb czuwania.Ustawienie czasu bezczynności przed przejściem sterylizatora w tryb czuwania.

W trybie czuwania sterylizator zużywa mniej energii. Dla oszczędności energii zaleca się ustawić krótki czas bezczynności przed przejściem w tryb czuwania. Opis trybu 
czuwania — patrz rozdział 4 „STEROWANIE I OBSŁUGA”. Aby wyświetlić aktualnie zadany czas bezczynności, należy nacisnąć przycisk OK. Przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ 
wydłuża się lub skraca czas ze skokiem co 10 minut, w zakresie od 10 minut do 12 godzin. Aby zapisać czas bezczynności, należy nacisnąć przycisk OK. Nacisnąć przycisk 
WSTECZ, aby wyjść bez zapisywania.

Ustawienia głośności dźwięku.Ustawienia głośności dźwięku.Ustawienia głośności dźwięku.Ustawienia głośności dźwięku.

Aby wyświetlić aktualne ustawienie, naciśnij przycisk OK. Przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ zwiększa się lub zmniejsza głośność dźwięku: dla orientacji będzie emitowany sygnał 
dźwiękowy. Aby zapisać nowe ustawienie, należy nacisnąć przycisk OK. Nacisnąć przycisk WSTECZ, aby wyjść bez zapisywania.

Ustawienia kontrastu wyświetlacza.Ustawienia kontrastu wyświetlacza.Ustawienia kontrastu wyświetlacza.Ustawienia kontrastu wyświetlacza.

Aby wyświetlić aktualne ustawienie, należy nacisnąć przycisk OK. Przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ zwiększa się lub zmniejsza kontrast. Aby zapisać nowe ustawienie, należy 
nacisnąć przycisk OK. Nacisnąć przycisk WSTECZ, aby wyjść bez zapisywania.

Ustawienia urządzenia Ustawienia urządzenia Ustawienia urządzenia Ustawienia urządzenia 
podłączonego do portu szeregowego.podłączonego do portu szeregowego.podłączonego do portu szeregowego.podłączonego do portu szeregowego.

Instrukcje ustawień — patrz uwaga (*)

Port szeregowy nieużywany.

Port szeregowy używany przez drukarkę raportów z cykli.

Port szeregowy używany przez drukarkę nalepek (opcja dostępna tylko wtedy, gdy drukarka nalepek jest 
podłączona i skonfigurowana).

Port szeregowy używany przez zewnętrzny komputer/rejestrator (patrz DODATEK 9 — Akcesoria).
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Tabela 2: Szczegóły opcji USTAWIEŃTabela 2: Szczegóły opcji USTAWIEŃTabela 2: Szczegóły opcji USTAWIEŃTabela 2: Szczegóły opcji USTAWIEŃ



MENUMENUMENUMENU PODMENUPODMENUPODMENUPODMENU Opis i sposób ustawienia opcjiOpis i sposób ustawienia opcjiOpis i sposób ustawienia opcjiOpis i sposób ustawienia opcji

(ciąg dalszy (ciąg dalszy (ciąg dalszy (ciąg dalszy 
z poprzedniej z poprzedniej z poprzedniej z poprzedniej 

strony)strony)strony)strony)

Ustawianie modelu drukarkiUstawianie modelu drukarkiUstawianie modelu drukarkiUstawianie modelu drukarki
Instrukcje ustawień — patrz uwaga (*).

Ustawienia szybkości portu drukarkiUstawienia szybkości portu drukarkiUstawienia szybkości portu drukarkiUstawienia szybkości portu drukarki

(**)(**)(**)(**)
Ustawienia trybu nagrzewaniaUstawienia trybu nagrzewaniaUstawienia trybu nagrzewaniaUstawienia trybu nagrzewania
Instrukcje ustawień — patrz uwaga (*).

Nagrzewanie komory wyłącznie przy zamkniętych drzwiach komory.

Brak nagrzewania komory.

(**)(**)(**)(**)

Ustawienia ostrzeżenia GORĄCE Ustawienia ostrzeżenia GORĄCE Ustawienia ostrzeżenia GORĄCE Ustawienia ostrzeżenia GORĄCE 
POWIERZCHNIEPOWIERZCHNIEPOWIERZCHNIEPOWIERZCHNIE
Instrukcje ustawień — patrz uwaga (*).

Ostrzeżenie pojawia się, kiedy drzwi są otwarte, a komora gorąca.

Ostrzeżenie nie pojawia się wcale.

(**)(**)(**)(**)

Ustawienia ostrzeżenia Ustawienia ostrzeżenia Ustawienia ostrzeżenia Ustawienia ostrzeżenia 
KOMPUTER/REJESTRATORKOMPUTER/REJESTRATORKOMPUTER/REJESTRATORKOMPUTER/REJESTRATOR
Instrukcje ustawień — patrz uwaga (*).

Ostrzeżenie pojawia się, kiedy KOMPUTER/REJESTRATOR nie zostanie wykryty lub kiedy nie powiedzie 
się zapis danych.

Ostrzeżenie nie pojawia się wcale.

(**)(**)(**)(**)

Ustawienie jednostki ciśnieniaUstawienie jednostki ciśnieniaUstawienie jednostki ciśnieniaUstawienie jednostki ciśnienia
Instrukcje ustawień — patrz uwaga (*).

Ustawienie jednostki temperaturyUstawienie jednostki temperaturyUstawienie jednostki temperaturyUstawienie jednostki temperatury

(*)(*)(*)(*) Aktywacja automatycznego wydruku Aktywacja automatycznego wydruku Aktywacja automatycznego wydruku Aktywacja automatycznego wydruku raportu z cyklu.

(**)(**)(**)(**)
Aktywacja drukowania temperatury fazy plateauAktywacja drukowania temperatury fazy plateauAktywacja drukowania temperatury fazy plateauAktywacja drukowania temperatury fazy plateau w zadanych punktach w czasie (do ustawienia punktów w czasie 
służy kolejna opcja).

(**)(**)(**)(**) Ustawienia punktów w czasie i aktywacja drukowania temperatury fazy plateau w zadanym odstępie czasu.

(**)(**)(**)(**)

Ustawienia modelu drukarki nalepek Ustawienia modelu drukarki nalepek Ustawienia modelu drukarki nalepek Ustawienia modelu drukarki nalepek Instrukcje ustawień patrz uwaga (*).

Ustawienie poziomego i pionowego offsetu etykiety. Dopasowanie wartości zgodnie z uwagą (*), aż do 
odpowiedniego wycentrowania etykiety

(**) (***)(**) (***)(**) (***)(**) (***)

(*)(*)(*)(*) Ustawienie liczby nalepek Ustawienie liczby nalepek Ustawienie liczby nalepek Ustawienie liczby nalepek drukowanych automatycznie po zakończeniu każdego udanego cyklu sterylizacji.

Na koniec każdego udanego cyklu sterylizacji użytkownik będzie poproszony o podanie liczby nalepek do 
wydruku. Nacisnąć przycisk W GÓRĘ/W DÓŁ, aby zwiększyć/zmniejszyć liczbę, a następnie przycisk OK, aby 
zatwierdzić. Nacisnąć przycisk WSTECZ, aby wyjść bez drukowania.
Po zakończeniu każdego udanego cyklu sterylizacji zostanie wydrukowana zadana liczba nalepek (patrz 
„AUTOMATYCZNE DRUKOWANIE”) , bez polecenia drukowania ręcznego.

(*)(*)(*)(*)
Ustawianie terminu ważności Ustawianie terminu ważności Ustawianie terminu ważności Ustawianie terminu ważności (w tygodniach) do wydrukowania na nalepkach. Program automatycznie doda 
zaprogramowany termin ważności do aktualnej daty i wydrukuje datę ważności na nalepce. Po ustawieniu wartości 
zerowej data ważności nie zostanie wydrukowana na nalepce.

(**) (***)(**) (***)(**) (***)(**) (***)

(*)(*)(*)(*) Ustawienie numeru serii Ustawienie numeru serii Ustawienie numeru serii Ustawienie numeru serii do wydrukowania na nalepkach (zwiększa się po każdej serii).

(*)(*)(*)(*) Ustawienia informacji Ustawienia informacji Ustawienia informacji Ustawienia informacji (nazwy użytkownika, daty/godziny, daty ważności) do wydrukowania na nalepkach.
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Uwaga (*) Uwaga (*) Uwaga (*) Uwaga (*) Wyświetla się bieżące ustawienie: nacisnąć OK, aby aktywować zmiany, a następnie przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ przewijać dostępne opcje. Aby zapisać nowe ustawienie, należy nacisnąć przycisk 
OK. Nacisnąć przycisk WSTECZ, aby wyjść bez zapisywania. 

Tabela 2: Szczegóły opcji USTAWIEŃ (ciąg dalszy)Tabela 2: Szczegóły opcji USTAWIEŃ (ciąg dalszy)Tabela 2: Szczegóły opcji USTAWIEŃ (ciąg dalszy)Tabela 2: Szczegóły opcji USTAWIEŃ (ciąg dalszy)

Uwaga (**) Uwaga (**) Uwaga (**) Uwaga (**) Opcja dostępna tylko dla administratorów. Patrz instrukcje logowania jako administrator zawarte na kolejnej stronie.

Uwaga (***) Uwaga (***) Uwaga (***) Uwaga (***) Opcja dostępna tylko po podłączeniu kompatybilnej drukarki nalepek.



Pojawi się ekran znajdujący się z lewej strony: wprowadzić hasło administratora (000123) za pomocą 
przycisków: W GÓRĘ, W DÓŁ, WSTECZ i OK:
- przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ zwiększyć/zmniejszyć aktualną cyfrę (wskazywaną kursorem         );
- naciśnij OK, aby zapisać cyfrę i przejść do kolejnej;
- powrót do poprzedniej cyfry przyciskiem WSTECZ.
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Logowanie jako administratorLogowanie jako administratorLogowanie jako administratorLogowanie jako administrator

^

Niektóre programowalne opcje sterylizatora LINA MB można zmieniać dopiero po zalogowaniu się jako administrator.
Ma to zapobiec przypadkowym zmianom lub niepożądanemu działaniu sterylizatora.
Przykładem opcji dostępnych tylko dla administratorów jest ukrywanie programu cyklu, przez co staje się on niedostępny dla użytkowników.

Wyświetla się bieżący poziom. Aby go zmienić, należy nacisnąć przycisk OK.

Przeglądanie menu przyciskami W GÓRĘ, W DÓŁ i OK. Wybrać kolejno opcje: MENU – SERWIS –
BIEŻĄCY POZIOM.

Po wprowadzeniu ostatniej cyfry nacisnąć OK, aby zatwierdzić hasło.
Aby przerwać procedurę, należy nacisnąć przycisk WSTECZ z kursorem ustawionym na pierwszej cyfrze.

Po wprowadzeniu żądanych zmian na poziomie administratora wrócić do poziomu użytkownika, ustawiając wszystkie cyfry na zero lub wyłączając, 
a następnie włączając sterylizator.



6. Przeprowadzanie cyklu sterylizacji6. Przeprowadzanie cyklu sterylizacji6. Przeprowadzanie cyklu sterylizacji6. Przeprowadzanie cyklu sterylizacji
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Wybrać żądany program cyklu, naciskając przycisk OK.
Aby uruchomić cykl w trybie ECO, należy przytrzymać przycisk OK przez 2 sekundy 
(patrz strona z opisem opcji ECO-B w tym rozdziale).

Przewijając dostępne opcje przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ, można wybrać inny program 
cyklu.

Na ekranie startowym wyświetli się domyślny program sterylizacji, poprzedzony kursorem.
(Domyślny program cyklu może zmienić administrator; patrz rozdział 5 — Programowanie)

Włączyć sterylizator, naciskając włącznik znajdujący się za drzwiami serwisowymi.

Umieścić wsad w komorze sterylizacyjnej i zamknąć drzwi.

Instrukcja prawidłowego przygotowania i umieszczenia wsadu znajduje się w DODATKU 2 i 3.



Przeprowadzanie cyklu sterylizacjiPrzeprowadzanie cyklu sterylizacjiPrzeprowadzanie cyklu sterylizacjiPrzeprowadzanie cyklu sterylizacji
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Po wybraniu cyklu:Po wybraniu cyklu:Po wybraniu cyklu:Po wybraniu cyklu:
- pierwszy wiersz wyświetlacza pokazuje wybrany cykl.

- pojawia się opcja „URUCHOM TERAZ”: nacisnąć OK, aby rozpocząć cykl 
sterylizacji natychmiast. Opcje opóźnionego startu zostały opisane na 
kolejnych stronach.

- w trzecim i czwartym wierszu wyświetla się maksymalna masa wsadu 
dla wybranego cyklu.

