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1.1 ZÁRUKA 

Euronda S.p.A. zaručuje jakost tohoto zařízení, pokud je používáno v souladu s pokyny obsaženými v této 
příručce a podle podmínek uvedených v záručním listu tohoto zařízení (viz kapitola 1.2). 
 

 

 
UPOZORNĚNÍ: Zákazník musí vyplnit veškeré části přiloženého dílu v záručním listu a 
poslat jej zpět na  EURONDA S.p.A. 

 

Záruční doba začíná datem doručení jednotky k zákazníkovi a toto datum musí být správně uvedeno v 
zaslaném a podepsaném přiloženém dílu záručního listu. V případě neshody bude platit datum nákupu 
uvedené na faktuře, kde je rovněž uvedeno výrobní číslo. 
 

1.2 ZÁRUČNÍ LIST (zaslaný faxem) 

 

  
 

FAXOVÁ ZPRÁVA 
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2.1  POUŽÍVANÉ STANDARDY  

Parní sterilizátor E9 INSPECTION  
Parní sterilizátor s nasycenou parou splňuje všeobecné požadavky Rady: 

  Lékařská zařízení 93/42/CEE ze dne 14/06/93, třída II A  -  0051 
 
Rovněž splňuje národní standardy v jejich harmonizovaných verzích:  
  EN 61010-1 
  EN 61010-2-041 
  EN 61326 
  EN ISO 14971  
  EN 60601-1-4 
 
Ohřívač 
Ohřívač splňuje následující standardy: 
  EN 13445 
  VSR Rev. 95 Ed. 99 
 
Rovněž splňuje všeobecné požadavky směrnice Rady: 
Tlakové nádoby 97/23/CE ze dne  29/05/1997 – kategorie II–D1 -  0497 
 
 
2.2 POŽADAVKY NA PERSONÁL  

Personál pověřený obsluhou a údržbou tohoto zařízení musí splňovat následující požadavky: 
- musí se dostatečně seznámit s obsahem této příručky; 
- musí mít znalost o tomto zařízení a místě jeho instalace; 
- musí mít znalosti o dodržování bezpečné práce na pracovišti a dodržování technických směrnic. 
 

Osoby obsluhující a udržující v provozu toto zařízení jsou:  
 

OBSLUHA je osoba, která fyzicky pracuje se zařízením a používá jej k navrženému účelu. 
 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA je osoba nebo skupina, která je zodpovědná za používání a údržbu zařízení a za 
zaškolení obsluhy. 
Zodpovědná osoba je po právní stránce zodpovědná za instalaci, provoz a používání zařízení. 
 
 
2.3 POUŽÍVÁNÍ A  UKLÁDÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY  

Tato příručka je součást produktu a musí být uložena v blízkosti jednotky tak, aby byla v případě potřeby 
rychle k dosažení.  Příručka obsahuje pokyny pro: 
- správnou instalaci; 
- bezpečný a efektivní provoz jednotky; 
- stálou a pravidelnou údržbu. 
Zařízení musí být používáno podle postupů obsažených v této příručce a pouze pro účel, pro který bylo toto 
zařízení navrženo. Personál musí znát směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti při práci platné v zemi, kde 
je zařízení používáno. 
Příručka musí být rychle a snadno dostupná personálu. S příručkou vhodně manipulujte. Je zakázáno 
odstraňovat, přepisovat a modifikovat obsah této příručky. 
Výkresy a jakékoliv další dokumenty dodané s tímto zařízením nesmí být předávány další straně. Euronda 
S.p.A. jako jediný vlastník si vyhrazuje veškerá práva na tuto dokumentaci. 
Je přísně zakázáno kopírovat texty nebo obrázky z této příručky a další dodané dokumentace. 
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Euronda S.p.A. si vyhrazuje právo provádět jakékoliv úpravy, vylepšení této příručky nebo zařízení bez 
předchozího upozornění a bez povinnosti aktualizovat dřívější produkty a příručky. Informace obsažené v 
této příručce se vztahují na jednotku, jejíž charakteristiky jsou specifikovány v kapitole  5.3.1. “Štítek”. 
Pokud je zařízení znovu prodáno další straně, musí být dodáno novému majiteli společně s touto příručkou.  
V případě prodeje informujte výrobce o novém majiteli (viz kapitola 11.2 “Další prodej”). 
 
 
2.4 ČTENÍ PŘÍRUČKY: SYMBOLY A KONVENCE V PŘÍRUČCE  

V této příručce jsou za některými popisy, poznámkami, apod. používány určité symboly. Tyto symboly se 
používají k tomu, aby upoutaly pozornost čtenáře na jednotlivé poznámky nebo vysvětlení. Jejich význam je 
vysvětlen níže: 
 

SYMBOL POPIS 

 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  
Tento symbol se používá k upoutání pozornosti čtenáře na jednotlivá důležitá 
upozornění za účelem zajištění bezpečnosti obsluhy. 

 

INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
Tento symbol odkazuje na obecná označení a rady. 

 

PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO 
Tento symbol znamená přísný zákaz provádění dané činnosti.  Nedodržování může 
vést k vážnému zranění obsluhy nebo poškození zařízení. 

  
Příručka je rozdělena na kapitoly a podkapitoly; obrázky jsou očíslovány podle kapitol, ke kterým se vztahují, 
s připojení doplňkového čísla.  Například: Obr. č. 3.4-1 (obrázek č. 1 vztahující se ke kapitole č. 3.4). 
 

2.5 JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ZÍSKAT DALŠÍ KOPII PŘÍRUČKY  

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození příručky, vyžádejte si u Euronda S.p.A. další kopii. 
Dodejte následující informace: 
- název a model jednotky; 
- název organizace a adresu, kam by měla být příručka zaslána. 
 

Váš požadavek na další příručku zasílejte na následující adresu: 
 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

 
EURONDA SPA 

Via dell’Artigianato, 7 
36030 Montecchio Precalcino 

Vicenza - Italy 
Tel.  0445 329811 - Fax 0445 865246 

E-mail  info@euronda.com 
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3.1 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte pozorně bezpečnostní informace. Nedodržování 
těchto informaci by mohlo vést k úrazům nebo poškození zařízení. 

 
- Před používáním jednotky musí obsluha perfektně pochopit význam a funkci všech ovládacích prvků. 
- Obsluha musí při používání zařízení znát a aplikovat bezpečnostní směrnice. 
- Obsluha musí znát a správně interpretovat veškeré informace obsažené v této příručce a aplikovat je při 

používání jednotky.  
- Obsluha nesmí provádět činnosti na základě vlastní iniciativy nebo činnosti, které nejsou součásti 

pracovní náplně. 
- Zodpovědná osoba zodpovídá za zaškolení obsluhy. 
- V případě chybné funkce nebo potenciálně nebezpečných situací MUSÍ obsluha ihned uvědomit 

zodpovědnou osobu. 
- Je přísně zakázáno používat nebo odpojovat bezpečnostní zařízení. 
- Přesvědčte se, že jednotka je napájena správným napětím. 
- Ověřte si, že je jednotka uzemněna a splňuje požadované standardy v zemi instalace. 
- Nikdy sami nedemontujte jednotku. 
- Nedemontujte vnější bezpečnostní kryt. Ventilátor chlazení pracuje i při vypnutém zařízení, pokud je 

jednotka připojena k síti.  Pozor na poranění rukou (viz kapitola 3.4 “Další rizika”).  
- V jednotce  se používá vysoké napětí, které je životu nebezpečné. 
- Pokud nelze vypnout zdroj napětí, odpojte zařízení ze sítě. Pokud lze odpojit zařízení až ve velké 

vzdálenosti nebo není toto místo viditelné osobou provádějící údržbářskou práci, umístěte na síťový 
spínač po jeho přepnutí do polohy “VYPNUTO” tabulku, “Pozor, na zařízení se pracuje”. 

- Udržujte plochu v okolí jednotky v suchu a čistotě.  
- Nepoužívejte na štítek rozpouštědla. 
- Nesundávejte štítek umístěný na jednotce.  Pokud je to nutné, vyžádejte si nový štítek. 
- Zkontrolujte, zda je přívodní síťový kabel odpojen; potom vyčistěte jednotku navlhčeným hadříkem (před 

dalším použitím jednotky odstraňte jakékoliv stopy vlhkosti). 
- Zabraňte proniknutí vody nebo jiné kapaliny do jednotky, která by mohla způsobit zkrat nebo korozi. 
- Jednotky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Rovněž se nedotýkejte jednotky, pokud je vlhká; vždy 

postupujte podle požadovaných bezpečnostních opatřeních platných pro používání elektrických zařízení. 
- Jednotka nebyla navržena pro použití v přítomnosti plynů nebo výbušných par. 
- Nevystavujte jednotku nadměrnému mechanickému napětí jako jsou například nárazy nebo silné vibrace. 
- Neopírejte se o dvířka a nestůjte před dvířky, pokud se tyto dveře otevírají. Vystavujete se nebezpečí 

opaření unikající parou (viz kapitola 3.4. “Další rizika”). 
- Pokud není používaná voda v odpadní nádrži správně sterilizovaná, může obsahovat rezidua:  při 

vypouštění používejte ochranné latexové rukavice (viz kapitola 6.7 “Nádrže: pokyny pro plnění a 
vyprazdňování” a kapitola 3.4. “Další rizika”). 

- Před přepravou zařízení, vypusťte obě vodní nádrže. Použijte dodanou vypouštěcí hadici a postupujte 
podle pokynů pro vypouštění (viz kapitola 6.7 “Nádrže: pokyny pro plnění a vyprazdňování”). 
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3.2 URČENÉ POUŽITÍ 

Parní sterilizátor E9 INSPECTION je jednotka navržená a vyvinutá pro sterilizaci nástrojů 
používaných ve zdravotnictví, stomatologii, veterinárním lékařství nebo podologii pro chirurgické 
zákroky. Nástroje a předměty mohou být sterilizovány parou při teplotě v rozsahu 121°C a 134°C. 
  
Jednotka může být používána pouze odborníky a kvalifikovanými osobami. Jednotka musí být používána 
pouze pro navržené účely. 
 

 

 

Výrobce nemůže být zodpovědný za jakékoliv poškození nebo chybnou funkci zařízení, 
pokud bylo zařízení nesprávně používáno nebo neadekvátně udržováno. 

 
 

3.3 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Zajištění bezpečnosti při práci s elektřinou 

Popis Výsledek 

Teplotní bezpečnostní spínač se dvěma póly pro 
ochranu před elektrickým zkratem zařízení. 

Odpojuje hlavní zdroj přívodu elektrické energie. 

Ochrana elektronické desky proti zkratu; jak 
transformátor, tak celý nízkonapěťový obvod mají 
vlastní ochranu.  

Odpojuje jeden nebo více nízkonapěťových obvodů. 

 
 

Tepelná ochrana  

Popis Výsledek  

Elektronická deska, vývěva a vibrační čerpadlo jsou 
chráněny termostatem  

Přechodné odpojení a provedení ochlazení.  

Tepelná ochrana zařízení: jednotka je blokována, 
pokud za daných pracovních podmínek je překročen 
povolený rozsah okolní teploty. 