- aby wybrać inny cykl, należy nacisnąć przycisk WSTECZ. Nastąpi 
powrót do ekranu wyboru cyklu (patrz poprzednia strona).

Na kolejnych stronach znajduje się opis programów cyklu (temperatura, czas, maksymalna masa wsadu).

Po rozpoczęciu cyklu:Po rozpoczęciu cyklu:Po rozpoczęciu cyklu:Po rozpoczęciu cyklu:
- drzwi blokują się automatycznie (kursor obok ikony „kłódki”);
- uruchamia się cykl sterylizacji;

- w trzecim i czwartym wierszu wyświetlają się informacje o przebiegu cyklu
(patrz „Przebieg cyklu” w dalszej części bieżącego rozdziału)

- w drugim wierszu wyświetla się orientacyjny czas pozostały do zakończenia cyklu;



Dostępne cykle sterylizacjiDostępne cykle sterylizacjiDostępne cykle sterylizacjiDostępne cykle sterylizacji
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Dostępne są trzy cykle sterylizacji. Wszystkie z nich są cyklami typu B według normy europejskiej EN 13060, co oznacza, że są odpowiednie dla 
sterylizacji wszystkich rodzajów wsadu: zwartego, porowatego, z otworami typu A i B, tworzyw sztucznych, gumy itp.; nieopakowanego, 
zapakowanego w torebki, opakowanego pojedynczo lub podwójnie.

Dla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentówDla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentówDla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentówDla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentów
Nie przekraczać limitów maksymalnej masy wsadu podanych w tabeli programów cyklu (patrz następna strona), ponieważ grozi to 
zakłóceniem procesu sterylizacji.

Wybierz cykl do sterylizacji wszystkich przedmiotów zastosowania ogólnego, np. narzędzi ręcznych, końcówek 

stomatologicznych, kleszczyków itp.

Wybierz cykl jeśli wsad wymaga 18-minutowego czasu fazy plateau, bądź taki czas jest obligatoryjny w kraju użytkowania.

Wybierz cykl dla wszystkich wsadów nienadających się do sterylizacji w wysokich temperaturach cykli 134, takich jak 

tekstylia i tworzywa sztuczne.



Dostępne cykle sterylizacjiDostępne cykle sterylizacjiDostępne cykle sterylizacjiDostępne cykle sterylizacji

27

(1) 0,5kg narzędzi opakowanych pojedynczo, start po rozgrzaniu (bez tekstyliów)
(2) wartości mogą się różnić w zależności od wymogów krajowych
(3) czas suszenia można wydłużyć: patrz “Dostosowanie parametrów cyklu” w rozdziale 6
(4) nazwy cykli mogą się różnić w zależności od wymogów krajowych
(5) czas podany dla wsadu zawierającego tekstylia
(6) całkowity czas trwania cyklu może się różnić w zależności od typu wsadu (zwarty lub porowaty), masy wsadu bądź innych czynników.

TABELA PROGRAMÓW CYKLUTABELA PROGRAMÓW CYKLUTABELA PROGRAMÓW CYKLUTABELA PROGRAMÓW CYKLU
ModelModelModelModel Lina MB17Lina MB17Lina MB17Lina MB17 Lina MB22Lina MB22Lina MB22Lina MB22

Maksymalna masa wsadu (narzędzia)Maksymalna masa wsadu (narzędzia)Maksymalna masa wsadu (narzędzia)Maksymalna masa wsadu (narzędzia) 4 kg 5 kg
Maksymalna masa wsadu (porowate)Maksymalna masa wsadu (porowate)Maksymalna masa wsadu (porowate)Maksymalna masa wsadu (porowate) 1,5 kg 1,8 kg

NAZWA PROGRAMU CYKLUNAZWA PROGRAMU CYKLUNAZWA PROGRAMU CYKLUNAZWA PROGRAMU CYKLU

PlateauPlateauPlateauPlateau Całkowity czas trwania Całkowity czas trwania Całkowity czas trwania Całkowity czas trwania 
cyklu cyklu cyklu cyklu (6)(6)(6)(6)

(Czas trwania fazy (Czas trwania fazy (Czas trwania fazy (Czas trwania fazy 
suszenia)suszenia)suszenia)suszenia)(3)(3)(3)(3)

liczba minut

Całkowity czas trwania Całkowity czas trwania Całkowity czas trwania Całkowity czas trwania 
cyklu cyklu cyklu cyklu (6)(6)(6)(6)

(Czas trwania fazy (Czas trwania fazy (Czas trwania fazy (Czas trwania fazy 
suszenia)suszenia)suszenia)suszenia)(3)(3)(3)(3)

liczba minut

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura
°C

CzasCzasCzasCzas(2)(2)(2)(2)

liczba 
minut

134 3,5
59

(25)
72

(30)

TRYB ECO(1) 134 3,5
25
(7)

28
(7)

(4) 134 18
74

(25)
87

(30)
(4)

TRYB ECO(1) 134 18
40
(7)

43
(7)

(5) 121 15
67

(30)
81

(30)



Frakcjonowana 

próŜnia wstêpna
Czas utrzymania

(plateau)
Pulsacyjne suszenie 

próŜniowe

Profil cyklu sterylizacji

LEGENDA

PHE Nagrzewanie (nie stanowi czêœci cyklu)

HEA Grzanie

PV1 - PV3
Pulsy próŜniowe 

(usuniêcie powietrza z komory/wsadu) 

PP1 - PP2 Pulsy ciœnienia (wpuszczenie pary wodnej) 

PPH Wzrost ciœnienia do fazy sterylizacji

PR Proces (czas trwania plateau/sterylizacji) 

DV Suszenie próŜniowe 

LEV Wyrównywanie ciœnienia 

END Koniec cyklu
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Ciœnienie

Czas

Wzrost 

ciœnienia
Grzanie

Wszystkie dostêpne cykle sterylizacji mają taki sam podstawowy profil ciœnienia, jak pokazany na poniŜszym wykresie. 

Poszczególne cykle róŜnią siê czasem trwania fazy sterylizacji (lub fazy plateau) i temperaturą sterylizacji.



2 sek.

Opcja ECOOpcja ECOOpcja ECOOpcja ECO----BBBB
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Umieszczanie wsadu w komorze w trybie ECOUmieszczanie wsadu w komorze w trybie ECOUmieszczanie wsadu w komorze w trybie ECOUmieszczanie wsadu w komorze w trybie ECO----BBBB
W trybie ECO-B maksymalna masa umieszczanego wsadu wynosi nie więcej niż 0,5 kg narzędzi! 

Aby uruchomić cykl w trybie ECO-B, należy wybrać cykl 
i potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK przez 2 sekundy.naciskając przycisk OK przez 2 sekundy.naciskając przycisk OK przez 2 sekundy.naciskając przycisk OK przez 2 sekundy.

Dla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentówDla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentówDla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentówDla bezpieczeństwa własnego oraz pacjentów
Nie przekraczać limitów maksymalnej masy wsadu, ponieważ grozi to zakłóceniem procesu sterylizacji.

Należy zawsze umieszczać wsad na górnej tacy i wyjąć wszystkie pozostałe tace z komory. Należy 
pamiętać, aby strona papierowa opakowania sterylizacyjnego była na górze.

„ECO-B” to opcja cyklu przewidziana w celu skrócenia czasu trwania cyklu oraz zmniejszenia całkowitego zużycia energii. Jest to szybki cykl typu B 

przeznaczony do małego wsadu (nie więcej niż 0,5 kg narzędzi!).

Opcja „ECO-B” jest dostępna dla następujących cykli: ------------------------- oraz
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Opcje opóźnionego startuOpcje opóźnionego startuOpcje opóźnionego startuOpcje opóźnionego startu

Wybrać żądaną opcję, naciskając przycisk OK.

Po wyborze programu cyklu, przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ poruszać się po 
opcjach „uruchom teraz”, „start o...” i „start w...”.

Opcja „Start Opcja „Start Opcja „Start Opcja „Start wwww...”...”...”...”
Ustawia się czas oczekiwania do rozpoczęcia cyklu ze skokiem co 10 minut, maksymalnie do 24 godzin.
Nacisnąć przycisk OK: na wyświetlaczu pokaże się ostatni czas oczekiwania do startu. Nacisnąć przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, a następnie OK, aby 
wybrać „Ustaw start w...” i ustawić nowy czas oczekiwania.
Czas oczekiwania zmienia się przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby zatwierdzić zmianę, nacisnąć OK. Cykl rozpocznie się po upływie zaprogramowanego 
czasu oczekiwania. Na wyświetlaczu pokaże się licznik odliczania czasu do startu.
Aby przerwać procedurę, należy nacisnąć WSTECZ.

Opcja “Start o...”Opcja “Start o...”Opcja “Start o...”Opcja “Start o...”
Ustawia się czas rozpoczęcia cyklu.
Nacisnąć przycisk OK: na wyświetlaczu pokaże się ostatni czas startu. Nacisnąć przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, a następnie OK, aby wybrać „Ustaw start 
o...” i ustawić nowy czas.
Czas zmienia się przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby zatwierdzić zmianę, nacisnąć OK. Cykl rozpocznie się w zadanym czasie. Na wyświetlaczu pokaże się 
licznik odliczania czasu do startu.
Aby przerwać procedurę, należy nacisnąć WSTECZ.

Opcja opóźnionego startu nie jest dostępna dla wszystkich cykli.

Zatrzymanie odliczaniaZatrzymanie odliczaniaZatrzymanie odliczaniaZatrzymanie odliczania
Naciskając przyciski W GÓRĘ/W DÓŁ podczas odliczania, przełącza się opcje:

Nacisnąć OK, aby zatrzymać odliczanie i rozpocząć cykl natychmiast

Nacisnąć OK, aby zatrzymać odliczanie i powrócić do głównego menu (pojawi się żądanie potwierdzenia)
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Dostosowanie parametrów cykluDostosowanie parametrów cykluDostosowanie parametrów cykluDostosowanie parametrów cyklu

MENUMENUMENUMENU PODMENUPODMENUPODMENUPODMENU Opis i sposób ustawienia opcjiOpis i sposób ustawienia opcjiOpis i sposób ustawienia opcjiOpis i sposób ustawienia opcji

(*)(*)(*)(*)
Ustawianie cyklu domyślnego, Ustawianie cyklu domyślnego, Ustawianie cyklu domyślnego, Ustawianie cyklu domyślnego, który pojawi się jako pierwszy na ekranie startowym. Nacisnąć przycisk OK, następnie zatwierdzić TAK przyciskiem OK, aby 
ustawić cykl jako domyślny  (pozostałe cykle zostaną automatycznie ustawione na NIE); aby wyjść bez zapisywania, należy nacisnąć przycisk WSTECZ.

(*)(*)(*)(*)
Pokazywanie/ukrywanie cyklu.Pokazywanie/ukrywanie cyklu.Pokazywanie/ukrywanie cyklu.Pokazywanie/ukrywanie cyklu. Cykl ukryty nie będzie widoczny w menu, zatem nie będzie można go uruchomić.
Po naciśnięciu przycisku OK wybrać TAK lub NIE przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ. Aby ukryć cykl, należy zatwierdzić TAK przyciskiem OK. Aby wyjść bez 
dokonywania zmian, należy zatwierdzić NIE lub nacisnąć przycisk WSTECZ.

(*)(*)(*)(*) Ustawianie temperatury fazy plateau.Ustawianie temperatury fazy plateau.Ustawianie temperatury fazy plateau.Ustawianie temperatury fazy plateau.
Po naciśnięciu przycisku OK obok bieżącej wartości pojawi się gwiazdka oznaczająca, że wartość tę można 
zmienić przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ. Po ustawieniu żądanej wartości nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić lub 
przycisk WSTECZ, aby wyjść bez zapisywania zmiany.

(*)(*)(*)(*) Ustawianie czasu trwania fazy plateau.Ustawianie czasu trwania fazy plateau.Ustawianie czasu trwania fazy plateau.Ustawianie czasu trwania fazy plateau.

(*)(*)(*)(*) UstawianieUstawianieUstawianieUstawianie czasuczasuczasuczasu trwaniatrwaniatrwaniatrwania fazyfazyfazyfazy suszeniasuszeniasuszeniasuszenia....

(*) Parametry te można zmienić w zależności od kraju użytkowania, modelu sterylizatora i poziomu dostępu.

Po wybraniu cyklu przyciskami W GÓRĘ lub W DÓŁ wywołać opcję USTAWIENIA, a następnie 
zatwierdzić przyciskiem OK.
Przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ przewijać opcje podmenu (wyświetlana jest bieżąca wartość) i 
postępować według instrukcji podanych w tabeli poniżej.

Można dostosować cykl programu, ustawiając niektóre parametry według własnego protokołu sterylizacji.
Parametry podlegające ustawieniu to czas trwania fazy suszenia, czas trwania fazy plateau oraz temperatura fazy plateau (patrz uwaga (*) poniżej).

Zmiana czasu trwania i temperatury fazy plateauZmiana czasu trwania i temperatury fazy plateauZmiana czasu trwania i temperatury fazy plateauZmiana czasu trwania i temperatury fazy plateau
Stanowczo zaleca się nie skracać czasu trwania fazy plateau ani nie zmniejszać temperatury fazy plateau, jako że te parametry sterylizacji 
są zgodne ze ścisłymi wymogami prawnymi, regulaminowymi i naukowymi.

Zmiana czasu trwania fazy suszeniaZmiana czasu trwania fazy suszeniaZmiana czasu trwania fazy suszeniaZmiana czasu trwania fazy suszenia
Czasu trwania fazy suszenia można wydłużyć bądź skrócić zależnie od charakterystyki wsadu. Zmieniając czas trwania fazy suszenia, 
należy upewnić się, że po zakończeniu cyklu sterylizacji wsad jest zawsze suchy, aby uniknąć absorpcji wilgoci, a nawet mikroorganizmów 
z rąk, rękawiczek czy powierzchni w otoczeniu.
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Przebieg cykluPrzebieg cykluPrzebieg cykluPrzebieg cyklu

Podczas trwania cyklu na ekranie wyświetlane są następujące informacje:Podczas trwania cyklu na ekranie wyświetlane są następujące informacje:Podczas trwania cyklu na ekranie wyświetlane są następujące informacje:Podczas trwania cyklu na ekranie wyświetlane są następujące informacje:

Opcje do wyboruOpcje do wyboruOpcje do wyboruOpcje do wyboru (poprzedzone kursorem z lewej strony)
Dostępne opcje pokazują się po naciśnięciu przycisków 
W GÓRĘ/W DÓŁ (np. zmiana wyświetlanych informacji, 
przerwanie cyklu, przegląd komunikatów itp.).

Nazwa bieżącej fazy cykluNazwa bieżącej fazy cykluNazwa bieżącej fazy cykluNazwa bieżącej fazy cyklu
(Patrz profil cyklu).

Wiersz pierwszy Wiersz pierwszy Wiersz pierwszy Wiersz pierwszy na zmianę:
- nazwa bieżącego cyklu;
- wskaźnik postępu (jeśli aktywowany).

Licznik cykliLicznik cykliLicznik cykliLicznik cykli
Numer bieżącego cyklu.

Bieżące ciśnienie i temperatura Bieżące ciśnienie i temperatura Bieżące ciśnienie i temperatura Bieżące ciśnienie i temperatura komory 
sterylizatora. Kursor obok ikony kłódkiKursor obok ikony kłódkiKursor obok ikony kłódkiKursor obok ikony kłódki

Oznacza, że drzwi są bezpiecznie 
zablokowane.

OdliczanieOdliczanieOdliczanieOdliczanie
Orientacyjny czas pozostały do 
zakończenia cyklu.
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Przebieg cykluPrzebieg cykluPrzebieg cykluPrzebieg cyklu

Nazwa ekranu

Czas trwania cyklu

Czas trwania fazy

Temperatura elementu grzejnego

Ciśnienie pary

Temperatura wewnątrz komory

Moc wyjściowa elementu grzejnego

Temperatura teoretyczna
Temperatura mierzona przez dodatkowy 

czujnik w komorze
Napięcie zasilania

Częstotliwość zasilania

Woda wpompowana do wytwornicy pary

Przewodność wody

Aby wyświetlić legendę 
parametrów, należy przewijać 
ekran INFO.

Ekran informacji i opcje menuEkran informacji i opcje menuEkran informacji i opcje menuEkran informacji i opcje menu
Podczas trwania cyklu można wyświetlić podstawowe parametry cyklu w czasie rzeczywistym.
Na ekranie „przebieg cyklu” przyciskami W GÓRĘ lub W DÓŁ wywołać opcję INFO. Na tym etapie dostępne są również inne pozycje menu.

Zatwierdzić przyciskiem OK.

Zostają wyświetlone bieżące parametry trwającego cyklu.
Całą listę wartości można przejrzeć przyciskami W GÓRĘ lub W DÓŁ (patrz tabela poniżej).
Aby powrócić do standardowego ekranu przebiegu cyklu, należy nacisnąć przycisk WSTECZ.
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Zatrzymanie ręczneZatrzymanie ręczneZatrzymanie ręczneZatrzymanie ręczne

Przyciskiem W DÓŁ wywołać opcję TAK.

Podczas trwania cyklu można go przerwać w każdej chwili.
Przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ wywołać opcję STOP poprzedzoną kursorem, następnie wykonać następujące czynności:

Zatwierdzić STOP przyciskiem OK

Zatwierdzić TAK przyciskiem OK

Po przerwaniu cyklu uruchamia się faza resetowania, podczas której następuje bezpieczne zwolnienie ciśnienia 
pary z komory. Może to potrwać kilka minut. Nie wyłączać sterylizatora! Odczekać do zakończenia fazy 
resetowania.

Na tym etapie przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ można wejść do niektórych pozycji menu.
Po wybraniu opcji INFO (patrz rysunek) można przejrzeć parametry sterylizatora w czasie rzeczywistym (patrz poprzednia strona).

Przed potwierdzeniem przerwania cyklu procedurę 
przerwania można anulować w dowolnym czasie; 
kilkakrotnie nacisnąć przycisk WSTECZ, aż pojawi 
się ekran przebiegu cyklu i nastąpi kontynuacja 
pierwotnie zaprogramowanego cyklu.
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Zatrzymanie ręczneZatrzymanie ręczneZatrzymanie ręczneZatrzymanie ręczne

Po zakończeniu fazy resetowania nacisnąć przycisk WSTECZ

Nacisnąć OK, aby odblokować drzwi zgodnie z poleceniem wyświetlonym 
w drugim wierszu wyświetlacza.
(podczas odblokowywania drzwi pojawia się komunikat oczekiwania)

Otworzyć drzwi komory i wyjąć wsad bądź powtórzyć cykl sterylizacji.

Komunikat „WSAD NIESTERYLNY” oznacza, że wsad nie został wysterylizowany. Nie używać 
tych przedmiotów na pacjentach!
Komunikat „PRZERWANE SUSZENIE” oznacza, że wsad może być mokry. Przedmioty mokre 
nadają się wyłącznie do natychmiastowego użycia!

Pojawia się jeden z następujących komunikatów: 
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Zakończenie cyklu sterylizacjiZakończenie cyklu sterylizacjiZakończenie cyklu sterylizacjiZakończenie cyklu sterylizacji

Po pomyślnym zakończeniu cyklu na ekranie pojawia się komunikat „CYKL ZAKOŃCZONY”, 
a opcję „Odblokować drzwi” poprzedza kursor.
Na tym etapie przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ można wywołać ekran INFO; zatwierdzić INFO przyciskiem OK, aby wejść do 
parametrów cyklu w celu monitorowania mechanicznego sterylizacji (patrz poprzednie strony). 
Jest to możliwe wyłącznie przed odblokowaniem drzwi komory.

Jeśli na końcu cyklu pojawi się komunikat alarmowy, odnieść się do rozdziału 8 instrukcji 
obsługi (Rozwiązywanie problemów), a jeśli problem nie ustąpi, wezwać serwis techniczny.

Wyjąć wsad z komory.

OSTRZEŻENIE! GORĄCY WSAD I STERYLIZATOR!OSTRZEŻENIE! GORĄCY WSAD I STERYLIZATOR!OSTRZEŻENIE! GORĄCY WSAD I STERYLIZATOR!OSTRZEŻENIE! GORĄCY WSAD I STERYLIZATOR!

Do wyjmowania wsadu używać uchwytu do tac (lub uchwytu do kaset)!

Nie dotykać komory, kołnierza komory ani wyposażenia komory, dopóki 
są gorące.

Zatwierdzić przyciskiem OK, aby odblokować drzwi (zniknie kursor obok ikony kłódki).
Zaczekać na odblokowanie drzwi komory, a następnie je otworzyć.
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7. Konserwacja7. Konserwacja7. Konserwacja7. Konserwacja

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć sterylizator i odłączyć przewód zasilający.

Przed dostaniem się do komory i podłączonych części należy upewnić się, że sterylizator jest zimny.

Liczniki serwisoweLiczniki serwisoweLiczniki serwisoweLiczniki serwisowe
Sterylizator rejestruje długość użytkowania materiałów eksploatacyjnych, zapisując liczbę cykli wykonanych 
od ostatniej wymiany tych materiałów.
Kiedy dany licznik dojdzie do wartości maksymalnej, na ekranie pojawi się komunikat wymiany informujący 
o konieczności wymiany materiału eksploatacyjnego; należy wtedy wymienić materiał.

Wykonując jakiekolwiek czynności konserwacyjne sterylizatora, należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym rozdziale.

Harmonogram konserwacjiHarmonogram konserwacjiHarmonogram konserwacjiHarmonogram konserwacji
Harmonogram konserwacji znajduje się w tabeli na następnej stronie.
Obejmuje on wymianę niektórych części zużywalnych (materiałów eksploatacyjnych), nieodzowną dla bezpiecznej i bezawaryjnej pracy sterylizatora.
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Harmonogram konserwacjiHarmonogram konserwacjiHarmonogram konserwacjiHarmonogram konserwacji

TABELA HARMONOGRAMU KONSERWACJITABELA HARMONOGRAMU KONSERWACJITABELA HARMONOGRAMU KONSERWACJITABELA HARMONOGRAMU KONSERWACJI

Okres (*) Liczba cykli (*) Czynność
Materiał 

eksploatacyjny
Wykonawca

Co miesiąc 50

Wyczyścić uszczelkę drzwi i kołnierz komory

Patrz 
DODATEK 8

Użytkownik

Wyczyścić komorę, tace i stojak

Wyczyścić filtr komory

Wyczyścić zewnętrzne powierzchnie sterylizatora

Wyczyścić płytę dyfuzyjną

Co 3 miesiące 400
Wymienić filtr bakteriologiczny

Wymienić filtr przeciwpyłowy

Co 6 miesięcy 800 Wyczyścić oba zbiorniki wody

Co rok 800 Wymienić uszczelkę drzwi

Co 5 lat 4000 Przegląd generalny i serwis
Serwisant

- 20000 Przegląd generalny i serwis

(*) W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
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Konserwacja comiesięczna lub co 50 cykliKonserwacja comiesięczna lub co 50 cykliKonserwacja comiesięczna lub co 50 cykliKonserwacja comiesięczna lub co 50 cykli

Czyszczenie uszczelki drzwi i kołnierza komoryCzyszczenie uszczelki drzwi i kołnierza komoryCzyszczenie uszczelki drzwi i kołnierza komoryCzyszczenie uszczelki drzwi i kołnierza komory
Wyczyścić uszczelkę drzwi i zewnętrzną krawędź komory wilgotną miękką ściereczką. 
Używając detergentu, należy uważać, aby nie miał kontaktu z obudową frontu 
z tworzywa sztucznego.
Spłukać czystą wodą.
Nie używać środków ścierających, narzędzi tnących ani ostrych przedmiotów.

Czyszczenie komory i jej wyposażeniaCzyszczenie komory i jej wyposażeniaCzyszczenie komory i jej wyposażeniaCzyszczenie komory i jej wyposażenia
Wyjąć tace z komory.
Wyjąć stojak i płytę dyfuzyjną.

Wyczyścić komorę gąbką zwilżoną łagodnym detergentem, uważając, aby nie skrzywić 
ani nie uszkodzić czujnika temperatury wewnątrz komory sterylizatora. Spłukać wodą.
Wyczyścić płytę dyfuzyjną, tace i stojak gąbką zwilżoną łagodnym detergentem. Spłukać 
wodą.
Prawidłowo umieścić z powrotem wszystkie elementy wyposażenia komory.

Upewnić się, że płyta dyfuzyjna została prawidłowo umieszczona i zamocowana, gdyż 
ma to istotny wpływ na proces sterylizacji.

Tace, uchwyt do tac i płytę dyfuzyjną też można czyścić w dezynfektorze thermo washer.
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Konserwacja comiesięczna lub co 50 cykliKonserwacja comiesięczna lub co 50 cykliKonserwacja comiesięczna lub co 50 cykliKonserwacja comiesięczna lub co 50 cykli

6

Czyszczenie filtra komoryCzyszczenie filtra komoryCzyszczenie filtra komoryCzyszczenie filtra komory
Opróżnić komorę sterylizatora, wyjmując tace i stojak.