Objeví se výstražné hlášení a používání zařízení je 
omezeno z důvodu nevhodných podmínek 
pracovního prostředí.  
 

Nastavitelný bezpečnostní termostat splňující 
standardy PED 97/23/CE k ochraně vyvíječe páry  
před přehřátím.  

Odpojení napájení vyvíječe páry.  

Nastavitelný bezpečnostní termostat k ochraně 
odporů topení komory. 

Odpojení napájení odporů. 

Pojistný ventil splňující standardy PED 97/23/CE k 
ochraně  jednotky před přetlakem.  

Vypuštění páry a vyvážení tlaku na bezpečné 
hodnoty  

 
 

Mechanická bezpečnostní zařízení  

Popis  Výsledek  

Bezpečnostní mikrospínač dveří: zajišťuje správné 
uzavření dveří. 

Hlášení indikující chybnou polohu dveří. 

Mikrospínač blokování dveří: ukazuje správnou 
polohu blokovacího systému  

Indikace neuzavřených dveří.   

Blokování dveří: elektromechanické zařízení, které Zabraňuje otevření dveří při provozu jednotky. 
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zabraňuje náhodnému otevření dveří.  Nepokoušejte se otevřít dveře, pokud je 
aktivováno bezpečnostní zařízení dveří. Může 
to vést k vážnému poškození blokovacího 
systému.  

Nástroj na vytahování. Jeho použitím se zabraňuje  
dotyku s vnitřními částmi jednotky.  
 

 
 

Zabraňuje popálení při odstraňování misek 
obsahujících sterilizované nástroje.  
Opačnou stranu lze používat k nastavení dveří.  

 
 
Ovládací zařízení 

Popis Výsledek  

Vyrovnání tlaku: nastavuje v systému normální 
hodnoty tlaku a to v případě manuálního vypnutí, 
alarmů popřípadě výstrah zobrazených během 
cyklu.   

Automatické vyvážení tlaku uvnitř sterilizační 
komory. 

Systém pro vyhodnocení parametrů procesu, který 
je řízen mikroprocesorem. 

V případě poruchy během cyklu je probíhající 
program okamžitě zastaven a spustí se alarm. 

Neustálé monitorování zařízení: komponenty 
autoklávu jsou neustále během provozu 
monitorovány.  

Generování alarmových hlášení a výstrah v případě 
poruchy. 

 

 

 
 

 
Je zakázáno odpojovat, upravovat nebo porušovat bezpečnostní zařízení.  Euronda S.p.A. 
odmítá přebírat veškerou zodpovědnost za úrazy osob nebo poškození zařízení, pokud 
nejsou dodržovány výše uvedené pokyny. 

  

Pravidelně kontrolujte bezpečnostní systémy (viz kapitola 10 “Údržba”). 
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3.4 DALŠÍ RIZIKA  
Během normálního pracovního cyklu je obsluha vystavena určitým rizikům, které nelze plně vyloučit z 
důvodu charakteristických vlastností této jednotky. 
 

- Nebezpečí popálenin. 
 1.  Při dokončování sterilizačního cyklu  a při otevřených dvířkách při vyjímání sterilizovaných nástrojů 

jsou vnitřní části ohřívače a dvířka stále horká. Nedotýkejte se bezprostředně těchto dílů, předejdete 
popáleninám (obr. č. 3.4-1).  Použijte nástroj na vytahování (kapitola 3.3 “Bezpečnostní zařízení”). 

 2.  Při otevírání nestůjte přede dvířkami, protože můžete být opařeni parou. (obr. č. 3.4-2). 
 

NO! NO!  
Obr. č. 3.4-1 Obr. č. 3.4-2 

 
- Nebezpečí znečištění. 
 Špatně sterilizovaná voda používaná v odpadní nádrži může obsahovat kontaminovaná rezidua: při 

vypouštění používejte ochranné latexové rukavice (kapitola 3.5). 
 

- Nebezpečí poranění rukou. Ventilátor chlazení pracuje i při vypnutém zařízení, pokud je jednotka 
připojena k síti. (viz kapitola 3.5).  Dokud není odpojeno napájení, neodstraňujte vnější 
bezpečnostní kryt.   

 
 

3.5 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY UMÍSTĚNÉ NA JEDNOTCE  
Bezpečnostní symboly umístěné na jednotce: 
 

 

VÝSTRAHA: PŘED OTEVŘENÍM BEZPEČNOSTNÍHO KRYTU 
ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ.  

 

POZOR: HORKÝ POVRCH  

 

Tyto symboly nesmí být odstraněny, překryty nebo poškozeny. 

 
3.6 OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY 
- Latexové ochranné rukavice. 
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4.1 HMOTNOST A ROZMĚRY BALENÍ  

C
B

A

 

 

 Obr. č. 4.1-1  

 
4.2 PŘEVZETÍ A MANIPULACE  
Po převzetí zařízení zkontrolujte, zda je balení neporušené. (Ponechejte pro další použití). 
Otevřete a zkontrolujte, zda: 
- dodávka odpovídá specifikaci (kapitola 4.3 “Popis obsahu”);  
- nedošlo k evidentnímu poškození. 
 

Pokud zjistíte, že došlo k poškození nebo chybí díly, informujte okamžitě přepravce, dodavatele nebo 
výrobce Euronda S.p.A a poskytněte nutné informace. 
Manipulujte se zabalenou jednotkou podle popisu uvedeného v kapitole 6.1. “Umístění v pracovním 
prostředí” (obr. č. 6.1-1). 

 
4.3 POPIS OBSAHU 

Popis Specifikace Množství 
Parní sterilizátor E9 I. Autokláv 18 / 24 litrů  1 
Misky Misky z anodizovaného hliníku 5 
Držák misek  Podpěra s 5 oddíly z nerez oceli 1 

Vytahovací a seřizovací kleště Kleště z nerez oceli pro vytahování misek a seřízení 
těsnění dveří  1 

Trubka odpadní vody  Průhledná PVC hadice s rychlým uchycením  1 
Elektrické vedení Kabel se zástrčkou VDE; L = 2 m 1 
Houba pro čištění ohřívače a nádrží   1 
Příručka obsluhy  Tato příručka  1 
Záruční list   1 
Návod pro rychlé použití  1 
Instalační list   1 
Servisní příručka   1 

Autokláv:  0051 1 
Prohlášení o shodě  

Ohřívač:  0497 1 

 
4.3.1 Doplňková zařízení (rovněž viz Dodatek č.10) 

Popis Specifikace Množství 
Externí tiskárna  Tiskové zařízení připojené k jednotce  1 
Euronda Aquafilter®  Filtr deionizačního zařízení  1 
Externí paměť “E-memory®” Doplňková externí paměť “E-memory®” 1 

Celkové rozměry balení : 

A = 700 mm 
B = 600 mm 
C = 620 mm 

Celková hmotnost balení: 
E9 INSPECTION 18 E9 INSPECTION 24 

46 kg 48 kg 
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5.1 POPIS JEDNOTKY  

E9 INSPECTION: Plně automatický parní sterilizátor pro sterilizaci nástrojů jak volně ložených, tak 
balených. 

 
5.1.1 Prvky na přední straně 
1. Ovládací panel. 
Používá se k nastavení, vizualizaci a ovládání všech 
funkcí jednotky a k tisku potřebných informací. Funkce 
různých tlačítek jsou vysvětleny v kapitole  5.4.4 “Popis 
ovládacího panelu” a kapitole 6.5 “Jak používat ovládací 
panel”. 
2. Rukojeť pro otevření dvířek. 
Bezpečnostní zámek je umístěn uvnitř. 
3. Port pro připojení externí paměti “E-memory®” nebo 

externí tiskárny (Dodatek 10). 
4. Hlavní spínač (ON/OFF). 

 

2

1

3

4  
  Obr.č. 5.1.1-1 
   
Zařízení na přední straně jednotky s otevřenými dvířky 
 

5. Těsnění dveří. 
6. Těsnění. 
7. Bakteriologický filtr. 
8. Přípojka pro vypouštění použité vody. 
9. Uzavírací mechanismus s elektromagnetickou 

závlačkou a vnitřním bezpečnostním mikrospínačem. 
10. Přípojka pro vypouštění čisté vody. 
 

 

5

6
7

10

8

9

 
  Obr.č. 5.1.1-2 

 
 
5.1.2 Prvky na zadní straně 
1.  Hydraulická  přípojka deionizačního zařízení. 
2. Elektrické rozhraní pro deionizační zařízení. 
3. Bezpečnostní termostat. 
4. Přípojka pro vypouštění vody z vodního odplynovacího 

systému. 
5. Zástrčka napájení. 
6.  Přepadová přípojka. 
7.   Pojistný ventil. 
8.   Přípojka vypouštění odpadní vody. 
 
 

 

4
5

6
7

8
1

2
3

 
  Obr. č. 5.1.2-1 
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5.1.3 Prvky na horní straně 
1. Přívod pro manuální plnění destilované vody. 
2. Skladovací prostor na předměty. 
3. Nádrž umístěná uvnitř jednotky pod skladovacím 

prostorem  
 

 

1
3

2

 
  Obr. č. 5.1.3-1 
 
5.1.4 Popis ovládacího panelu  
1. Grafický displej LCD (320x240 bodů). 
 Obsahuje kontrolní sloupec, který se vztahuje ke 3 

tlačítkům panelu umístěných pod tímto displejem. 
2-3-4. Tlačítka pro volbu a přetáčení. 
 Tato tlačítka nemají jednu funkci, ale závisí na 

kontrolním sloupci na obrazovce (1).  Jestliže chcete 
používat ovládací panel správně, přečtěte si kapitolu 
6.5 “Jak používat ovládací panel”. 