1–2: Zdjąć pokrywkę filtra umieszczonego na tylnej ściance komory (u dołu, na 
środku szerokości), przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

3: Wyjąć filtr i umyć pod bieżącą wodą.

4–5–6: Włożyć filtr w pokrywkę, wsunąć na miejsce i zablokować, przekręcając 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni sterylizatoraCzyszczenie zewnętrznych powierzchni sterylizatoraCzyszczenie zewnętrznych powierzchni sterylizatoraCzyszczenie zewnętrznych powierzchni sterylizatora
Wszystkie powierzchnie zewnętrzne sterylizatora wyczyścić wilgotną szmatką.
Nie używać środków dezynfekcyjnych, detergentów ani środków ścierających.
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Konserwacja co 3 miesiące lub co 400 cykliKonserwacja co 3 miesiące lub co 400 cykliKonserwacja co 3 miesiące lub co 400 cykliKonserwacja co 3 miesiące lub co 400 cykli

Wymiana filtra bakteriologicznegoWymiana filtra bakteriologicznegoWymiana filtra bakteriologicznegoWymiana filtra bakteriologicznego
Otworzyć drzwi serwisowe.
Ręcznie odkręcić filtr bakteriologiczny (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
Włożyć i dokręcić nowy filtr (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Wymiana filtra przeciwpyłowegoWymiana filtra przeciwpyłowegoWymiana filtra przeciwpyłowegoWymiana filtra przeciwpyłowego
Wysunąć filtr przeciwpyłowy umieszczony na spodzie sterylizatora.
Zdjąć zużyty filtr z uchwytu.
Przymocować nowy filtr do uchwytu.
Wsunąć filtr na miejsce.

Należy pamiętać o skasowaniu licznika serwisowego po wymianie 
(patrz kolejne strony).

Należy pamiętać o skasowaniu licznika serwisowego po wymianie 
(patrz kolejne strony).
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Konserwacja co 6 miesięcy lub co 800 cykliKonserwacja co 6 miesięcy lub co 800 cykliKonserwacja co 6 miesięcy lub co 800 cykliKonserwacja co 6 miesięcy lub co 800 cykli

Nie używać silnych, drażniących detergentów ani środków dezynfekcyjnych.
Elementy trudno dostępne wyczyścić małą, miękką szczoteczką.

Czyszczenie zbiorników wodyCzyszczenie zbiorników wodyCzyszczenie zbiorników wodyCzyszczenie zbiorników wody
Wyłączyć sterylizator i odłączyć przewód zasilający.
Całkowicie opróżnić oba zbiorniki wody.
Pozostawić rurkę spustową podłączoną do jednej szybkozłączki. 
Przy użyciu śrubokręta płaskiego (lub monety) odkręcić 5 śrub o ¼ obrotu i 
podnieść górną pokrywę sterylizatora, by dostać się do zbiorników.

Stuknąć gumową membranę palcem tak, aby strząsnąć zgromadzone na niej 
skropliny.
Zdjąć, wyczyścić i wysuszyć gumową membranę.
Wyczyścić wewnętrzne powierzchnie miękką gąbką zwilżoną łagodnym 
detergentem, opłukać i wysuszyć. Upewnić się, że podczas czyszczenia rurka 
spustowa jest podłączona do czyszczonego zbiornika (zbiornik lewy — szara 
złączka, zbiornik prawy — niebieska złączka) w celu odprowadzania detergentu.
Po wyczyszczeniu obu zbiorników wyjąć dwa filtry wewnętrzne (A), wyczyścić je 
pod bieżącą wodą i włożyć je na miejsce. Założyć gumową membranę.
Zamknąć i przykręcić 5 śrub pokrywy zbiornika i ¼ obrotu.
Odłączyć rurkę spustową.

W trakcie czyszczenia zbiorników należy zachować ostrożność, by nie dotknąć czujników poziomu wody. Ich przemieszczenie lub 
wysunięcie poza pierwotne położenie może zakłócić pracę sterylizatora. 
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Konserwacja coroczna lub co 800 cykliKonserwacja coroczna lub co 800 cykliKonserwacja coroczna lub co 800 cykliKonserwacja coroczna lub co 800 cykli

Najpierw: góra i dół

Następnie: lewa i prawa strona

Należy pamiętać o skasowaniu licznika serwisowego po wymianie 
(patrz kolejne strony).

Wymiana uszczelki drzwiWymiana uszczelki drzwiWymiana uszczelki drzwiWymiana uszczelki drzwi

Całkowicie otworzyć drzwi sterylizatora.

Ręką wyciągnąć zużytą uszczelkę drzwi (łatwiej to zrobić, kiedy uszczelka i palce są suche).

Ostrożnie wyczyścić zagłębienie, w którym osadza się uszczelkę i kołnierz komory wacikiem 
zwilżonym alkoholem izopropylowym.

Zwilżyć nową uszczelkę wodą. Ułatwi to jej założenie!

Założyć nową uszczelkę w kolejności pokazanej na rysunkach z lewej strony.

Na koniec ułożyć uszczelkę równomiernie na całym obwodzie drzwi; upewnić się, że uszczelka nie 
odstaje (nie ma wybrzuszeń ani odkształceń)!
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Przegląd generalny i serwis po 4000 cykli/co 5 latPrzegląd generalny i serwis po 4000 cykli/co 5 latPrzegląd generalny i serwis po 4000 cykli/co 5 latPrzegląd generalny i serwis po 4000 cykli/co 5 lat

CZĘCZĘCZĘCZĘŚŚŚŚCI ZAMIENNECI ZAMIENNECI ZAMIENNECI ZAMIENNE CZYSZCZENIECZYSZCZENIECZYSZCZENIECZYSZCZENIE PRZEGLĄDPRZEGLĄDPRZEGLĄDPRZEGLĄD

Zawory elektromagnetyczne

Elementy wewnętrzne pompy próżniowej

Komora sterylizacyjna i powierzchnie 
zewnętrzne

Połączenia pneumatyczne

Filtr komory Połączenia elektryczne

Czyszczenie wewnątrz urządzenia, 
w szczególności żeberek skraplacza i płyty 

głównej

Kalibracja temperatury i ciśnienia

System blokady drzwi

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

Płyta dyfuzyjna Systemy bezpieczeństwa

Regularny serwis jest nieodzowny dla zapewnienia trwałego i prawidłowego działania sterylizatora.

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu generalnego przez autoryzowanego serwisanta co 4000 cykli lub co pięć lat.

Serwis obejmuje wymianę materiałów eksploatacyjnych i innych ważnych podzespołów, przegląd całego urządzenia, 
w szczególności systemów bezpieczeństwa, oraz czyszczenie obszarów i podzespołów niedostępnych dla użytkownika.
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Kasowanie liczników serwisowychKasowanie liczników serwisowychKasowanie liczników serwisowychKasowanie liczników serwisowych

Przeglądanie menu przyciskami W GÓRĘ, W DÓŁ i OK. Wybrać kolejno opcje: MENU – INFO 
O URZĄDZENIU – LICZNIKI SERWISOWE

Przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ przewinąć do danego materiału eksploatacyjnego.
Status materiału eksploatacyjnego (liczba cykli wykonanych i maksymalna żywotność materiału) 
jest pokazany w trzecim i czwartym wierszu wyświetlacza.
Nacisnąć przycisk OK, aby wybrać dany materiał eksploatacyjny.

Wyświetla się opcja SKASOWANIE LICZNIKA: zatwierdzić przyciskiem OK.

Pojawi się żądanie potwierdzenia: przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ  wybrać TAK i zatwierdzić 
przyciskiem OK.

Po skasowaniu licznik wskazuje zero.

Po wybraniu nazwa danego materiału pojawi się w pierwszym wierszu.
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8. Rozwiązywanie problemów, alarmy i komunikaty8. Rozwiązywanie problemów, alarmy i komunikaty8. Rozwiązywanie problemów, alarmy i komunikaty8. Rozwiązywanie problemów, alarmy i komunikaty

Jeśli z lewej strony ikony pojawi się kursor, oznacza to, że istnieje komunikat do odczytania.
Wszystkie komunikaty można przeglądać w podmenu KOMUNIKATY.

Przeglądanie menu przyciskami W GÓRĘ, W DÓŁ i OK. Wybrać kolejno opcje: MENU – KOMUNIKATY.

Jeśli jest kilka komunikatów do odczytania, można je przewijać przyciskami W GÓRĘ/W DÓŁ.

Ikona poprzedzona kursorem odnosi się do komunikatu do odczytania.

Kursor obok ikony znika po odczytaniu danego komunikatu i usunięciu przyczyny komunikatu.

Kursory obok ikon nie są widoczne w trakcie trwania cyklu.
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KomunikatyKomunikatyKomunikatyKomunikaty

IKONAIKONAIKONAIKONA KOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKATKOMUNIKAT OPIS/WYMAGANA CZYNNOOPIS/WYMAGANA CZYNNOOPIS/WYMAGANA CZYNNOOPIS/WYMAGANA CZYNNOŚŚŚŚĆĆĆĆ

- Drzwi komory zablokowane; nie wymaga się podjęcia czynności.

Poziom wody w zbiorniku wody czystej jest poniżej minimum. Napełnić zbiornik wody czystej.
Poziom wody w zbiorniku wody zużytej osiągnął maksimum. Opróżnić zbiornik wody zużytej.
Sprawdzić zewnętrzne zasilanie wodą. Może być konieczna wymiana filtrów — opróżnić zbiornik 
wody czystej i postępować zgodnie z instrukcją obsługi systemu filtrowania wody.

Woda destylowana lub demineralizowana w zbiorniku wody czystej jest złej jakości. Opróżnić zbiornik 
i napełnić go wodą dobrej jakości; patrz DODATEK 7.

Nie dotykać komory ani wsadu gołymi rękami: wysoka temperatura, ryzyko poparzenia!
Konieczna jest wymiana filtra bakteriologicznego.
Konieczna jest wymiana filtra przeciwpyłowego.
Konieczna jest wymiana uszczelki drzwi.
Konieczny przegląd generalny po 4000 cykli. Wezwać serwis.
Konieczny przegląd generalny po 20000 cykli. Wezwać serwis.
Konieczna wymiana baterii płyty głównej. Wezwać serwis.
Komputer/rejestrator nie został wykryty (odłączony lub pozbawiony zasilania).
Drukarka raportów z cykli jest skonfigurowana, lecz nie została wykryta 
(odłączona lub pozbawiona zasilania).
Drukarka nalepek jest skonfigurowana, lecz nie została wykryta 
(odłączona lub pozbawiona zasilania).
Błąd zapisu pliku (sprawdzić obecność i podłączenie napędu USB).

UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat, który nie jest ujęty w tabeli, należy wezwać serwis.
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AlarmyAlarmyAlarmyAlarmy

Kod alarmuKod alarmuKod alarmuKod alarmu OPISOPISOPISOPIS DZIAŁANIEDZIAŁANIEDZIAŁANIEDZIAŁANIE

E010E010E010E010 Awaria zasilania podczas cyklu Wsadu nie można uznać za sterylny. Powtórzyć cykl. 

E02xE02xE02xE02x Błąd napięcia wewnętrznego Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis. 

E040E040E040E040 Słaba bateria
Utracona data i godzina: ustawić ponownie — wyłączyć, a następnie włączyć urządzenie. Jeśli problem 
występuje nadal, wezwać serwis. 
UWAGA: Po ręcznym ustawieniu daty i godziny nadal możliwe jest rozpoczęcie cyklu sterylizacji.

E041E041E041E041 Utracone wskazanie licznika cyklu
Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis. 
UWAGA: Nadal możliwe jest rozpoczęcie cyklu sterylizacji.

E042E042E042E042 Błąd zegara wewnętrznego
Ustawić datę i czas — wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać 
serwis. UWAGA: Nadal możliwe jest rozpoczęcie cyklu sterylizacji.

E060E060E060E060 Błąd napięcia wewnętrznego
Odłączyć akcesoria opcjonalne z tylnego gniazda 24 VDC — wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli 
problem występuje nadal, wezwać serwis. 

E080E080E080E080 Wewnętrzne przegrzanie Sprawdzić filtr przeciwpyłowy i upewnić się, że wentylator nie jest zablokowany.

E090E090E090E090 Błąd napięcia wewnętrznego Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis. 

E100E100E100E100 Przekroczenie maksymalnego czasu fazy
Sprawdzić poziom wody w zbiorniku wody czystej. Zresetować przeciążenie termiczne. Jeśli problem 
występuje nadal, wezwać serwis.

E101E101E101E101 Błąd czujnika wewnętrznego Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis. 

E102E102E102E102 Przekroczenie maksymalnego czasu fazy
Sprawdzić poziom wody w zbiorniku wody czystej. Zresetować przeciążenie termiczne. Jeśli problem 
występuje nadal, wezwać serwis.