5. Zabudovaná tiskárna (viz kapitola 5.4 “Zabudovaná 
tiskárna”). 

 
 

 

 

1

2

3

4

5

 
  Obr.č. 5.1.4-1 
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5.2 CELKOVÝ POŽADOVANÝ PROSTOR   

 
 
 
 

Celkové rozměry zařízení se zavřenými dvířky (obr.č. 5.2-1): 

E9 INSPECTION 18 E9 INSPECTION 24 
délka  = 450 mm 
výška = 445 mm 

hloubka = 610 mm 
 
Celkové rozměry zařízení s otevřenými dvířky (obr.č. 5.2-1): 

E9 INSPECTION 18 E9 INSPECTION 24 
délka = 630 mm 
výška = 445 mm 

hloubka = 910 mm 
 

Hmotnost zařízení : 

E9 INSPECTION 18 E9 INSPECTION 24 
Prázdná jednotka: 40 kg. Maximální hmotnost s 
plnou nádrží a maximální náplň: 49 kg 

Prázdná jednotka: 42 kg. Maximální hmotnost s 
plnou nádrží a maximální náplň: 51 kg 
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5.3 TECHNICKÉ ÚDAJE A HLUK  

CHARAKTERISTIKY E9 INSPECTION 18 E9 INSPECTION 24 

Napájecí napětí  230 V 
Síťová frekvence  50 Hz 
Výkon 2300 W 
Proud 10 A 
Sterilizační cykly  3 sterilizační cykly 
Kontrolní cykly (testy) Test vakua – test Bowie & Dick - Helix test 

Podmínky prostředí, pro které 
je jednotka navržena  

- Použití uvnitř budov 
- Do nadmořské výšky 2000 m 
- Teplotní rozsah: +5 až +40°C 
- Maximální relativní vlhkost 85% 
- Maximální odchylka síťového napájení: ±10% 
- Kategorie zařízení (kategorie s předpětím) II 

Maximální tlak* 250 kPa (2,5 baru) 

Rozměry sterilizační komory  
Průměr: 250 mm 
Hloubka: 340 mm 

Průměr: 250 mm 
Hloubka: 440 mm 

Objem komory  18 litrů 24 litrů 
Použitelný prostor ** komory 180 x 160 x 282 mm (dxvxh) 180 x 160 x 382 mm (dxvxh) 
Použitelný objem komory 8.12 litrů 11 litrů 
Objem nádrží na vodu 4 litry 
Hmotnost nosné plochy (plná 
nádrž a komora s maximální 
hmotností) 

3.07 kg/cm2 (301210N/m2) 3.21 kg/cm2 (315384N/m2) 

Ovládání činnosti Mikroprocesor 
Tiskárna Ano 
Bakteriologický filtr Ano 
Úroveň znečištění  2 
* Poznámka: V této příručce slovo “tlak” vždy znamená “relativní tlak”. 
 
**Použitelný prostor 
Je vnitřní objem sterilizační komory, do kterého se ukládá materiál ke sterilizaci (obr. č. 5.3.1). 
 

 Obr.č. 5.3-1 
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5.3.1      Štítek  
Na štítku (obr.č. 5.3.1-1) jsou uvedena hlavní data a charakteristiky jednotky požadované k identifikaci 
potřebných náhradních dílů nebo získání dalších informací. 
 

   
E9 INSPECTION 24

E9 INSPECTION 18

 

Obr. č. 5.3.1-1 
 

Štítek jednotky obsahuje symboly, jejichž význam je uveden dále. 
 
SYMBOL POPIS 

SN 
"VÝROBNÍ ČÍSLO" 
Symbol musí být doplněn výrobním číslem výrobce.  Výrobní číslo musí být uvedeno vedle 
symbolu. 

 

"DATUM VÝROBY”  
Symbol musí být doplněn rokem výroby. 
Rok musí být uveden čtyřmi čísly. 

 
"POZOR, PŘEČTĚTE SI TUTO PŘÍRUČKU OBSLUHY” 

 
 
5.3.2 Hladina hluku 
Jednotka byla navržena a sestavena tak, aby byla hladina hluku redukována na méně než 50 dB(A). 
 
 
5.4 ZABUDOVANÁ TISKÁRNA 

Jednotka je sestavena takovým způsobem, že data týkající se právě probíhajícího sterilizačního cyklu jsou 
vždy vytištěna společně s typem zvoleného cyklu, fází cyklu, teplotou a tlakem, a jednotlivými a celkovými 
dobami činnosti v minutách na zabudované tiskárně. Jakmile je dokončen cyklus, tiskárna vytiskne 
souhrnnou zprávu výsledků k danému cyklu a celkový čas nezávisle na tom, zda cyklus byl úspěšný nebo ne 
a nezávisle na tom, zda došlo k manuálnímu zastavení nebo byl generován alarm. Pokud je to potřeba, lze 
funkci tisku souhrnné zprávy zrušit (kapitola 9.2.1 “Vypnutí zabudované tiskárny”). 
- Tiskárna pracuje pouze tehdy, je-li vložen papír. 
- Pokud není vložena role papíru, tiskárna nepracuje. 
- Pokud tiskárna pracuje, vždy svítí zelená kontrolka napájení LED. 
- Červená kontrolka ERROR LED signalizuje problém, například: došel papír, kryt je nesprávně uzavřen, 

apod. 
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- Tlačítko FEED posouvá papír. 
- Stisknutím tlačítka FEED se posune papír o jeden řádek. 
- Podržením tlačítka se bude papír posunovat nepřerušovaně. 
 
Při instalaci nové role papíru: 
1. Stisknutím obou stran a mírným zatlačením otevřete kryt.. 
2. Odstraňte použitou roli papíru. 
3. Vložte novou roli papíru podle obrázku; přesvědčte se, že se papír pohybuje správným směrem. 
4. Povytáhněte malou část  papíru a uzavřete kryt. 
5. Odtrhněte nadbytečný papír. 
 
Používejte role papíru pro termální tiskárnu s následujícími vlastnostmi: 
šířka: 57 - 58 mm 
maximální průměr: 40 mm 
 

   

  
NO!

1 2 3

3 4 5

OK!

 
 
Obr. č. 5.5-1 

 
 

 

 

Nevystavujte papír termální tiskárny před použitím a po použití přímému slunečnímu 
záření, teplu a vlhkosti. 
 

Zabraňte přímému kontaktu materiálů z polyvinylu, s rozpouštědly a různými deriváty 
(obálky z PVC, akrylátu; papír ošetřený čpavkovými parami). 

 
 

 

Role musí být uchovávány na suchém místě s vlhkostí nepřesahující 70% a teplotou nižší 
než 35° C. 
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6.1 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ: UMÍSTĚNÍ   
Jednotka je zabalena následujícím způsobem: je zakryta v polyethylenové pěně, chráněna recyklovatelnou  
formou a umístěna uvnitř lepenkové krabice ověřené pro přepravu na moři.   
 

 

 
Opatrně zvedněte jednotku a neotáčejte ji horní stranou dolů. 

Balení a zařízení jsou křehká, proto manipulujte opatrně.  Přepravujte jako křehkou 
zásilku. RUKOJETI NA BALENÍ (1 v obr. 6.1-1) LZE POUŽÍVAT POUZE PRO SVISLÉ 
ZVEDÁNÍ.  Uchovávejte na suchém a chráněném místě.  Balení skladujte po dobu záruky. 

  
 

 

POZNÁMKA: Ponechejte si původní balení a použijte jej k přepravě jednotky. Použití jiných 
balení může poškodit zařízení během přepravy. 

 

Jednotka musí být vyjmuta z balení za použití pásů, které se dodávají pro tento účel. Tuto činnost musí 
provádět současně dvě osoby  (obr.č. 6.1-2): 
-  Odstraňte horní ochranné díly; 
- Jednotku musí vytahovat z obalu dvě osoby, po celou dobu nechejte jednotku ve vodorovné poloze; 
- Položte jednotku na pracovní plochu a potom odstraňte popruhy mírným nadzvednutím jednotky. 
 

 

 
UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů uvedených na obr.č. 6.1-2. 

 
 

1

 

 
Obr.č.  6.1-1 Obr.č.  6.1-2 

 

-  Jednotka musí být instalována uvnitř laboratoře a musí být přístupná pouze pro určené pracovníky. 
- Umístěte jednotku na plochý a vodorovný povrch (obr.č. 6.1-3). 
- Ponechejte v okolí přístroje prostor alespoň 20 cm od stěn, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu (obr.č. 6.1-3). 
- Neumísťujte jednotku poblíž zdrojů páry nebo kde by mohla být jednotka potřísněna vodou, což by mohlo 

poškodit elektroniku uvnitř jednotky. 
- Neinstalujte jednotku, kde je slabá cirkulace vzduchu (obr. č. 6.1-4). 
- Neumisťujte jednotku poblíž tepelných zdrojů (obr.č. 6.1-4). 
- Místo, kde je instalována jednotka, musí být osvětleno v souladu s normou UNIT 10380. 
- Přijatelné podmínky prostředí: 
 teplota od 5 do 40°C – maximální vlhkost 85% bez kondenzace– max. výška nad mořem 2000 m. 
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Obr.č.  6.1-3 Obr.č. 6.1-4 

 
 
 
6.2 INSTALACE JEDNOTKY  

Instalace je základní činnost, která je podstatná z hlediska dalšího používání a správné činnosti jednotky. 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Jednotku smí instalovat pouze k tomu určený technik.   
 

Po instalaci jednotky vždy vyplňte instalační list a aktualizujte údaje v servisní knížce, 
uveďte místo instalace, doplňte datum instalace a podpis. 

 
Tato jednotka byla navržena pro práci v normálním prostředí (viz kapitola 5.3 “Technické údaje”); při práci se 
zařízením je nutné postupovat podle pokynů uvedených dále v textu.  
 
- Instalujte jednotku tak, aby přívodní šňůra nevytvářela smyčku nebo nedocházelo ke stlačení přívodní 

šňůry. Přívodní šňůra musí vést volně od zásuvky k jednotce. 
- Jednotka musí být umístěna tak, aby síťová zásuvka byla přístupná.  
- Umístěte jednotku do takové výšky, aby obsluha mohla kontrolovat celou sterilizační komoru a snadno 

provádět její čištění. 
-   Připojte přepadovou přípojku (1  na obr.č. 5.1.2-1) tak, aby bylo možné z autoklávu vypouštět nadměrně 

vytvořené množství vody. 
- V žádném případě nepokládejte misky, noviny, nádobky na kapalinu, apod. na jednotku: ventilační mřížka 

nesmí být zablokovaná. 
- Neopírejte se o otevřená dvířka. 
- Při vyprazdňování odpadní nádrže přímo do odpadního potrubí umístěte jednotku do výšky nad 

odpadovým otvorem. 
 
Jakmile je provedena instalace a připojení k síti, jednotka je připravena k činnosti. 
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6.3 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ  

 
POZOR: Elektrické připojení MUSÍ být provedeno k tomu určeným technikem. 

 
- Zkontrolujte, zda síťové napájení uvedené na štítku na zadní straně (obr.č. 5.3.1-1) odpovídá 

používanému napětí v síti v místě instalace. 
- Jednotka musí být připojena přes přerušovač pro případ přetížení a systém musí být odpovídajícím 

způsobem uzemněn tak, aby byly splněny normy v zemi instalace. 
- Systém musí být připojen v souladu s aktuálně platnými normami. 
- Maximální odchylka síťového napětí může být: +/- 10%.  
- Před přívodní zástrčkou jednotky musí instalován diferenciální spínač s následujícími vlastnostmi: 
 Jmenovitý proud : 10 A 
 Diferenciální citlivost: 0.03 A. 
- Přívodní napájecí kabel musí být připojen k zadní straně jednotky. 
- Umístěte jednotku tak, aby byla zástrčka snadno přístupná. 
 

 

Přívodní vedení neohýbejte a nepokládejte na něj předměty. 
 

Nepoužívejte prodlužovací šňůru. 

  

 

Používejte pouze původní přívodní šňůru. 
POUŽÍVEJTE POUZE PŮVODNÍ NÁHRADNÍ DÍLY. 

 
Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme pročíst Dodatek č. 9 v této příručce “Odstraňování 
poruch”.  Další informace týkající se oprav můžete získat u dodavatele nebo na technickém oddělení  
Euronda S.p.A. 
 
 

 
 
VÝSTRAHA. Jednotka splňuje požadavky na bezpečnost elektrického zařízení a je dodávána s přívodní 
šňůrou se zástrčkou se dvěma póly, což zajišťuje uzemnění jednotky. 
Základním požadavkem na bezpečnost je provedení kontroly, že elektrický systém je správným 
způsobem uzemněn, a že elektrické požadavky systému a zástrčky jsou splněny pro požadovaný příkon 
zařízení uvedený na štítku (viz kapitola 5.3.1 “Štítek”).  Systém musí být kontrolován k tomu určenými  
pracovníky.  
 
POKUD NEJSOU DODRŽOVÁNY VÝŠE UVEDENÉ POŽADAVKY, EURONDA S.p.A NEPŘEBÍRÁ 
ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZAŘÍZENÍ. 
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6.4 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 
Jednotka je uložena v balení s uzavřenými dvířky. 
-  Vyjměte zařízení a odstraňte obal. 
-  Připojte jednotku k síťové zástrčce a dodržujte bezpečnostní pokyny popsané v kapitole 6.3 “Elektrické 

připojení”. 
-  Zapněte jednotku hlavním spínačem (ON-OFF) (4 na obr.č. 5.1.1-1). 
- Po zobrazení uvítací zprávy se zobrazí hlášení, že je nutné naplnit nádrž čistou vodou “Fill the tank with 

clean water”. Toto hlášení zmizí po několika sekundách. Pokud budete provádět plnění, přečtěte si 
pokyny uvedené v kapitole 6.7 “Nádrže:  pokyny pro plnění a vyprazdňování”. 

 
6.5 JAK POUŽÍVAT OVLÁDACÍ PANEL   
Parní sterilizátor E9 INSPECTION je doplněn grafickým uživatelským displejem LCD (1 na obr.č. 6.5-1), na 
kterém se zobrazuje kontrolní sloupec (2 na obr.č. 6.5-1), který je obvykle ve spodní části a je ovládán 
panelem se 3 tlačítky umístěným pod tímto displejem (3-4-5 na  obr.č. 6.5-1).  
Tři tlačítka na panelu (3-4-5 na obr.č. 6.5-1) se používají k programování, obsluze a funkcím údržby 
jednotky. 
Funkce tlačítek závisí na tom, co se objeví na kontrolním sloupci na obrazovce nad těmito tlačítky (2 na obr. 
č.  6.5-1):  stiskněte tlačítko podle toho, co chcete s funkcí označené na kontrolním sloupci dělat. Příklad je 
uveden na následujícím obrázku. 
 

1

5

2

4
3

   

 
 

 Příklad: Pokud chcete zvolit “Ne” 
(NO), stiskněte tlačítko 3 na obr.č. 
6.5-1; pokud chcete zvolit “Ano” 
(YES), stiskněte tlačítko 5 na obr.č.  
6.5-1. 

Obr.č.  6.5-1 
 
Další příklady použití ovládacího panelu jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Levé tlačítko (3 na obr.č. 6.5-1) Střední tlačítko (4 na obr.č. 6.5-1) Pravé tlačítko (5 na obr.č. 6.5-1) 

▪  Zvolte položku, která odpovídá 
kontrolnímu sloupci  

▪  Přetáčejte pomocí šipky 
nahoru , dolů , doprava ► 
nebo doleva ◄ (procházejte 
seznamem položek, abecedou 
písmen, apod.) 

▪    RETURN (návrat zpět o 
jednu nebo více stran) 

▪  NO 
▪  – (znaménko “minus” ) 
▪  EXIT (ukončení) 

▪  Zvolte položku, která odpovídá 
kontrolnímu sloupci 

▪  Přetáčejte pomocí šipky 
nahoru , dolů , doprava ► 
nebo doleva ◄ (procházejte 
seznamem položek, abecedou 
písmen, apod.) 

▪  OK (potvrzení) 
▪  START (spuštění činnosti) 
▪  STOP (požadavek zastavení 

činnosti) 
▪  DOOR (odblokování dvířek) 

▪  Zvolte položku, která odpovídá 
kontrolnímu sloupci 

▪  Přetáčejte pomocí šipky 
nahoru , dolů , doprava ► 
nebo doleva ◄ (procházejte 
seznamem položek, abecedou 
písmen, apod.) 

▪  YES 
▪  + (znaménko “plus” ) 
▪   INFO  
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Pokud se zvolí první nebo poslední položka v seznamu, který obsahuje řadu 
položek, zmizí šipky přetáčení   nebo  z kontrolního sloupce, což 
označuje, že jedna z položek byla vybrána.   

 
 
Pokud se na obrazovce objeví text “PROCESS CONTROLLER”, znamená to, že řídicí systém jednotky chce 
“varovat nebo informovat” o něčem uživatele (například: obr.č. 6.5-2). 
 

 
Obr.č.  6.5-2 

 
 
 
Na obrazovce se může objevit řada symbolů: 
 

 

Věnujte pozornost těmto symbolům, které se objeví na obrazovce. Jsou používány pro 
bezpečnější a jednodušší činnost jednotky. 

 

   
Zablokování dvířek  

   
Odblokování dvířek    V provozu  Volba 

Dvířka nelze otevřít. Dvířka lze otevřít. Cyklus/test/provoz. Označuje volbu určité 
položky  

 
 
V těch případech, kdy musí být na obrazovce napsáno jedno nebo více slov (například viz kapitola 8.1.2 
“Registrace uživatele”), používejte tlačítka /  a ►/◄ pro přetáčení mezi zvolenými písmeny a číslicemi 
(obr. č. 6.5-3); po provedení volby požadovaných písmen a číslic stiskněte odpovídající tlačítko a potom 
stisknutím OK potvrďte volbu. Pro ukončení použijte tlačítko Exit (poslední na dolním řádku na pravé straně). 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.č.  6.5-3 
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6.6 MENU INSTALACE 

Toto menu se používá určenými techniky oprávněnými společností Euronda S.p.A, kteří zaregistrují datum 
instalace jednotky. Aby však bylo možné spustit testovací cyklus před skutečnou instalací jednotky, 
postupujte následujícím způsobem. 
Při prvním zapnutí jednotky pomocí hlavního spínače ON/OFF  (4 na obr.č. 5.1.1-1) se zapne LCD displej a 
objeví se následující uvítací hlášení: 
 

 

 

 
Po 5 sekundách zvolte požadovaný jazyk. 
 

 Potvrďte volbu jazyka stisknutím OK. 
Poznámka: Předvolený jazyk je angličtina 
(tato položka zůstává trvale jako předvolba). 

  
 

   

- Pokud je stisknuto YES, objeví se 
nastavení času a data  (Date/time). 

- Pokud je stisknuto NO, přejdete do 
programového menu (Program Menu) 
(kapitola 7.1); menu instalace se znovu 
objeví při dalším zapnutí jednotky. 

 Nastavení data a času  (Date / Time) 
  Použitím tlačítek  a  zvolte správný 

den, stiskněte OK přejděte na volbu 
měsíce a pokračujte až jsou nastaveny 
minuty. Jakmile stisknete OK, na 
obrazovce se objeví potvrzení data a času. 
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Potvrzení data a času  
- Pokud je stisknuto YES, je registrováno 
aktuální datum jako datum instalace, od 
kterého se počítá údržba, záruka, apod. 
-  Pokud je stisknuto NO, můžete se 
přesunout do programového menu 
(Program Menu, viz kapitola 7.1); při dalším 
zapnutí jednotky se objeví na displeji menu 
instalace (Installation Menu). 
 

 Potvrzení registrace  
- Pokud je stisknuto YES, objeví se na 

obrazovce v hlavním menu registrace 
uživatele (User Registration) (kapitola 
8.1.2). 

- Pokud je stisknuto NO, přesunete se do 
programového menu (Program Menu) 
(kapitola 7.1); při dalším zapnutí jednotky 
se menu instalace (Installation menu) již na 
obrazovce neobjeví. 

   

   

Registrace uživatele 
Vyplňte políčka a vybírejte z abecedy pomocí kláves  a  (viz postup v kapitole 8.1.2 “Registrace 
uživatele”), potom stiskněte OK a přesuňte se do programového menu (Program Menu) (kapitola 7.1).  
Při dalším zapnutí jednotky se menu instalace (Installation menu) již na obrazovce neobjeví. 
Pokud je stisknuto tlačítko Return   a ihned poté tlačítko OK, přesunete se přímo do programového 
menu (Program Menu) (kapitola 7.1); opět, při dalším zapnutí jednotky se menu instalace (Installation 
menu) již na obrazovce neobjeví. 
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6.7 NÁDRŽE: POKYNY PRO PLNĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ  

V jednotce se používají dvě samostatné nádrže: jedna pro čistou vodu požadovanou pro jednotlivé cykly a 
druhá pro použitou vodu shromažďovanou na konci jednotlivých cyklů.  Obě nádrže jsou připojeny přes 
vypouštěcí ventily. 
 
První plnění nádrže destilovanou vodou  
1. Zapněte jednotku pomocí hlavního vypínače (ON-OFF) (4 na obr. č. 5.1.1-1).  Na obrazovce se objeví 

následující hlášení: 

 
 
2. Zvedněte horní kryt (1 na obr. č. 6.7-1) a ručně nalijte destilovanou vodu vstupním otvorem (2 na obr. č. 

6.7-1), dodržujte množství uvedené v kapitole 5.3 “Technické údaje”.  Voda by měla být rovněž doplněna 
do deionizačního zařízení (varianta, Dodatek č. 10). Jestliže používáte deionizační zařízení, pročtěte si 
příručku “Aquafilter” dodávanou s deionizačním zařízením. 

 

2

1

 
Obr.č. 6.7-1 

  

 
VÝSTRAHA: Používejte pouze čistou a kvalitní vodu (Doplněk č. 8 “Jakost vody”).  

 
3. Jakmile je plnění dokončeno, což je rovněž potvrzeno indikátorem hladiny (2 na obr.č. 6.7-1), který je 

umístěn vedle vstupního otvoru, na displeji se objeví následující obrazovka: 
 

 

 
 



 

27 
 

6 – INSTALACE A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ  E9 INSPECTION

E9 INSPECTION - Rev.1 – 19-10-04

Jakmile při používání jednotky poklesne hladina ke značce MIN, objeví se znovu hlášení o požadavku 
doplnění nádrže čistou vodou (Fill the tank with clean water). Jednotku nelze spustit, ani provádět jakékoliv 
testy, pokud není doplněna voda v nádrži. 
 
Doplnění čisté vody  
1. Vyprázdněte vnitřní nádrž pro sběr použité vody tak, jak je popsáno v odstavci “Vyprázdnění použité 

vody”. 

2. Doplňte do nádrže čistou vodu vstupním otvorem (2 na  obr.č. 6.7-1). 
 

 
VÝSTRAHA: Používejte pouze čistou a kvalitní vodu (Dodatek č. 8 “Jakost vody”). 

 

 

VÝSTRAHA: Dříve než budete přemísťovat jednotku, vypusťte obě nádrže s vodou.  Použijte 
dodanou hadici. 
Jestliže potřebujete vyprázdnit nádrž s čistou vodou, připevněte konec hadice k přípojce na dolní 
části předního panelu (1 na obr.č. 6.7-2), a druhý konec vložte do prázdné nádoby. Při 
vyprázdnění nádrže s použitou vodou postupujte podle pokynů uvedených dále v textu. 