E107E107E107E107 Nadciśnienie podczas fazy próżni wstępnej Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E121E121E121E121 Błąd czujnika wewnętrznego Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis. 

E130E130E130E130 Nadciśnienie podczas fazy sterylizacji
Wyczyścić komorę oraz jej wyposażenie z pozostałości detergentów, środków dezynfekcyjnych i innych 
substancji chemicznych.
Wymienić czystąwodę, jeżeli zachodzi podejrzenie, że jest zanieczyszczona substancjami chemicznymi.
Przed przystąpieniem do sterylizacji upewnić się, że wsad jest wypłukany do czysta i wolny od wszelkich 
substancji chemicznych.
Powtórzyć cykl. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis. 

E131E131E131E131 Wahania temperatury podczas fazy sterylizacji

E140E140E140E140 Zbyt niskie ciśnienie podczas fazy sterylizacji

E150E150E150E150 Zbyt niska temperatura podczas fazy sterylizacji

E160E160E160E160 Zbyt wysoka temperatura podczas fazy sterylizacji

E163E163E163E163 Wykryte nadciśnienie

UWAGA: Jeśli pojawi się alarm, który nie jest ujęty w tabeli, należy wezwać serwis.
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AlarmyAlarmyAlarmyAlarmy

Kod alarmuKod alarmuKod alarmuKod alarmu OPISOPISOPISOPIS DZIAŁANIEDZIAŁANIEDZIAŁANIEDZIAŁANIE

E163E163E163E163 Wykryte nadciśnienie Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis. 

E180E180E180E180----E181E181E181E181 Błąd czujnika wewnętrznego Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis. 

E182E182E182E182 Maks. czas spadku ciśnienia
Po fazie procesu spadek ciśnienia do poziomu ciśnienia atmosferycznego wymaga zbyt wiele 
czasu. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E184E184E184E184 Wykryta zbyt wysoka temperatura Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E215E215E215E215
Wentylator zablokowany lub błąd sterowania 
elektronicznego

Wezwać serwis.

E230E230E230E230 Błąd czujnika wewnętrznego Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E231E231E231E231 Wykryta zbyt wysoka temperatura Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E232E232E232E232----E233E233E233E233----E234E234E234E234 Błąd czujnika wewnętrznego Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E240E240E240E240 Błąd elementu grzejnego
Poczekać, aż komora sterylizacji ostygnie. Zresetować przeciążenie termiczne. Jeśli problem 
występuje nadal, wezwać serwis.

E243E243E243E243 Błąd elementu grzejnego Zresetować przeciążenie termiczne. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E310E310E310E310----E320E320E320E320----E33xE33xE33xE33x----
E380E380E380E380----E390E390E390E390

Przekroczenie maksymalnego czasu trwania próżni
Sprawdzić uszczelkę drzwi; wyczyścić ją, a jeśli konieczne, wymienić. Wyczyścić kołnierz 
komory. Wyczyścić filtr komory. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E510E510E510E510 Blokada drzwi: błąd po zakończeniu cyklu Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E520E520E520E520
Blokada drzwi: przekroczenie maksymalnego czasu 
blokowania

Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E570E570E570E570 Blokada drzwi: niemożność wykrycia pozycji drzwi Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E580E580E580E580 Blokada drzwi: utrata sygnału kontrolnego blokady drzwi Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E59xE59xE59xE59x Błąd blokady drzwi Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E950E950E950E950 Błąd pamięci wewnętrznej
Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.
UWAGA: Nadal możliwe jest rozpoczęcie cyklu sterylizacji.

E95xE95xE95xE95x----E96xE96xE96xE96x Błąd pamięci wewnętrznej Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator. Jeśli problem występuje nadal, wezwać serwis.

E990E990E990E990 Zatrzymanie ręczne Cykl został przerwany przez użytkownika. Ponowić sterylizację wsadu.

UWAGA: Jeśli pojawi się alarm, który nie jest ujęty w tabeli, należy wezwać serwis.
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Zatrzymanie alarmoweZatrzymanie alarmoweZatrzymanie alarmoweZatrzymanie alarmowe

W przypadku zakłócenia ważnych parametrów sterylizacji sterylizator wygeneruje kod alarmu i automatycznie 
przerwie cykl. 
Sterylizator przejdzie do fazy resetowania; na ekranie pojawi się komunikat oczekiwania  oraz kod alarmu.

Nie wyłączać sterylizatora: Minie kilka minut, zanim system zostanie zresetowany oraz będzie można bezpiecznie otworzyć komorę 
sterylizatora i wyjąć wsad.

Koniec alarmuKoniec alarmuKoniec alarmuKoniec alarmu
Po zakończeniu fazy resetowania pojawi się polecenie naciśnięcia przycisku WSTECZ, 
aby wejść do opcji „Odblokowanie drzwi”.

Zatwierdzić przyciskiem OK, aby odblokować drzwi.
Podczas odblokowywania drzwi wyświetla się komunikat oczekiwania.

Podczas otwierania drzwi może wylać się woda: 
zapobiec dalszemu rozlaniu (np. podkładając 
ręcznik przy drzwiach komory).

Na tym etapie wybrać i zatwierdzić (OK) opcję INFO, aby przejrzeć parametry sterylizatora 
(patrz rozdział 6 instrukcji obsługi). 

Otworzyć drzwi komory 
i wyjąć wsad.

Komunikat „WSAD NIESTERYLNY” oznacza, że wsad nie został wysterylizowany. Nie używać 
tych przedmiotów na pacjentach!
Komunikat „PRZERWANE SUSZENIE” oznacza, że wsad może być mokry. Przedmioty mokre 
nadają się wyłącznie do natychmiastowego użycia!
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Resetowanie przeciążenia termicznegoResetowanie przeciążenia termicznegoResetowanie przeciążenia termicznegoResetowanie przeciążenia termicznego

Urządzenie wyposażone jest w termostat bezpieczeństwa zapobiegający 
przegrzaniu elementu grzejnego.
Jeśli termostat otworzy się z powodu zbyt wysokiej temperatury, 
generowany jest alarm E240 lub alarm przekroczenia maksymalnego 
czasu fazy. 
Jeśli tak się stanie, należy:
- Wyłączyć sterylizator i odłączyć przewód zasilający.
- Poczekać, aż sterylizator ostygnie.
- Wyjąć filtr przeciwpyłowy.
- Wsunąć dłoń pod sterylizator w miejscu lokalizacji filtra i nacisnąć 

przycisk resetowania termostatu (patrz rysunki z lewej strony).
- Kliknięcie oznacza, że termostat został zresetowany.
- Wsunąć filtr przeciwpyłowy na miejsce.
- Podłączyć przewód zasilający i włączyć sterylizator.
- Poczekać na zakończenie fazy resetowania alarmu i postępować według 

instrukcji na wyświetlaczu.

Jeśli termostat ciągle się otwiera, wezwać serwis.
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Rozwiązywanie Rozwiązywanie Rozwiązywanie Rozwiązywanie problemówproblemówproblemówproblemów

PROBLEMPROBLEMPROBLEMPROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNAMOŻLIWA PRZYCZYNAMOŻLIWA PRZYCZYNAMOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIAROZWIĄZANIAROZWIĄZANIAROZWIĄZANIA

Sterylizator nie włącza się

Włącznik główny lub sieciowy wyłącznik 
automatyczny jest wyłączony

Włączyć włącznik główny lub sieciowy wyłącznik automatyczny.

Brak napięcia w gnieździe Sprawdzić obwód elektryczny.
Przewód zasilający jest nieprawidłowo podłączony Prawidłowo podłączyć przewód.

Woda wycieka z przodu 
sterylizatora

Przeciek przez uszczelkę drzwi komory Wyczyścić lub wymienić uszczelkę drzwi. Wyczyścić kołnierz komory.
Wyciek wewnątrz urządzenia Wezwać serwis.

Cykl uruchamia się, lecz 
nie rośnie 
ciśnienie/temperatura

Przełącznik przeciążenia termicznego w pozycji 
otwartej

Zresetować przełącznik przeciążenia termicznego (patrz „Resetowanie przeciążenia termicznego” w niniejszej 
instrukcji).

Błąd układu elektrycznego-elektronicznego Wezwać serwis.

Na końcu cyklu w komorze 
pozostaje woda

Sterylizator nieprawidłowo wypoziomowany Wypoziomować powierzchnię, na której stoi sterylizator.

Przeładowana komora
Przestrzegać maksymalnej masy każdego typu wsadu.
Zawsze używać stojaka na tace i kasety.

Filtr komory zatkany Wyjąć i wyczyścić filtr komory.
Wsad umieszczony nieprawidłowo Przestrzegać zaleceń podanych w DODATKU 2.

Utlenianie lub plamy na 
narzędziach

Woda z kranu na narzędziach wkładanych do 
sterylizatora

Upewnić się, że narzędzia wkładane do sterylizatora są suche.

Użycie wody niskiej jakości lub zanieczyszczonej 
substancjami chemicznymi

Opróżnić oba zbiorniki wody. Używać wody dobrej jakości (patrz DODATEK 7).

Pozostałości substancji chemicznych lub 
organicznych na narzędziach

Wyczyścić, opłukać i wysuszyć wszystkie narzędzia przed włożeniem do sterylizatora (patrz DODATEK 2).

Stykanie się narzędzi z różnych materiałów
Upewnić się, że narzędzia z różnych materiałów nie stykają się ze sobą (aluminium, węgliki, stal szlachetna 
itp.); rozmieścić je na różnych tacach lub w kasetach, bądź zapakować w woreczki (patrz DODATEK 2).

Osad kamienny w komorze Wyczyścić komorę i używać wody dobrej jakości (patrz DODATEK 7).
Narzędzia zmieniają kolor 
na brązowy lub czarny

Wybrano nieprawidłową temperaturę Wybrać cykl o niższej temperaturze sterylizacji. Przestrzegać zaleceń producenta narzędzi.

Drukarka raportów z cykli 
nie działa

Drukarka podłączona nieprawidłowo lub 
pozbawiona zasilania

Sprawdzić dane oraz podłączenie drukarki.

Port szeregowy nieskonfigurowany
Jeżeli drukarka jest podłączona bezpośrednio: skonfigurować port szeregowy na „drukarkę” (patrz tabela 2).
Jeżeli drukarka jest podłączona przez komputer/rejestrator: skonfigurować port szeregowy na „PC/rejestrator” 
(patrz tabela 2).

Cykl trwa, a opcja automatycznego drukowania 
raportu jest aktywowana

Użytkownik próbuje wydrukować cykle przechowywane w pamięci, lecz drukarka jest zajęta drukowaniem 
danych bieżącego cyklu: żądana operacja drukowania zostanie ustawiona w kolejce.
UWAGA: Kolejka mieści nie więcej niż 5 cykli. Ustawianie kolejnych cykli w kolejce będzie ignorowane.
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Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów

PROBLEMPROBLEMPROBLEMPROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNAMOŻLIWA PRZYCZYNAMOŻLIWA PRZYCZYNAMOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIAROZWIĄZANIAROZWIĄZANIAROZWIĄZANIA
W menu historii cykli nie są 
przechowywane żadne cykle

Płyta główna wymieniona przez serwis
Te czynności serwisowe powodują utratę pamięci.

Numer seryjny wprowadzony ponownie przez serwisanta

Przy rozpoczęciu cyklu drzwi 
komory blokują się, lecz za 
chwilę otwierają się ponownie.
Pojawia się komunikat 
„Otworzyć drzwi”

Uszczelka drzwi założona nieprawidłowo; uszczelka 
odstaje

Upewnić się, że uszczelka jest prawidłowo ułożona na całym obwodzie otworu.

Przy uruchamianiu cyklu dwukrotnie naciśnięto przycisk 
OK

Ponowić czynność, naciskając przycisk OK jednokrotnie.

Drzwi blokowane przez przedmioty zewnętrzne lub wsad
Wyjąć przedmioty blokujące drzwi. Sprawdzić, czy drzwi nie opierają się o wsad lub 
wyposażenie komory.

Kiedy sterylizator jest 
podłączony do systemu 
automatycznego podawania 
wody: nie ma czystej wody w 
zbiorniku, ale nie uruchamia się 
automatyczne napełnianie

System napełniania wodą (opcjonalny) nie został 
zainstalowany

Zainstalować system napełniania wodą.

System napełniania wodą (opcjonalny) nie został 
podłączony

Podłączyć system napełniania wodą do sterylizatora (wymogi dotyczące jakości wody 
— patrz DODATEK 7).

System napełniania wodą (opcjonalny) nie został 
skonfigurowany

Aktywować system napełniania wodą w podmenu „Konfiguracja” (patrz rozdział 5, 
tabela 2).