 
 
 
Vyprázdnění nádrže s použitou vodou  
Pokud je nádrž s použitou vodou plná, na LCD displeji na ovládacím panelu se objeví následující hlášení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V těchto případech nelze provádět sterilizační cykly. Objem nádrže je dostačující pro 8 cyklů u autoklávu 
E9 INSPECTION 18 a pro 7 cyklů u autoklávu E9 INSPECTION 24. 
 
1. Při vyprázdnění vnitřní nádrže s použitou vodou: 

 

POZOR: NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ.  Použitá voda v odpadní nádrži, pokud není správně 
sterilizovaná, obsahuje kontaminovaná rezidua; používejte při vypouštění ochranné latexové 
rukavice (kapitola 3.4 “Další rizika”). 

 

 
NIKDY ZNOVU NEPOUŽÍVEJTE POUŽITOU VODU 

  
 Vezměte prázdnou nádobu, připojte průhlednou trubici dodávanou s jednotkou k přípojce předního 

panelu (2 na obr.č. 6.7-2) a druhý konec vložte do nádoby.  Na konci vypouštění stiskněte úchytku a 
odpojte hadici od přípojky. 
 

 
VÝSTRAHA: Tato činnost je nejdůležitější pro správnou činnost jednotky. 
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1

2

 
Obr. č. 6.7-2 

 
Použitou vodu lze neustále vypouštět prostřednictvím druhé přípojky umístěné na zadním panelu jednotky (3 
na obr.č. 6.7-3).  
 

3

 
Obr. č. 6.7-3 

 
 
Maximální náplň  

 
Nikdy nepřekračujte povolenou maximální náplň uvedenou v Dodatku č. 5 “Popis 
programů”. 

 
- Vždy zachovávejte pro jednotlivé sterilizované materiály maximální náplň stanovenou výrobcem Euronda 

S.p.A.. 
- Maximální vnitřní náplně jsou uvedeny v Dodatku č. 5. 
-   Jednotka je testována a pracuje pouze s náplněmi, které nepřekračují maximální povolenou náplň. 
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7.1 PROGRAMOVÉ MENU   

 

Před zahájením práce si pečlivě přečtěte veškeré výstrahy uvedené v této příručce, zvláště 
pak kapitolu 3 “Bezpečnost”. 

 

 
NIKDY během sterilizačního cyklu NEZVEDEJTE horní kryt, který překrývá prostor pro 
ukládání předmětů a přívod vody. 

 
Jakmile je dokončen postup instalace (kapitola 6.6 “Menu instalace”), při dalším zapnutí jednotky pomocí 
hlavního spínače ON/OFF (4 na obr. č. 5.1.1-1) se na displeji objeví uvítací obrazovka: 
 

 

 

 
Po 5 sekundách se automaticky zobrazí programové menu, ze kterého můžete zvolit program (kapitola 
7.2), test (kapitola  7.3) nebo můžete přejít do hlavního menu používaného k programování (kapitola 8.1).

 
Před spuštěním vybraného cyklu se vloží do jednotky materiál, který má být sterilizován: 
1. Otevřete dvířka (obr.č. 7.1-1). 
  

        

               
Obr. č. 7.1-1 

 
2. Umístěte na misky do jednotky materiál, který má být sterilizován. 
 

 

Aby byl materiál při sterilizaci vložen správně, pečlivě si přečtěte pokyny uvedené v 
Dodatku č. 1 “Příprava nástrojů ke sterilizaci”, Dodatek č. 2 “Balení” a Dodatek č. 3 
“Uspořádání náplně”. 

 
3. Uzavření dvířek: Posuňte rukojeť dopředu, zatlačte na dvířka a potom otočte rukojeť zpět směrem k 

jednotce. 
4. Zvolte typ cyklu podle pokynů uvedených v kapitole 7.2. 
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7.2 VOLBA STERILIZAČNÍHO CYKLU  

 

  

V programovém menu (Program Menu) použijte tlačítka  a  při volbě požadovaného programu 
(jedna z prvních třech položek), potom stiskněte pro potvrzení OK. 
 

 

  

Spuštění cyklu  
Jakmile je zvolen cyklus, objeví se příslušná obrazovka (v tomto případě se příklad vztahuje k cyklu B 
134). 
- Pomocí klávesy    se vrátíte do programového menu (Program Menu). 
- Pomocí klávesy START se spouští cyklus (kapitola  7.2.1 “Spuštění, provoz a ukončení cyklu”). 
 

Poznámka. Na této obrazovce je tlak P vyjádřen jako absolutní hodnota v kPa; jednotky se liší 
na obrazovce, závisí na okamžiku spuštění cyklu (kapitola 7.2.1). 
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7.2.1 Spuštění, provoz a ukončení cyklu  
Po stisknutí tlačítka START u zvoleného cyklu se objeví na displeji obrazovka uvedená na dalším obrázku. V 
tomto případě se postup vztahuje k cyklu B 134,  
Stejné postupy a stejný typ uvedených informací lze rovněž použít u dalších dvou cyklů B 134 PRION  a B 
121. 
  

 

Popis probíhajícího cyklu na obrazovce  
P: Jednotka tlaku P na této obrazovce a na následujících kontrolních obrazovkách je vyjádřena v 

relativních jednotkách v barech.  Podle potřeby lze jednotku změnit (kapitola 8.1.6 “Volba jednotek 
tlaku”). 

Ti: Teplota senzoru uvnitř komory  
Částečné vakuum/sterilizace/sušení: indikuje fázi prováděnou cyklem  

: Čas zbývající do konce cyklu  
: Označuje probíhající cyklus  
: Označuje zablokovaná dvířka, nelze otevřít  

- V případě stisknutí INFO se objeví obrazovka řízení cyklu (kapitola 7.2.2 “Informace o parametrech 
procesu”). 

- V případě stisknutí STOP se objeví obrazovka zastavení cyklu (kapitola 7.4.1 a 2 “Manuální zastavení 
cyklu”). 

 

 

 

 
Jakmile je cyklus ukončen, objeví se 
obrazovka ukončení cyklu (Cycle End). 
V tomto okamžiku označuje symbol 
uvolnění dvířek, že lze dveře otevřít; pokud 
nejsou dvířka otevřena během 10 minut, 
jednotka provede sušení. 

 Sušení  
Tato činnost se provádí automaticky, aby se 
zabránilo kondenzaci uvnitř komory 
následkem chlazení. 
V případě stisknutí OK je sušení přerušeno 
a jednotka provede vyrovnání tlaku. 
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Vyrovnání tlaku 
Jakmile je provedeno vyrovnání tlaku, na 
displeji se objeví obrazovka konce cyklu 
(Cycle End). 

 Pro dosažení optimálního sušení otevřete 
dvířka na konci cyklu a ponechte 
sterilizované předměty na miskách po dobu 
asi 5 minut. Potom předměty odstraňte. 
Jakmile jsou dvířka otevřena, objeví se 
programové menu (Program Menu). 

 

VÝSTRAHA: Jakmile je autokláv vypnutý, přesvědčte se, že dvířka jsou buď otevřená (a) nebo 
úplně uzavřená (b). Je důležité zabránit situaci uvedené na obrázku c, což je zavírání dveří s 
neúplně uzavřenou rukojetí. 

 
Obr. č. 7.2.1-1 

 

POZOR: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.  Po ukončení sterilizačního cyklu a otevření dvířek, jsou 
vnitřní části ohřívače a dvířek stále velmi horké.  Abyste zabránili popáleninám při vytahování 
sterilizovaných předmětů, nesmíte se jich přímo dotýkat (kapitola. 3.4 “Další rizika”).  Použijte 
nástroj na vytahování. 

POZOR: NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ.  Neopírejte se nebo nestůjte před dvířkami při otevírání, 
protože můžete být opařeni parou (kapitola 3.4 “Další rizika”).  Použijte nástroj na vytahování. 

Pokud nebyl úspěšně dokončen sterilizační cyklus, zobrazí se chybové hlášení indikující příčinu problému 
(Dodatek č. 9 “Odstraňování poruch”). 
 

Uvolnění dveří 

 

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní pojistka automaticky při spuštění cyklu zablokuje dvířka. Pojistka 
se vrací do původní polohy až na konci cyklu. Pokus o otevření dveří při aktivované 
bezpečnostní pojistce může způsobit vážné poškození uzavíracího systému.  Vždy 
vyčkávejte na signál ukončení cyklu, který se zobrazí na LCD displeji. Potom můžete otevřít 
dvířka. V případě alarmu lze dvířka otevřít po stisknutí resetovacího tlačítka (viz 7.6). 

7.2.2 Informace o parametrech procesu  
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Další informace o parametrech během určitého cyklu lze získat stisknutím tlačítka INFO na obrazovce 
probíhajícího cyklu (Cycle in progress). 

 
V případě stisknutí  INFO se objeví obrazovka řízení cyklu. 

   
  

 
 
 

 

 
Informace o cyklu  
- V případě stisknutí tlačítka STOP se 

zobrazí obrazovka pro zastavení 
sterilizačního cyklu (kapitola 7.4.1 a 2 
“Manuální zastavení cyklu”). 

- V případě stisknutí tlačítka   se zase 
zobrazí obrazovka probíhajícího cyklu. 

Popis obrazovky 
 

P: Na této obrazovce jsou jednotky tlaku P vyjádřeny v 
absolutních hodnotách v kPa. 

Ti: Teplota senzoru v komoře  
Tt: Teoretická teplota  
Tg: Teplota vyvíječe páry  
Te: Teplota vnější stěny komory  
Tr: Teplota tepelného výměníku  
Ta: Teplota vnitřního prostředí  
Phase: Označuje fázi, ve které se nachází cyklus (viz 

“Dodatek č. 5”) 
: Označuje probíhající cyklus  

: Čas odpovídající jednotlivým fázím  
: Označuje uzavření dveří. Dveře nelze otevřít  

 

 



 

34 
 

E9 INSPECTION - Rev.1 – 19-10-04

7 – PROVOZ  E9 INSPECTION

7.3 VOLBA TESTU 
Za účelem neustálé kontroly účinnosti jednotky je velmi důležité provést určité testy. Tyto testy se musí 
provádět v časových intervalech uvedených v Dodatku č. 6 “Popis testů”.  
Aby uživatel na tyto stanovené termíny testu nezapomněl a prováděl je pravidelně, uvádí jednotka na displeji 
hlášení s připomenutím. Popis postupu aktivace této funkce naleznete v kapitole 8.1.7 “Aktivace cyklů”. 
 

 

 

 
Z programového menu pomocí tlačítka  
vyberte volbu testu  (Test selection) 

 Pomocí tlačítek  a  zvolte požadovaný 
test, potom stiskněte pro potvrzení OK.  Po 
každém vstupu na obrazovku volby testu, je 
jako předvolba zvolen test vakua (Vacuum 
test). 
- Pomocí tlačítka   se dostanete zpět do 

programového menu. 
 
 
7.3.1 Spuštění, provoz a ukončení cyklu  
Po stisknutí tlačítka OK se u zvoleného testu objeví na displeji obrazovka uvedená na dalším obrázku. Jako 
příklad uvádíme test vakua (Air Leakage Test).  U dalších dvou testů B&D Test a Helix Test se používají 
stejné postupy a stejný typ uvedených informací.  
 

 

 

 
Spuštění testu 
- Pomocí tlačítka  se vrátíte na 

obrazovku volby testu (Test selection). 
- Pomocí tlačítka START spustíte test a 

objeví se následující obrazovka. 
 

 Popis obrazovky probíhajícího testu  
P: Na této obrazovce je jednotka tlaku P 
vyjádřena relativními jednotkami v barech.  
Pokud je to nutné, lze jednotku tlaku změnit 
(kapitola 8.1.6 “Volba jednotky”). 

: Čas h/m/s zbývající do konce cyklu. 
: Označuje, že probíhá test  
: Označuje zablokování dveří. 

- Pomocí tlačítka STOP se otevře obrazovka 
zastavení testu (kapitola 7.4.3 “Manuální 
zastavení probíhajícího testu”). 
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- Pomocí tlačítka INFO se otevře obrazovka 
kontroly testů (kapitola 7.3.2 “Informace o 
parametrech testů”). 

 

 

POZOR: TEST VAKUA lze spustit pouze tehdy, je-li jednotka chladná, tj. DO 3 MINUT PO 
ZAPNUTÍ JEDNOTKY. Jakmile uplyne tento čas, jednotka se začne předehřívat (viz “Dodatek č. 
6”).  Pokud po zapnutí jednotky uplynulo více než 3 minuty a nedošlo k volbě testu, na displeji se 
objeví následující obrazovka:   

  
   

Jestliže u jednotky dochází k předehřívání a jednotka je znovu vypnuta a zapnuta, nebude již možné 
provést test vakua. Bude nutné vyčkat až se autokláv vychladí. 
Pomocí tlačítka OK se vrátíte na obrazovku programového menu (Program Menu). 

 
 
 
Jestliže je však test dokončen s kladným výsledkem, na obrazovce se objeví následující text: 
 

 

  

V tomto okamžiku symbol uvolnění dveří označuje, že lze dvířka otevřít a současně se můžete vrátit do 
programového menu.  Pokud je test dokončen s negativním výsledkem, na displeji se objeví alarmové 
hlášení E34 (viz “Dodatek č. 9”). 
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7.3.2 Informace o parametrech testu  
Další infomace o parametrech testu lze získat stisknutím tlačítka INFO na obrazovce probíhajícího testu 
(Test in progress). 
 

 
Pomocí tlačítka INFO se otevře obrazovka kontroly testu. 

 
   

 
 
 

 
Informace o testu  
- V případě stisknutí tlačítka STOP se na 

displeji zobrazí obrazovka zastavení testu 
(kapitola 7.4.3 “Manuální zastavení 
probíhajícího testu). 

- V případě stisknutí tlačítka   se otevře  
znovu obrazovka provedení testu. 

Popis obrazovky 
 

P: Na této obrazovce je jednotka tlaku vyjádřena v 
absolutních jednotkách v kPa. 

Phase: Označuje fázi cyklu (viz “Dodatek č. 5”) 
: Označuje probíhající test  

: Čas každé fáze  
: Označuje zablokování dveří  
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7.4 MANUÁLNÍ ZASTAVENÍ CYKLU NEBO TESTU  
Cyklus nebo test lze zastavit v libovolném čase, a to jak v okamžiku, kdy cyklus nebo test probíhá, tak po 
jejich dokončení. 
 
7.4.1 Manuální zastavení cyklu před a během sterilizační fáze  
Na obrazovce probíhajícího cyklu (Cycle in progress) stiskněte tlačítko STOP, příklad na obrázku se 
vztahuje k cyklu B 134. 
Stejné postupy a stejný typ uvedených informací se používají pro další dva cykly B 134 PRION a B 121. 
  

 

 

 
V případě stisknutí tlačítka STOP se otevře 
obrazovka manuálního zastavení cyklu. 

 Zastavení cyklu  
- V případě stisknutí tlačítka NO se vrátíte na 

předcházející obrazovku spuštění cyklu 
(Start Cycle). 

- V případě stisknutí tlačítka YES jsou 
aktivovány následující obrazovky 
manuálního zastavení cyklu. 

 
 

 

  

Při následující fázi trvající několik minut 
dochází k vylučování páry ze sterilizační 
komory a k obnovení atmosférického tlaku. 

 - V případě stisknutí tlačítka DOOR je vydán 
souhlas k otevření dvířek (symbol se změní 
na ) a dojde k návratu do programového 
menu (Program Menu). 
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7.4.2  Manuální zastavení cyklu po ukončení sterilizační fáze  

 

 

 
Pomocí tlačítka STOP se otevře obrazovka 
manuálního zastavení probíhajícího cyklu.  

 Zastavení cyklu 
- Pomocí tlačítka NO se vrátíte na 

předcházející obrazovku spouštění cyklu 
(Start Cycle). 

- Pomocí tlačítka YES jsou aktivovány 
následující obrazovky pro manuální 
zastavení cyklu. 

 
 
Pokud je při ukončení sterilizační fáze stisknuto tlačítko STOP na obrazovce probíhajícího cyklu (Cycle in 
progress), objeví se na displeji následující obrazovka: 
 

 

  

Při následující fázi trvající několik minut dochází k vylučování páry ze sterilizační komory a k obnovení 
atmosférického tlaku. 
- V případě stisknutí tlačítka DOOR je vydán souhlas k otevření dvířek (symbol se změní na ) a dojde k 

návratu do programového menu (Program Menu). 
Pokud nedojde k otevření dvířek do 10 minut, provede jednotka sušení trvající 1 minutu, které zabraňuje 
vytváření kondenzace uvnitř komory následkem chlazení. 
Tato fáze musí být ukončena dříve než jsou dvířka otevřena. 
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Sušení 
Pomocí tlačítka OK je přerušeno sušení a 
jednotka provede vyrovnání tlaku. 

 Vyrovnání tlaku   
Jakmile dojde k vyrovnání tlaku, objeví se na 
displeji obrazovka konce cyklu (end-of-
cycle). 

 

 

  

Aby bylo dosaženo optimální sušení, otevřete dvířka na konci cyklu a ponechejte sterilizované předměty 
na miskách po dobu 5 minut. Potom sterilizované nástroje vyjměte. 
Jakmile se otevřou dvířka, objeví se obrazovka programového menu (Program Menu). 

 
 

7.4.3 Manuální zastavení probíhajícího testu  
Na obrazovce probíhajícího testu (Test in progress), viz další obrázek, který se vztahuje na příklad testu 
vakua, stiskněte tlačítko STOP. Dostanete se do obrazovky uvedené na obrázku dále. 
U dalších dvou testů, B&D test a Helix test se používají stejné postupy a stejný typ uvedených informací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě stisknutí tlačítka STOP se otevře 
obrazovka manuálního zastavení 
probíhajícího testu  (stejná obrazovka jako 
obrazovka manuálního zastavení cyklu). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastavení testu 
- V případě stisknutí tlačítka NO přejdete 

zpět na předcházející obrazovku provedení 
testu (Test Execution). 

- V případě stisknutí tlačítka YES se objeví 
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následující obrazovky manuálního 
zastavení testu. 

  . 

 
 
 
 
 
 
 
Při následující fázi trvající několik minut 
dochází k vylučování páry ze sterilizační 
komory a k obnovení atmosférického tlaku. 
 

  
 
 
 
 
 
- V případě stisknutí tlačítka DOOR je vydán 

souhlas k otevření dvířek (symbol se změní 
na ) a dojde k návratu do programového 
menu (Program Menu).  

 

   

 
7.5 VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Během cyklu může dojít k výpadku elektrické energie. V takovém případě se na displeji objeví alarmové 
hlášení E 02 (viz  “Dodatek č. 9 “Odstraňování poruch”).  
 
 
 
7.6 RESETOVÁNÍ JEDNOTKY PO PŘERUŠENÍ ZPŮSOBENÉM ALARMEM 

Stisknutím tlačítka pro uvolnění dvířek jednotky a návratu do programového menu se resetuje jednotka po 
přerušení způsobeném alarmem. Další informace naleznete v Dodatku č. 9 “Odstraňování poruch”. 
 
 
7.7 DLOUHODOBÁ ODSTÁVKA ZAŘÍZENÍ 

1. Odpojte jednotku ze sítě. 
2. Vyprázdněte nádrže (kapitola 6.7 “Nádrže: pokyny pro plnění a vyprazdňování”). 
3. Ponechejte dvířka pootevřená. 
4. Uložte jednotku do polyetylénového obalu dodávaného s jednotkou, který při dlouhodobém skladování  

chrání jednotku před vlhkostí a prachem. 
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8.1 HLAVNÍ MENU 

Hlavní menu (Main Menu) je rozděleno do 4 částí, každá s vlastními speciálními funkcemi: 
 
1. SETTINGS: Provádí různá nastavení jednotky (popsáno v kapitole 8 “Programování” této příručky). 
2. MAINTENANCE: Údržba jednotky (viz kapitola 10.2 “Rutinní údržba” a 10.3 “Speciální údržba”). 
3. SERVICE: Řízení cyklů a funkcí tisku (viz kapitola 9 “Řízení menu počitadla a funkcí pamětí a tisku”). 
4. DIAGNOSTICS: Tato část je určena specializovaným technikům pověřených společností Euronda S.p.A. 

a je chráněna heslem.  Pokud uživatel náhodně vstoupí na tuto obrazovku, musí se vrátit zpět pomocí 
tlačítka RETURN. 

 

 

 

 
Z programového menu (Program Menu) se 
zvolí použitím klávesy  poslední položka 
hlavního menu  (Main Menu), potom 
stiskněte OK pro potvrzení. 
 
 
 

 Hlavní menu 
Zvolí se automaticky a objeví se položka 
nastavení (Settings). 
-Stisknutím OK se dostanete do menu 

nastavení (Settings); 
- Stisknutím tlačítka   se dostanete zpět na 

předcházející obrazovku.  
   

 

Menu nastavení 
Na této obrazovce (která v tomto případě byla rozdělena na dvě části tak, aby ukazovala veškeré 
obsažené položky) se zobrazí seznam položek, ze kterého lze vybrat pomocí tlačítek  a . 
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8.1.1 Volba jazyka 
Po provedení volby položky jazyka (Language) z menu nastavení (Settings Menu) se objeví obrazovka 
zobrazená na následujícím obrázku. 
 

 

 

Symbol zaškrtnutí  se automaticky objeví u položky 
zvoleného jazyka během prvního spuštění jednotky 
(kapitola 6.6 “Menu instalace”).  Pomocí tlačítek  a 

 zvolte nový jazyk a stiskněte OK k potvrzení; potom 
se automaticky vrátíte do programového menu 
(Program Menu). 