Podczas próby napełnienia zbiornika przez system 
automatycznego napełniania, woda była czasowo 
niedostępna

Uniemożliwiło to napełnienie zbiornika, gdyż napełnianie zbiornika wodą następuje 
jednokrotnie między cyklami. Wyłączyć, a następnie włączyć sterylizator.
Sprawdzić zewnętrzne zasilanie wodą.
Sprawdzić, czy nie ma wycieków ze sterylizatora.

Natychmiast po otwarciu drzwi 
komory sterylizator przechodzi 
w tryb czuwania

Po zakończeniu poprzedniego cyklu komora nie była 
otwierana 
i upłynął czas oczekiwania na przejście w tryb czuwania

Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyjść z trybu czuwania.

Na końcu cyklu na wyświetlaczu 
pojawia się komunikat 
„Otworzyć drzwi”, lecz nie 
można otworzyć drzwi

Z powodu wewnętrznej awarii w komorze występuje 
próżnia

Wyłączyć sterylizator: nastąpi zwolnienie ciśnienia, co umożliwi otwarcie drzwi. Jeśli 
problem będzie pojawiał się nadal, wezwać serwis.

Filtr bakteriologiczny jest zatkany
Wyjąć filtr bakteriologiczny, aby zwolnić ciśnienie. Wymienić filtr. Uwaga: filtr 
bakteriologiczny wymienia się co 400 cykli.

Faza sterylizacji (PROCES) w 
cyklu trwała dłużej niż powinna

Temperatura w komorze spadła poniżej minimalnego 
progu, ale oprogramowanie zdołało przywrócić właściwą 
temperaturę

Zaczekać na zakończenie cyklu. Jeśli problem występuje często, wezwać serwis.

Przed wysłaniem urządzenia do serwisu technicznego należy odłączyć kabel zasilający, opróżnić oba zbiorniki wody i zapakować 
w oryginalne lub odpowiednie opakowanie.



54

9. Recykling i utylizacja9. Recykling i utylizacja9. Recykling i utylizacja9. Recykling i utylizacja

Sterylizatory LINA MB są zbudowane głównie z polimerów zbrojonych włóknami, metali i podzespołów elektronicznych.

W przypadku utylizacji urządzenia:
- należy posegregować części w zależności od materiału, z którego są wykonane;
- urządzenie należy przekazać do specjalistycznej firmy zajmującej się recyklingiem podobnych produktów;
- nie należy wyrzucać urządzenia w niezabezpieczonym miejscu;
- zawsze należy postępować zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Te same instrukcje stosować do utylizacji wszystkich materiałów eksploatacyjnych.



Tabliczka znamionowa sterylizatora

Tabliczka znamionowa komory Etykieta producenta
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DODATEK 1. Charakterystyka technicznaDODATEK 1. Charakterystyka technicznaDODATEK 1. Charakterystyka technicznaDODATEK 1. Charakterystyka techniczna

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI I NORMAMIZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI I NORMAMIZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI I NORMAMIZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI I NORMAMI

STERYLIZATOR z cyklem typu B jest zgodny z następującymi dyrektywami i STERYLIZATOR z cyklem typu B jest zgodny z następującymi dyrektywami i STERYLIZATOR z cyklem typu B jest zgodny z następującymi dyrektywami i STERYLIZATOR z cyklem typu B jest zgodny z następującymi dyrektywami i 
normami:normami:normami:normami:
93/42/EWG Dyrektywa dotycząca urządzeń medycznych (MDD)
97/23/EWG Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED)

2002/96/EWG
Dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE)

EN 13060 Małe sterylizatory parowe

IEC 61010-1
Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych: wymagania 
ogólne.

IEC 61010-2-
0
4
0

Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Wymagania 
szczegółowe dotyczące autoklawów, w których stosuje się parę do 
obróbki materiałów medycznych i w procesach laboratoryjnych.

EN 61326
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w 
laboratoriach: wymagania dotyczące kompatybilności 
elektromagnetycznej.

OZNACZENIA PRODUKTUOZNACZENIA PRODUKTUOZNACZENIA PRODUKTUOZNACZENIA PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNACHARAKTERYSTYKA TECHNICZNACHARAKTERYSTYKA TECHNICZNACHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zasilanie elektryczne:Zasilanie elektryczne:Zasilanie elektryczne:Zasilanie elektryczne:

Napięcie znamionowe:
Moc maksymalna:
Maksymalny prąd:

220 - 240 VAC – 50/60 Hz, jednofazowy
220 - 240 VAC
1750 W
8,75 A

SterylizatorSterylizatorSterylizatorSterylizator:
Temperatura robocza:
Robocza wilgotność względna: 
Temperatura/wilgotność względna przechowywania:
Maksymalna wysokość:
Minimalne ciśnienie atmosferyczne:
Wymiary całkowite:
Minimalna wymagana przestrzeń:
Wymiary zakresu ruchu drzwi:
Masa pustego urządzenia:
Maksymalna masa przy pełnym załadowaniu:
Maksymalny nacisk na jednostkę powierzchni
Maksymalne wydzielane ciepło:
Maksymalny poziom hałasu:

od +5°C do +40°C
Maks. RH 80% do 31°C, spadek liniowy do 50% przy 40°C
-20°C do +60°C/0-90% (przy pustych zbiornikach)
4000 m n.p.m.
0,6 barA
S: 450 mm/W: 435 mm/G: 599 mm 
S: 470 mm/W : 485 mm/G: 650 mm
S: 360 mm/W : 410 mm/G: 360 mm
38 kg (LINA MB17), 40,5 kg (LINA MB22)
50 kg (LINA MB17), 53 kg (LINA MB22)
785 kN/mm2
3000 kJ/godz.
63 dB

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa:
Termostat bezpieczeństwa

3 bary
330°C

Komora sterylizacji:Komora sterylizacji:Komora sterylizacji:Komora sterylizacji:
Objętość całkowita:

Przestrzeń użytkowa (dla wszystkich cykli):

Filtr bakteriologiczny:

17 l/ØØØØ 250 mm x G 362 mm (LINA MB17)
22 l/ØØØØ 250 mm x G 440 mm (LINA MB22)
12 l/S195 mm x W 195 mm x G 297 mm (LINA MB17)
15,5 l/S 195 mm x W 195 mm x G 390 mm (LINA MB22)
0,3 µm

Woda destylowana lub demineralizowana:Woda destylowana lub demineralizowana:Woda destylowana lub demineralizowana:Woda destylowana lub demineralizowana:
Jakość wody:
Średnie zużycie wody:
Objętość zbiornika:

spełniająca normę EN 13060 zał. C (przewodność < 15µS/cm)
0,7 l/cykl
2 x 3,6 l

Zewnętrzne zasilanie wodą:Zewnętrzne zasilanie wodą:Zewnętrzne zasilanie wodą:Zewnętrzne zasilanie wodą:
Ciśnienie:
Przepływ:

Zgodnie z IEC61770
min. 2 bar – maks. 8,6 bar
min. 0,25 – maks. 0,5 l/min

Komunikacja z innymi urządzeniami:Komunikacja z innymi urządzeniami:Komunikacja z innymi urządzeniami:Komunikacja z innymi urządzeniami: 1 port szeregowy (opcjonalnie: USB + 2 porty szeregowe) 
InneInneInneInne Pełne sterowanie mikroprocesorowe, system kontroli procesu 

zgodnie z normą EN 13060.
Programowalny tryb czuwania.



Narzędzia należy dokładnie opłukać i osuszyć przed ich sterylizacją.Narzędzia należy dokładnie opłukać i osuszyć przed ich sterylizacją.Narzędzia należy dokładnie opłukać i osuszyć przed ich sterylizacją.Narzędzia należy dokładnie opłukać i osuszyć przed ich sterylizacją.
Jakiekolwiek pozostałości substancji chemicznych (takich jak produkty stosowane do czyszczenia i dezynfekcji) mogą mieć ujemny 
wpływ na czystość pary, a w konsekwencji na cały proces sterylizacji i mogą poważnie uszkodzić sterylizator.
Gwarancja producenta traci swoją ważność w przypadku szkód spowodowanych przez substancje chemiczne pochodzące z Gwarancja producenta traci swoją ważność w przypadku szkód spowodowanych przez substancje chemiczne pochodzące z Gwarancja producenta traci swoją ważność w przypadku szkód spowodowanych przez substancje chemiczne pochodzące z Gwarancja producenta traci swoją ważność w przypadku szkód spowodowanych przez substancje chemiczne pochodzące z 
wsadu lub dodane do niego.wsadu lub dodane do niego.wsadu lub dodane do niego.wsadu lub dodane do niego.
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DODATEK 2DODATEK 2DODATEK 2DODATEK 2.... Przygotowanie wsaduPrzygotowanie wsaduPrzygotowanie wsaduPrzygotowanie wsadu

Czyszczenie narzędziCzyszczenie narzędziCzyszczenie narzędziCzyszczenie narzędzi
Przed sterylizacją narzędzia należy starannie oczyścić.
Jeśli to możliwe, czyścić narzędzia bezpośrednio po użyciu; zawsze przestrzegać zaleceń producenta narzędzi.
Z narzędzi należy usunąć wszelkie pozostałości środków dezynfekcyjnych i detergentów.
Wszystkie narzędzia dokładnie opłukać i wysuszyć.
Końcówki stomatologiczne po wyczyszczeniu, a przed sterylizacją nasmarować zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie tacPrzygotowanie tacPrzygotowanie tacPrzygotowanie tac
Nie przeładowywać komory, przestrzegać maksymalnej masy wsadu (patrz tabela programów cyklu; dostępne cykle sterylizacji).
Zawsze stosować stojak umożliwiający prawidłową cyrkulację pary pomiędzy tacami.
Przedmioty opakowane w woreczki układać na tacach stroną papierowa do góry.Przedmioty opakowane w woreczki układać na tacach stroną papierowa do góry.Przedmioty opakowane w woreczki układać na tacach stroną papierowa do góry.Przedmioty opakowane w woreczki układać na tacach stroną papierowa do góry.
Nie przeładowywać tac; rozkładać pojedyncze przedmioty na różne tace.
Kasety umieszczać pionowo (jeśli możliwe), aby ułatwić suszenie.
Puste pojemniki lub nieperforowane tace muszą być ułożone do góry dnem, aby nie gromadziła się w nich woda.
Przedmioty wykonane z  różnych materiałów (stal szlachetna, węgliki, aluminium itp.) muszą zostać ułożone na oddzielnych tacach bądź 
opakowane/powkładane do woreczków.
Narzędzia wykonane ze stali węglowej oraz tace, na których są ułożone, powinny być poprzekładane papierem, aby uniknąć rdzawych plam.
Narzędzia ruchome (np. kleszczyki, szczypce ekstrakcyjne) sterylizować w pozycji otwartej.
Przedmioty pakować w opakowania porowate (np. torebki sterylizacyjne do autoklawów), co ułatwi penetrację parą i suszenie.
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Załadunek komoryZaładunek komoryZaładunek komoryZaładunek komory

RurkiRurkiRurkiRurki
Po umyciu rurki opłukać, odsączyć i wysuszyć.
Rurki pakować i układać na tacy z otwartymi końcami. Nie zginać.

Materiały pakowane/w woreczkachMateriały pakowane/w woreczkachMateriały pakowane/w woreczkachMateriały pakowane/w woreczkach
Pozostawić odpowiedni odstęp pomiędzy opakowaniami ułożonymi na tacach.
Nie dopuścić do kontaktu opakowań ze ścianami komory sterylizacji.
Opakowania sterylizacyjne układać papierową stroną do góry.

Papierową stroną 
do góry

Odstęp między 
opakowaniami

Przed rozpoczęciem cyklu sterylizacji należy zawsze sprawdzić, czy płyta dyfuzyjna jest 
umieszczona prawidłowo.

Nie umieszczać wsadu ani tac bezpośrednio w komorze bez stojaka, gdyż mogłoby to zakłócić 
cyrkulację pary oraz temperaturę. Wsad powinien zawsze być umieszczany na stojaku.

Przed dotknięciem elementów wyposażenia komory upewnić się, że komora sterylizacyjna 
ostygła: ryzyko poparzenia!