 
 
8.1.2 Registrace uživatele 

Po zvolení položky registrace uživatele (User registration) v menu nastavení (Settings Menu) se objeví 
obrazovka uvedená na následujícím obrázku. 
 

 

 

 
Pomocí tlačítek  a  zvolte odpovídající 
položku a doplňte registraci prostřednictvím 
malé klávesnice, viz příklad uvedený dále. 

 Příklad: Zadání (registrace) názvu  
Po volbě položky jméno (Name) v registraci 
uživatele (User registration) se objeví 
obrazovka, na které jsou postupně voleny tři 
položky: obrazovky používané pro zadání 
jména a příjmení uživatele a názvu podniku. 

   

 

 
Pomocí tlačítek /  a ►/◄ vyberte 
odpovídající písmena a číslice; potvrďte 
stisknutím OK. Pokračujte stejným 
způsobem u dalších položek na obrazovce 
registrace jména (Name Registration). 
Tato registrace určuje hlavičku, která se 
objeví ve vytisknuté zprávě: název podniku 
se vytiskne, pokud je tento název zadán 
nebo pokud jsou všechna dostupná políčka 
vyplněna.   

Pokud vlastníte variantu “E-memory®”, lze všechna data přímo zadávat do softwaru, a tím se 
předejde zapisování veškerých dat použitím malé klávesy na obrazovce. 
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8.1.3 Nastavení data a času 
Po zvolení data a času (Date/Time) z menu nastavení (Settings Menu) se objeví následující obrazovka. 
 

 

 

Nastavení data a času 
Použitím tlačítek  a  zvolte správný den, stiskněte 
OK a přesuňte na volbu měsíce. Pokračujte ve 
správném nastavení údaje, a tak se přesuňte až k 
minutám. Stiskněte OK. 

 
 

8.1.4 Nastavení času přechodu do záložního režimu 
Po volbě položky záložního režimu (Stand-by) v menu nastavení (Settings Menu) se objeví odpovídající 
obrazovka. Pokud se jednotka po jisté časové období nepoužívá (předem určená doba výrobcem jsou 2 
hodiny), přejde jednotka do “záložního” režimu. Obrazovka záložního režimu zmizí, pokud je stisknuto 
jakékoliv tlačítko, a pokud se otevřou nebo zavřou dvířka. 
Ke změně požadovaného času přechodu do záložního režimu se používají tlačítka  a . Vyberte jednu z 
možností uvedených na obrazovce  (symbol zaškrtnutí  se pohybuje k poslednímu zvolenému časovému 
intervalu). 
 
 

8.1.5 Nastavení kontrastu displeje LCD  
Po výběru kontrastu displeje (Display Contrast) z menu nastavení (Settings Menu) se objeví odpovídající 
obrazovka.  Kontrast lze nastavit použitím dvou tlačítek se symboly + (větší kontrast) nebo – (menší kontrast), 
potom stiskněte OK a automaticky se vrátíte do obrazovky menu nastavení (Settings Menu) . 
 

 
8.1.6 Volba jednotky tlaku  
Po výběru položky jednotky tlaku v menu nastavení (Settings Menu) se objeví následující obrazovka. 
 
 
  

 
Použitím tlačítek  a  zvolte 
požadovanou položku, potom stiskněte 
tlačítko OK pro potvrzení. 
Pomocí tlačítka   přejdete zpět do menu 
nastavení (Settings Menu).   

 Tlak 
Při prvním vstupu na tuto obrazovku se 
objeví symbol zaškrtnutí   vedle položky 
jednotky tlaku bar; zvolte novou jednotku 
tlaku pomocí tlačítek  a  a pro potvrzení 
stiskněte OK. 
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- Pomocí tlačítka   se vrátíte zpět na 
předcházející obrazovku. 

 

  

Teplota  
Při prvním vstupu na tuto obrazovku se symbol zaškrtnutí  objeví vedle položky °C;  použijte tlačítka  
a  a vyberte novou jednotku teploty. Pro potvrzení stiskněte OK. 
- Pomocí tlačítka    se vrátíte zpět na předcházející obrazovku. 

 

 

Na obrazovce informací o cyklu (INFO)  je tlak vždy vyjádřen v kPa a teplota v °C nezávisle na 
zvolené jednotce. 

 
8.1.7 Volba aktivních cyklů  
Pro zjednodušení provedení pracovních cyklů může uživatel vytvořit obrazovku Start z předem vybraných 
cyklů, která se objeví ihned po zapnutí jednotky: po provedení výběru položky aktivních cyklů (Active cycles ) 
z menu nastavení (Settings Menu) se objeví odpovídající obrazovka, ze které můžete provést rychlou volbu 
cyklu (Cycle quick selection ). 
 

 

 

 
Použijte tlačítka  a  a vyberte 
požadovanou položku. Potom stiskněte OK 
pro potvrzení. 
- Stisknutím tlačítka   se vrátíte zpět na 

menu nastavení (Settings Menu). 

 Rychlá volba cyklu  
Použijte tlačítka  a  pro volbu 
požadované položky (předvolená položka je 
neaktivní (Inactive)), dokud se vedle této 
položky neobjeví symbol zaškrtnutí , 
potom stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.  
Obrazovka Start vybraného cyklu se objeví 
ihned při zapnutí jednotky. 
- Pomocí tlačítka    nebo OK se můžete 

dostat zpět na předcházející obrazovku. 
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Doporučená četnost provádění testů je uvedena v Dodatku č. 6 “Popis testů”. Tento program provádění testů 
musí být pečlivě dodržen. Jednotka pomáhá uživateli při provádění testů takovým způsobem, že aktivuje 
hlášení o požadavku provedení testu: po výběru položky aktivních cyklů (Active Cycles) v menu nastavení 
(Settings Menu) se objeví odpovídající obrazovka s volbou testů k připomenutí ( Memorandum test ).   

 

 

Připomenutí testu 
Použitím tlačítek  a  vyberte 
požadovanou položku, potom stiskněte OK 
pro potvrzení. 
- Pomocí tlačítka  se vrátíte zpět na 

předcházející obrazovku. 

 Příklad pro test vakua.  Použitím tlačítek  
a  vyberte časový interval mezi testy (je 
předvolena položka neaktivní (Inactive)), 
potom pro potvrzení stiskněte OK. 
- Pomocí tlačítka    se vrátíte zpět na 

předcházející obrazovku. 
   

 

  

Příklad připomenutého testu 
Připomínka se na displeji objeví vždy po zapnutí jednotky po uvítací obrazovce “Welcome”.  Stisknutím 
tlačítka OK hlášení zmizí a čas se vynuluje (časovací zařízení je znovu spuštěno při dalším připomenutí). 

 
8.1.8 Nastavení systému přívodu vody  
Pokud máte k dispozici filtr deionizačního zařízení “Euronda Aquafilter®” (viz Dodatek č. 10), zvolte On na 
obrazovce systému přívodu vody (Water supply system) v menu nastavení (Settings Menu), a potom 
stiskněte OK pro potvrzení (vrátíte se na obrazovku menu nastavení Settings Menu). 
Pokud se deionizační zařízení Euronda Aquafilter® nepoužívá nebo není vůbec instalováno, vyberte Off a 
manuálně naplňte jednotku vodou (viz kapitola 6.7 “Nádrže: pokyny pro plnění a vyprazdňování”). 
 
8.1.9 Nastavení sušení 
Jednotka umožňuje nastavit čas sušení po ukončení sterilizace nezávisle na typu zvoleného cyklu.  
Čím delší čas, tím lepší výsledek. Jednotka je nastavena na předvolbu Auto (15 minut).  Použijte tlačítka  
a  pro volbu požadované hodnoty a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení; potom se vrátíte do menu 
nastavení (Settings Menu). 
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9.1 SERVISNÍ MENU 

 

 

V hlavním menu (Main Menu) použijte  
tlačítko  pro volbu položky Service, potom 
potvrďte stisknutím OK. 
 
 
 
 

 - Pro volbu počítadla cyklů používejte 
tlačítka   a  (Cycle counters) a zobrazte 
počet provedených cyklů nebo  

- funkce Memory-print pro tisk dat až 40 
posledních cyklů.  Zařízení může ve 
skutečnosti uložit až 40 posledních 
provedených cyklů.  Stiskněte OK pro 
potvrzení. 

- Pomocí tlačítka  se vrátíte zpět do 
hlavního menu (Main Menu). 

 

 

9.2 ZOBRAZENÍ PROVEDENÝCH CYKLŮ (POČÍTADLO CYKLŮ) 

 

  

Zobrazuje počet cyklů a testů provedených od prvního spuštění jednotky. 
- Pomocí tlačítka    přejděte zpět do servisního menu (Service Menu). 
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9.3 FUNKCE PAMĚTI A TISKU  

 

  
 

- Použijte tlačítka  a  a zvolte 
požadovanou položku; potvrďte stisknutím 
OK.  - Pomocí tlačítka   se vrátíte zpět do 
servisního menu (Service Menu).  

 
 
 

 Tato obrazovka se objeví, pokud je zvolena 
jedna z následujících položek: celkový 
počet cyklů: Total cycles -  cykly v 
pořádku: OK cycles – zastavit cykly: Stop 
cycles nebo alarm cyklů: Alarm cycles. 
- Zvolte požadovaný cyklus a stiskněte 

PRINT. 
- Pomocí tlačítka  (přetáčení v celém 

seznamu) se dostanete zpět na 
předcházející obrazovku. 

   

 

 

 
- Pokud byla vybrána položka tisku cyklů (Print cycles): 
- Pomocí tlačítka  vyberte všechny cykly, které mají být vytisknuty (na této obrazovce je pouze 

příklad), potom stiskněte OK pro potvrzení tisku a vraťte se do servisního menu. 
 Maximální počet možných vytisknutých cyklů: 40 
- Pomocí tlačítka   se můžete vrátit zpět na předcházející obrazovku. 
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9.3.1 Vypnutí zabudované tiskárny  

 

 

 
 

- Použitím tlačítek  a  zvolte položku 
tisku Print a potvrďte stisknutím OK. 

 

 - Jednotka byla předem nastavena na funkci 
Active (tj. tisk na konci každého cyklu); 
zvolte Inactive a tím se výtisky po každém 
cyklu zruší. 

- Pomocí tlačítka  se vrátíte zpět na 
předcházející obrazovku. 

 

 

Nezapomeňte, že pokud vypínáte činnost tiskárny po každém ukončeném cyklu, musíte 
používat externí paměť, E-memory®” nebo externí tiskárnu (Dodatek č.10) tak, abyste uložili 
vytisknuté záznamy cyklů natrvalo do paměti.  Rovněž nezapomeňte, že zařízení E9 
INSPECTION má ve skutečnosti možnost zachovat pouze informace o posledních 40 cyklech 
ve své paměti. 
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10.1 BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY 

 

Před provedením jakékoliv údržby si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a 
zvláště pak kapitolu 3 “BEZPEČNOST”. 

  
 

 

VÝSTRAHA: Při výměně komponent, které přímo nebo nepřímo ovlivňují bezpečnost, je nutné 
používat pouze PŮVODNÍ NÁHRADNÍ DÍLY. 