Nieprawidłowe umieszczenie płyty dyfuzyjnej może pogorszyć jakość pary i zakłócić 
proces sterylizacji, co grozi niewysterylizowaniem wsadu oraz zakażeniem.
Przy nieprawidłowym umieszczeniu płyty dyfuzyjnej nie ma gwarancji sterylności po 
zakończeniu cyklu.
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DODATEK 3. Konserwacja końcówek stomatologicznychDODATEK 3. Konserwacja końcówek stomatologicznychDODATEK 3. Konserwacja końcówek stomatologicznychDODATEK 3. Konserwacja końcówek stomatologicznych

Dezynfekcja zewnętrznaDezynfekcja zewnętrznaDezynfekcja zewnętrznaDezynfekcja zewnętrzna
Procedura ta zapobiega ryzyku infekcji podczas konserwacji i czyszczenia narzędzi.
Podczas dezynfekcji należy mieć założone rękawiczki.
Przestrzegać zaleceń producenta narzędzi.
Nie stosować płynów o właściwościach ściernych (wartość pH 2,5 – 9; bez zawartości chloru).
Zaleca się dezynfekcję raczej przez wycieranie niż spryskiwanie.
Nie zanurzać instrumentów w środkach dezynfekcyjnych.
Pozostałości środków dezynfekcyjnych na instrumentach mogą powodować poważne uszkodzenia podczas sterylizacji 
(utlenianie, zmianę właściwości technicznych uszczelek, gumy, światłowodów itp.).

Czyszczenie zewnętrzneCzyszczenie zewnętrzneCzyszczenie zewnętrzneCzyszczenie zewnętrzne
Procedura ta obejmuje usunięcie wszelkich osadów (krew, zębina itp.), które gromadzą się w miejscach krytycznych, takich jak wyloty rozpylacza, 
wyjścia światła, radełkowania itp.
Podczas czyszczenia należy mieć założone rękawiczki.
Przestrzegać zaleceń producenta narzędzi.
Używać miękkiej, zwilżonej szczoteczki i uważać, aby nie porysować wyjścia światła.

SmarowanieSmarowanieSmarowanieSmarowanie
Po dezynfekcji, oczyszczeniu i wysuszeniu narzędzia, należy je nasmarować. Smarowanie przeprowadza się przedprzedprzedprzed sterylizacją, a nie po sterylizacji.
Aby prawidłowo nasmarować narzędzie, należy przestrzegać zaleceń producenta.

PakowaniePakowaniePakowaniePakowanie
W celu zachowania sterylności narzędzia obrotowe należy zapakować/umieścić w woreczkach przez sterylizacją. Przestrzegać zaleceń
producenta dotyczących sposobu pakowania instrumentów w opakowania sterylizacyjne (patrz także DODATEK 2 do niniejszej instrukcji —
„Przygotowanie wsadu”).
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DODATEK 4. Test BowieDODATEK 4. Test BowieDODATEK 4. Test BowieDODATEK 4. Test Bowie----DickaDickaDickaDicka

OpisOpisOpisOpis
Test Bowie-Dicka służy do sprawdzenia sprawności urządzenia podczas sterylizacji wsadów złożonych z materiałów tekstylnych.
Zawiera on kartki papieru zapakowane w mały pakiet, w środku którego znajduje się wskaźnik chemiczny wrażliwy na ciepło.

Jak przeprowadzić test:Jak przeprowadzić test:Jak przeprowadzić test:Jak przeprowadzić test:
Test należy przeprowadzić przy pustej komorze (EN 13060) bez wsadu, ale z zainstalowanym standardowym wyposażeniem (tace, stojak).
Pakiet z testem Bowie-Dicka umieścić w komorze na środku dolnej tacy.

Przeglądanie menu przyciskami W GÓRĘ, W DÓŁ i OK. Wybrać kolejno opcje: 
CYKLE TESTOWE – TESTY HELIX/B&D.
Uruchomić cykl (patrz „Przeprowadzanie cyklu sterylizacji”).
Po zakończeniu cyklu otworzyć drzwi i wyjąć pakiet testowy.
Ze środka pakietu testowego wyjąć wskaźnik i sprawdzić zmiany koloru:

WYNIK POZYTYWNYWYNIK POZYTYWNYWYNIK POZYTYWNYWYNIK POZYTYWNY
Cała powierzchnia wskaźnika 
zmieniła kolor.

WYNIK NEGATYWNYWYNIK NEGATYWNYWYNIK NEGATYWNYWYNIK NEGATYWNY
Niektóre obszary wskaźnika nie zmieniły koloru, np. 
środkowa część pozostała jasna, np. z  powodu 
powietrza pozostałego w środku pakietu testowego.

Na końcu cyklu pakiet testowy będzie bardzo gorący! Na końcu cyklu pakiet testowy będzie bardzo gorący! Na końcu cyklu pakiet testowy będzie bardzo gorący! Na końcu cyklu pakiet testowy będzie bardzo gorący! To normalne, że pakiet testowy jest mokry.
Wynik negatywny wskazuje na obecność powietrza w trakcie cyklu testowego na skutek wadliwego działania sterylizatora. 
Jeśli wynik negatywny powtórzy się, wezwać serwis.
Częstotliwość wykonywania testu zależy od wymogów lokalnych/krajowych.
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DODATEK 5. Test HelixDODATEK 5. Test HelixDODATEK 5. Test HelixDODATEK 5. Test Helix

OpisOpisOpisOpis
Test Helix służy do sprawdzenia sprawności urządzenia podczas sterylizacji przedmiotów z otworami.
Składa się z rurki długości 1500 mm otwartej z jednej strony i zamkniętej kapsułką z drugiej strony. 
Pasek wskaźnika chemicznego znajduje się wewnątrz kapsułki.

Jak przeprowadzić test:Jak przeprowadzić test:Jak przeprowadzić test:Jak przeprowadzić test:
Test należy przeprowadzić przy pustej komorze (EN 13060) bez wsadu, ale z zainstalowanym standardowym wyposażeniem (tace, stojak).
Umieścić pasek wskaźnika wewnątrz kapsułki. Patrz instrukcja dostarczona przez producenta testu.
Zamknąć kapsułkę.

Przeglądanie menu przyciskami W GÓRĘ, W DÓŁ i OK. Wybrać kolejno opcje: 
CYKLE TESTOWE – TESTY HELIX/B&D.
Uruchomić cykl (patrz „Przeprowadzanie cyklu sterylizacji”).
Po zakończeniu cyklu otworzyć drzwi i wyjąć test.
Wyjąć pasek testowy z kapsułki i sprawdzić zmiany koloru:

Pasek wskaźnika zrobił się ciemny. Część wskaźnika chemicznego pozostała jasna, np.  
z powodu obecności powietrza wewnątrz kapsułki.

WYNIK POZYTYWNYWYNIK POZYTYWNYWYNIK POZYTYWNYWYNIK POZYTYWNY WYNIK NEGATYWNYWYNIK NEGATYWNYWYNIK NEGATYWNYWYNIK NEGATYWNY

Wynik negatywny wskazuje na obecność powietrza w trakcie cyklu testowego na skutek wadliwego działania sterylizatora.
Jeśli wynik negatywny powtórzy się, wezwać serwis.
Częstotliwość wykonywania testu zależy od wymogów lokalnych/krajowych.
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DODATEK 6. Test próżniDODATEK 6. Test próżniDODATEK 6. Test próżniDODATEK 6. Test próżni

OpisOpisOpisOpis
Test próżni służy do sprawdzenia sterylizatora pod kątem:
• sprawności pompy próżniowej;
• szczelności układu pneumatycznego.

Test składa się z fazy próżni, po której następuje 5-minutowy okres stabilizacji, a następnie 10-minutowy czas trwania testu.
W 10-minutowym czasie trwania testu monitorowane jest ciśnienie wewnętrzne. Wzrost ciśnienia musi być mniejszy niż 0,013 bara.

Jak przeprowadzić test:Jak przeprowadzić test:Jak przeprowadzić test:Jak przeprowadzić test:
Test przeprowadza się, kiedy komora sterylizatora jest sucha i zimnakiedy komora sterylizatora jest sucha i zimnakiedy komora sterylizatora jest sucha i zimnakiedy komora sterylizatora jest sucha i zimna. Inaczej można otrzymać zafałszowany negatywny wynik.

Przeglądanie menu przyciskami W GÓRĘ, W DÓŁ i OK. Wybrać kolejno opcje: CYKLE TESTOWE – TEST PRÓŻNI.

Uruchomić cykl (patrz „Przeprowadzanie cyklu sterylizacji”).

Po zakończeniu cyklu można otworzyć drzwi komory.
Po zakończeniu testu na wyświetlaczu pokaże się komunikat o jego wyniku.

Jeśli wynik jest negatywny, należy sprawdzić, wyczyścić lub wymienić uszczelkę drzwi, wyczyścić przednią krawędź komory oraz filtr 
komory, a następnie powtórzyć test.
Jeśli wynik negatywny powtórzy się, wezwać serwis.
Częstotliwość wykonywania testu zależy od wymogów lokalnych/krajowych.
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DODATEK 7. Jakość wodyDODATEK 7. Jakość wodyDODATEK 7. Jakość wodyDODATEK 7. Jakość wody

Stosowanie wody o przewodności wyższej niż 15 µS/cm może mieć ujemny wpływ na proces sterylizacji i spowodować uszkodzenie 
sterylizatora.
Stosowanie wody o przewodności wyższej niż 50 µS/cm lub nie spełniającej wymagań określonych w powyższej tabeli może znacznie
zaburzyć proces sterylizacji i spowodować uszkodzenie sterylizatora.
Gwarancja producenta traci swoją ważność w przypadku używania sterylizatora z zastosowaniem wody zawierającej Gwarancja producenta traci swoją ważność w przypadku używania sterylizatora z zastosowaniem wody zawierającej Gwarancja producenta traci swoją ważność w przypadku używania sterylizatora z zastosowaniem wody zawierającej Gwarancja producenta traci swoją ważność w przypadku używania sterylizatora z zastosowaniem wody zawierającej 
zanieczyszczenia lub substancje chemiczne na poziomie przekraczającym wartości podane w tej powyższej tabeli.zanieczyszczenia lub substancje chemiczne na poziomie przekraczającym wartości podane w tej powyższej tabeli.zanieczyszczenia lub substancje chemiczne na poziomie przekraczającym wartości podane w tej powyższej tabeli.zanieczyszczenia lub substancje chemiczne na poziomie przekraczającym wartości podane w tej powyższej tabeli.

SPECYFIKACJA PODAWANEJ WODYSPECYFIKACJA PODAWANEJ WODYSPECYFIKACJA PODAWANEJ WODYSPECYFIKACJA PODAWANEJ WODY

Zanieczyszczenia/minerały/właściwościZanieczyszczenia/minerały/właściwościZanieczyszczenia/minerały/właściwościZanieczyszczenia/minerały/właściwości Wartość/specyfikacjaWartość/specyfikacjaWartość/specyfikacjaWartość/specyfikacja

Pozostałości pary < 10 mg/l

Tlenek krzemu, SiO2 < 1 mg/l

Żelazo < 0,2 mg/l

Kadm < 0,005 mg/l

Ołów < 0,05 mg/l

Metale ciężkie (z wyłączeniem żelaza, kadmu i ołowiu) < 0,1 mg/l

Chlorki < 2 mg/l

Fosforany < 0,5 mg/l

Przewodność (przy 20°C) < 15 µs/cm

Wartość pH 5 - 7

Wygląd bezbarwna, czysta, bez osadów

Twardość < 0,02 mmol/l

Dodatki chemiczne NieNieNieNie możnamożnamożnamożna umieszczaćumieszczaćumieszczaćumieszczać dodatkówdodatkówdodatkówdodatków chemicznychchemicznychchemicznychchemicznych wwww wodziewodziewodziewodzie używanejużywanejużywanejużywanej wwww procesieprocesieprocesieprocesie sterylizacji,sterylizacji,sterylizacji,sterylizacji, nawet wtedy, gdy są
one stosowane w generatorach pary lub do produkcji pary wzgl. jako dodatki do sterylizacji, dezynfekcji, czyszczenia lub
ochrony antykorozyjnej.

Sterylizatory LINA MB stosują wodę destylowaną lub demineralizowaną do wytworzenia pary w procesie sterylizacji.
Poniższa tabela określa maksymalną zawartość minerałów i charakterystykę wody, która może być stosowana w sterylizatorach parowych (patrz EN 
13060 DODATEK C).



DODATEK 8. Przykładowy wydruk cykluDODATEK 8. Przykładowy wydruk cykluDODATEK 8. Przykładowy wydruk cykluDODATEK 8. Przykładowy wydruk cyklu
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Marka sterylizatora
Model i nr seryjny sterylizatora

Nazwa gabinetu — praktyki — nazwisko lekarza 
Nazwa cyklu
Licznik cyklu

Zaprogramowana temperatura sterylizacji
Zaprogramowany czas trwania fazy sterylizacji

Zaprogramowany czas trwania fazy suszenia
Data i godzina rozpoczęcia cyklu

Nagłówki poniższej tabeli

Rozpoczęcie cyklu  
Faza nagrzewania

Pulsy ciśnienia i próżni

Faza wzrostu ciśnienia do warunków sterylizacji

Rozpoczęcie fazy (procesu) sterylizacji
Temperatura min. i maks.

fazy (procesu) sterylizacji
Ciśnienie min. i maks.

fazy (procesu) sterylizacji
Warunki końca procesu

Rozpoczęcie fazy suszenia
Zakończenie fazy suszenia

Faza wentylacji komory
Faza wyrównywania ciśnienia

Warunki końca cyklu

Data i godzina zakończenia cyklu

Komunikat końcowy

Kod identyfikacyjny na potrzeby ewidencji



64

DODATEK 9. Akcesoria i części zamienneDODATEK 9. Akcesoria i części zamienneDODATEK 9. Akcesoria i części zamienneDODATEK 9. Akcesoria i części zamienne

Drukarka S-Print
nr kat. 19721108

Stały zestaw spustowy
nr kat. X051052x

Taca aluminiowa
LINA MB17: nr kat. F523204x
LINA MB22: nr kat. F523205x

Uchwyt do tac
nr kat. F523001x

Rurka spustowa
nr kat. S230900x

Przewód zasilający
nr kat. U38010xx

Filtr przeciwpyłowy
nr kat. F364502x

Uszczelka drzwi
nr kat. F460504x

Lejek
nr kat. F540903x

Filtr bakteriologiczny
nr kat. W322400x

Element dystansowy
nr kat. F190107x

Zestaw zabezpieczający
nr kat. X051019x

Zestaw do automatycznego 
napełniania i opróżniania
nr kat. X051110x

Drukarka nalepek LisaSafe
nr kat. 19721101 (z czytnikiem kodów kreskowych)
nr kat. 19721102 (bez czytnika kodów kreskowych)

Multiport (PC/rejestrator)
nr kat. 19721118

Zestaw spustowy z mocowaniami
nr kat. A812110X



AkcesoriaAkcesoriaAkcesoriaAkcesoria

Drukarka raportów z cykli (SDrukarka raportów z cykli (SDrukarka raportów z cykli (SDrukarka raportów z cykli (S----Print) Print) Print) Print) ———— nr kat. 19721108nr kat. 19721108nr kat. 19721108nr kat. 19721108
S-Print to kompaktowa, niezawodna i łatwa w użyciu drukarka, którą można podłączyć bezpośrednio do portu 
szeregowego z tyłu sterylizatora, bądź przez multiport (opcjonalny PC/rejestrator, patrz następna strona).
Drukarkę S-Print można łatwo obsługiwać z poziomu panelu sterowania sterylizatora (patrz rozdział 5 — Programowanie) 
w celu:
- drukowania w trybie automatycznym lub ręcznym raportów z cyklu (patrz DODATEK 8 „Przykładowy wydruk cyklu”) po 

zakończeniu cyklu;
- drukowania raportów z cykli przechowywanych w pamięci sterylizatora.
Wydruki są bardzo trwałe. Można je przechowywać w aktach przez wiele lat.
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Drukarka nalepek (LisaSafe) Drukarka nalepek (LisaSafe) Drukarka nalepek (LisaSafe) Drukarka nalepek (LisaSafe) ———— nr kat. 19721101 (z czytnikiem kodów kreskowych), 19721102 (bez czytnika kodów nr kat. 19721101 (z czytnikiem kodów kreskowych), 19721102 (bez czytnika kodów nr kat. 19721101 (z czytnikiem kodów kreskowych), 19721102 (bez czytnika kodów nr kat. 19721101 (z czytnikiem kodów kreskowych), 19721102 (bez czytnika kodów 
kreskowych)kreskowych)kreskowych)kreskowych)
LisaSafe to kompaktowa, niezawodna i łatwa w użyciu drukarka, którą można podłączyć bezpośrednio do portu 
szeregowego z tyłu sterylizatora, bądź przez multiport (opcjonalny PC/rejestrator, patrz następna strona). 
LisaSafe drukuje trwałe samoprzylepne etykiety papierowe do naklejenia na woreczki. Nalepki zawierają:
- podstawowe informacje o cyklu i wsadzie (nr i typ cyklu, data, godzina, data ważności);
- albo nr sterylizowanej partii.
LisaSafe jest nieodzownym elementem systemu ewidencji w praktyce dentystycznej. Umożliwia bezpieczne i łatwe 
zarządzanie zasobami wysterylizowanych narzędzi i instrumentów.
LisaSafe jest również kompatybilna ze sterylizatorami W&H serii 300, 500 oraz 500 Fully Automatic.
Wszystkie funkcje drukowania nalepek można łatwo obsługiwać z poziomu panelu sterowania sterylizatora 
(patrz rozdział 5 — Programowanie) w celu:
- drukowania w trybie automatycznym lub ręcznym wybranej liczby nalepek na końcu cyklu;
- drukowania dodatkowych nalepek z ostatniego cyklu;
- drukowania nalepek z dowolnego cyklu przechowywanego w pamięci sterylizatora.



Multiport (PC/rejestrator) Multiport (PC/rejestrator) Multiport (PC/rejestrator) Multiport (PC/rejestrator) ———— nr kat. 19721118nr kat. 19721118nr kat. 19721118nr kat. 19721118
Multiport to inteligentny koncentrator podłączany do portu szeregowego z tyłu sterylizatora. Umożliwia zarządzanie wieloma 
podłączonymi urządzeniami opcjonalnymi (patrz schematy podłączenia na następnych stronach).
Multiport obsługuje:
- drukarkę raportów z cykli S-Print (patrz opis na poprzedniej stronie);
- drukarkę nalepek LisaSafe (patrz opis na poprzedniej stronie);
- port wysyłania danych z cyklu do komputera/sieci w celu archiwizacji;
- port USB umożliwiający podłączenie urządzenia pamięci USB (zawartego w opakowaniu produktu) do przechowywania 

danych bez użycia komputera.
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Stały zestaw spustowy Stały zestaw spustowy Stały zestaw spustowy Stały zestaw spustowy ———— nr kat. X051052xnr kat. X051052xnr kat. X051052xnr kat. X051052x
Zestaw ten montuje się w celu ciągłego opróżniania zbiornika wody zużytej, eliminując potrzebę ręcznego opróżniania 
zbiornika. 
Montaż zestawu przeprowadza autoryzowany serwisant lub producent na zamówienie.

AkcesoriaAkcesoriaAkcesoriaAkcesoria

System zasilania wodą System zasilania wodą System zasilania wodą System zasilania wodą ———— nr kat. X051110Xnr kat. X051110Xnr kat. X051110Xnr kat. X051110X
Ten zestaw należy zamontować, aby podłączyć system filtracyjny wody w celu automatycznego napełniania 
zbiornika wody czystej wodą demineralizowaną oraz ciągłego opróżniania zbiornika wody zużytej. 
Montaż zestawu przeprowadza autoryzowany serwisant lub producent na zamówienie.
Jakość wody podawanej przez system filtracyjny musi być zgodna z dodatkiem 7. Ciśnienie zasilania wodą 
musi wynosić 2 – 8.6 barów.

Zestaw spustowy z mocowaniami Zestaw spustowy z mocowaniami Zestaw spustowy z mocowaniami Zestaw spustowy z mocowaniami ———— nr kat. A812110Xnr kat. A812110Xnr kat. A812110Xnr kat. A812110X
Służy do podłączenia stałego spustu sterylizatora do rury spustowej. 
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LisaSafeLisaSafeLisaSafeLisaSafe

S’PrintS’PrintS’PrintS’Print

MultiportMultiportMultiportMultiport

Kit LisaSafeKit LisaSafeKit LisaSafeKit LisaSafe

S’PrintS’PrintS’PrintS’Print

MultiportMultiportMultiportMultiport

Schemat podłączenia akcesoriów (przesył danych)Schemat podłączenia akcesoriów (przesył danych)Schemat podłączenia akcesoriów (przesył danych)Schemat podłączenia akcesoriów (przesył danych)
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System zasilania wodąSystem zasilania wodąSystem zasilania wodąSystem zasilania wodą

OsmoOsmoOsmoOsmo

SystemSystemSystemSystem
filtracyjny wodyfiltracyjny wodyfiltracyjny wodyfiltracyjny wody

Schemat podłączenia akcesoriów (oczyszczanie, podawanie i spust wody)Schemat podłączenia akcesoriów (oczyszczanie, podawanie i spust wody)Schemat podłączenia akcesoriów (oczyszczanie, podawanie i spust wody)Schemat podłączenia akcesoriów (oczyszczanie, podawanie i spust wody)
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Akcesoria i Akcesoria i Akcesoria i Akcesoria i części zamienneczęści zamienneczęści zamienneczęści zamienne

190x43x300/375 *

190x43x300/375 *

190x43x300/375 *

205x35x300/375 *

205x35x300/375 *

210x35x300/375 *

190x32x300/375 *

210x32x300/375 *

210x32x300/375 *

190x32x300/375 *

190x70x300/375 *

190x70x300/375 *

Stojak standardowy na 3 kasety (*)
LINA MB17: nr kat. F523008x
LINA MB22: nr kat. F523009x

Stojak standardowy na 3 kasety rozmiaru USA (*) 
LINA MB17: nr kat. F523020x
LINA MB22: nr kat. F523021x

Stojak standardowy na 4 kasety (*)
LINA MB17: nr kat. F523012x
LINA MB22: nr kat. F523015x

Stojak standardowy na 2 kasety implantologiczne (*) 
LINA MB17: nr kat. F523016x
LINA MB22: nr kat. F523017x

(*) Wszystkie stojaki pokazane na stronie po 

obróceniu o 90° mieszczą 5 standardowych 

tac aluminiowych.
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Części zamienneCzęści zamienneCzęści zamienneCzęści zamienne

2 x

2 x

Filtr przeciwpyłowy Filtr przeciwpyłowy Filtr przeciwpyłowy Filtr przeciwpyłowy ---- nr kat. F364502xnr kat. F364502xnr kat. F364502xnr kat. F364502x
Wymienić co 400 cykli

Uszczelka drzwi Uszczelka drzwi Uszczelka drzwi Uszczelka drzwi ---- nr kat. F460504xnr kat. F460504xnr kat. F460504xnr kat. F460504x
Wymienić co 800 cykli

Filtr bakteriologiczny Filtr bakteriologiczny Filtr bakteriologiczny Filtr bakteriologiczny ---- nr kat. W322400xnr kat. W322400xnr kat. W322400xnr kat. W322400x
Wymienić co 400 cykli

Zestaw materiałów eksploatacyjnych na 800 cykliZestaw materiałów eksploatacyjnych na 800 cykliZestaw materiałów eksploatacyjnych na 800 cykliZestaw materiałów eksploatacyjnych na 800 cykli ---- nr kat. X050315xnr kat. X050315xnr kat. X050315xnr kat. X050315x
Zestaw składa się z materiałów eksploatacyjnych, przy użyciu których można 
wykonać 800 cykli.
Zawiera:
- 1 uszczelkę drzwi;
- 2 filtry bakteriologiczne;
- 2 filtry przeciwpyłowe z uchwytem.



DODATEK 10. Test Helix: dokumentacjaDODATEK 10. Test Helix: dokumentacjaDODATEK 10. Test Helix: dokumentacjaDODATEK 10. Test Helix: dokumentacja

DataDataDataData Nr cykluNr cykluNr cykluNr cyklu OperatorOperatorOperatorOperator ZwolnienieZwolnienieZwolnienieZwolnienie PodpisPodpisPodpisPodpis Wskaźnik chemicznyWskaźnik chemicznyWskaźnik chemicznyWskaźnik chemiczny

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

Używać poniższego formularza jako dziennika śledzenia skuteczności cykli sterylizacji w całym okresie eksploatacji sterylizatora.



TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE



NotatkiNotatkiNotatkiNotatki





Autoryzowani partnerzy serwisowi W&H 

Proszę odwiedzić stronę internetową firmy W&H: http://wh.com.
W punkcie menu »Serwis« znajdą Państwo najbliższego autoryzowanego partnera W&H.
Jeźeli nie mają Państwo dostępu do Internetu, proszę skontaktować się z:

DentalserviceDentalserviceDentalserviceDentalservice, ul. Lesna 1 B/C, PL-02-840  Warszawa,
t  +48 22 3318005 f  +48 22 3318001
serwis@whpoland.com.pl



Iso 13485,
93/42 EEC – Annex II

LINA MB 901 11 APL Rev. 3
Zastrzega się prawo zmian

ProducentProducentProducentProducent

W&HW&HW&HW&H Sterilization S.r.l.
Italy, I-24060 Brusaporto (Bg), via Bolgara, 2

t +39/035/66 63 000 f +39/035/50 96 988
wh.comwh.comwh.comwh.com