 

 

NEBEZPEČÍ:  VYSOKÉ ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ UVNITŘ ZAŘÍZENÍ. 
 

VÝSTRAHA: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ.  Nedodržení 
tohoto pokynu může vést k vážnému zranění obsluhy nebo vážnému poškození jednotky. 

 
 
VEŠKERÁ ÚDRŽBA MŮŽE BÝT PROVÁDĚNA POUZE OSOBAMI NEBO TECHNIKY OPRÁVNĚNÝMI 
PROVÁDĚT TYTO ČINNOSTI A POVĚŘENÝMI SPOLEČNOSTÍ EURONDA S.p.A. 
 
- Dodržujte intervaly stanovené v této příručce. Parní sterilizátor E9 INSPECTION aktivuje hlášení s 

připomínkami a pomáhá tak uživatelům připomenout činnosti spojené s pravidelnou a speciální údržbou. 
- Je zakázáno odpojovat bezpečnostní zařízení instalované na jednotce (viz kapitola  3.3 “Bezpečnostní 

zařízení”).  Kontrolujte pravidelně funkci těchto bezpečnostních zařízení. 
- Pokud dojde k jakékoliv mimořádné situaci způsobující ohrožení, stiskněte ihned hlavní spínač ON/OFF 

(4 na obr.č. 5.1.1-1). 
- Během činnosti tohoto zařízení se neoprávněné osoby nesmí přibližovat k tomuto zařízení a musí zůstat 

v bezpečné vzdálenosti. 
 
Po dokončení údržby a před zahájení činnosti jednotky musí zodpovědná osoba ověřit, zda práce byla 
provedena správně, zda bezpečnostní zařízení jsou aktivní, a zda již nikdo s jednotkou nepracuje. 
 

 

 

 
V hlavním menu (Main Menu) použijte 
tlačítko  pro volbu položky údržby 
(Maintenance), potom pro potvrzení 
stiskněte OK. 
 
 

 Údržba 
Použijte tlačítka  a  pro volbu požadované 
položky a stisknutím OK potvrďte. 
Pravidelná údržba viz kapitola  10.2; 
Speciální údržba viz kapitola  10.3. 
- Pomocí tlačítka   nebo OK se vrátíte zpět 

na předcházející obrazovku. 
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10.2 RUTINNÍ ÚDRŽBA 
Jako každá elektrická jednotka musí být toto zařízení správně používáno, prováděn servis a zařízení 
kontrolováno v pravidelných intervalech. Tato opatření zajistí, aby jednotka pracovala bez přerušení, 
spolehlivě a bezpečně. 
Aby se předešlo jakýmkoliv nebezpečím u obsluhy, musí být u jednotky prováděny pravidelné kontroly a 
servis, který provádí pověřená technická služba. 
- Aby jednotka byla v dobrém pracovním stavu, pravidelně čistěte veškeré vnější části měkkým vlhkým 

hadříkem namočeným v normálním nebo neutrálním detergentu (nepoužívejte korozivní nebo abrazivní 
produkty). 

- Nepoužívejte na čištění kovu tvrdé abrazivní hadříky, tampony nebo kovové kartáče (je zakázáno vše, co 
způsobuje oděr). 

- Před zahájením každého cyklu vyčistěte pečlivě vlhkým hadříkem těsnění dvířek. 
- Vytváření bílé rzi na dně komory nasvědčuje, že demineralizovaná voda má špatnou kvalitu. 
 

Program údržby 

ČETNOST ČINNOST 

DENNĚ 
Vyčištění těsnění dveří. 
Celkové čištění vnějších povrchů. 
Celkové čištění vnitřních povrchů. 

TÝDNĚ Čištění sterilizační komory. 
Čištění misek a podpěry. 

ROČNĚ Údržba bezpečnostního ventilu. 

PO 400 CYKLECH Výměna bakteriologického filtru. 

PO 1000 CYKLECH Výměna těsnění. 

PO 10 ROCÍCH Požadavek celkové kontroly konstrukce komory. 

PODLE POTŘEBY  Seřízení uzavíracího mechanismu. 
 
   

Pravidelná údržba 
Na obrazovce údržby (Maintenance) vyberte položku pravidelné kontroly (Periodic maintenance)  Tato 
obrazovka ukazuje kolik cyklů zbývá ještě do hlášení s připomínkou k provedení údržby. 
Pouze během pravidelné údržby lze deaktivovat počítadlo cyklů: tímto způsobem se pomocí tlačítek  a 

 vypne spuštění hlášení s připomínkami (volba deaktivace počítadla (Inactivate Counters), potom 
stiskněte OK pro potvrzení).  Pokud se později rozhodnete znovu aktivovat počítadla, vyberte položku 
aktivace počítadel (Activate Counters): hlášení s počtem cyklů, které ještě chybí do provedení údržby  se 
znovu zobrazí a začíná znovu od hodnoty nastavené výrobcem. 
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-  Pomocí tlačítka   nebo OK se vrátíte zpět na předcházející obrazovku. 

 
 
 
 
 
Čištění sterilizační komory, příslušenství, dvířek a těsnění  
Pokud jsou počítadla aktivní, objeví se následující hlášení s připomínkou. K tomu dojde, jakmile je dosažen 
počet cyklu nastavený výrobcem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VÝSTRAHA: PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ.  Nedodržení 
tohoto pokynu může vést k vážným zraněním obsluhy nebo vážnému poškození zařízení. 

 
Sterilizační komora 
Odstraňte misky a podpěry; sterilizační komoru dokonale vyčistěte jemnou vlhkou hadrou (obr. č. 10.2-1). 
Hadru namáčejte pouze do destilované nebo demineralizované vody. Postupujte podle stejného postupu 
jako při čištění misek a podpěr.  Čištění sterilizační komory je důležité pro odstranění depozitu, který by mohl 
negativně ovlivňovat chod zařízení. Demontujte podpěry: odstraňte podpěry z komory (obr.č. 10.2-2), dbejte 
na to, abyste nepoškodili sondu na dně komory. Po vyčištění proveďte  montáž a to v opačném pořadí výše 
uvedených kroků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEPOUŽÍVEJTE  při čištění sterilizační komory dezinfekční látky. 

 
 

Těsnění a dvířka 

  
Obr.č. 10.2-1 Obr.č. 10.2-2 
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Vyčistěte těsnění a dvířka hadrou (obr.č. 10.2-3) navlhčenou ve vodě nebo v octu a odstraňte stopy 
vápence.  Čištění by mělo odstranit nečistoty, které by snižovaly tlak ve sterilizační komoře a dostaly se do 
těsnění. 
 

 

VÝSTRAHA: Zabraňte kumulaci vápence a nečistot na těsnění, protože může začas dojít k jeho 
poškození nebo zlomení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby byla zachována jednotka v dobrém pracovním stavu, pravidelně čistěte veškeré vnější díly měkkým 
čistým hadříkem namočeným v neutrálním detergentu nebo pouze ve vodě (nepoužívejte abrazivní 
produkty). 
 

 

NIKDY neomývejte jednotku přímým postřikem, vysokotlakými tryskami nebo vodou, 
protože voda může proniknou do elektrických komponent a ohrozit práci jednotky a bezpečnostní 
systémy. 

 
 
Vyprázdnění a vyčištění nádrží  
Pokud jsou počítadla aktivní, při dosažení předem nastaveného počtu cyklu výrobcem se objeví hlášení s 
připomínkou: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÝSTRAHA: ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ.  Nedodržení tohoto pokynu může vést k 
vážným zraněním osob nebo může způsobit vážné poškození jednotky. 

 

 

VÝSTRAHA:  Pokud se jednotka nepoužívá více jak 3 dny, vyprázdněte obě nádrže, aby 
nedocházelo k depozitu na jejich dnech. 

 
1. Vyprázdnění nádrže s čistou vodou: připevněte konec hadice s koncovkou na přípojku na spodní přední 

části jednotky  (1 na obr.č. 10.2-4) a druhý konec vložte do prázdné nádoby. 

Obr.č. 10.2-3 
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2. Vyprázdnění vnitřní nádrže pro odběr použité vody: připevněte jeden konec transparentní trubice k 
přípojce na spodní části přední části jednotky (2 na obr.č. 10.2-4) a druhý konec vložte do prázdné 
nádoby. 

3. Na konci vypouštění stisknutím na úchytku odstraňte hadici s koncovkou z jednotky. 

1
2

 
Obr. č. 10.2-4 

 
4. Sejměte kryt a dostanete se k nádržím: 

- odšroubujte 5 šroubů (obr.č. 10.2-5); 
- zvedněte kryt o 45° (obr.č. 10.2-6) a vytáhněte směrem k vám  (obr.č. 10.2.7). 

 
  

Obr.č. 10.2-5 Obr.č. 10.2-6 Obr.č. 10.2-7 
 

5. Opatrně dodanou houbou vyčistěte nádrže, používejte hladší stranu houby. Pečlivě vyčistěte a věnujte 
pozornost odstranění veškerých nečistot , který se usadily v rozích.    

6. Dokonale propláchněte a vodu vypusťte.  
7.  Spusťte sterilizační cyklus naprázdno (bez náplně). 
 
 

 
VÝSTRAHA: Při čištění, buďte opatrní, abyste nepoškodili plovoucí senzory umístěné v nádrži.

 
 
 
10.2.1 Pravidelná údržba  

 

VÝSTRAHA: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ.  Nedodržování 
tohoto pokynu může vést k vážnému zranění osob nebo vážnému poškození jednotky. 
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Servis pojistného ventilu  
 

 

VÝSTRAHA:  VYSOKÁ TEPLOTA.  Tuto činnost provádějte pouze tehdy, je-li jednotka 
studená. 

  

 

VÝSTRAHA: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ.  Nedodržování 
tohoto pokynu může vést k vážnému zranění osob a může vážně poškodit jednotku. 

 

1. Pojistný ventil je namontovaný na zadní straně jednotky. 
2. Otáčejte zátkou ventilu (obr. 10.2.1-1) umístěnou na zadní straně v horní části ve směru proti pohybu 

hodinových ručiček, dokud nedojde k jejímu uvolnění ze závitů. 
3. Vraťte zátku do původní polohy, našroubujte a zopakujte tuto činnost od začátku několikrát za sebou. 
 

Obr.č. 10.2.2-1   
 

 

VÝSTRAHA:  Tato činnost zajistí, že pojistný ventil bude správně pracovat. Ověřte si na konci 
činnosti, zda je zátka správně zašroubována. 

 
 
Seřízení uzavíracího mechanismu  
 
 

 
VÝSTRAHA:  VYSOKÁ TEPLOTA.  Tuto činnost provádějte tehdy, je-li jednotka studená. 

  
 

Uzavírací mechanismus jednotky vyžaduje příležitostně seřízení z důvodu normálního usazování 
mechanických dílů a opotřebení těsnění. Toto je důležité si uvědomit z toho důvodu, že špatné těsnění může 
zabránit potřebnému zvýšení tlaku u vybraného programu, a tak ohrozit výsledek prováděného sterilizačního 
cyklu.  Postupujte následujícím způsobem:   
1. Otevřete dvířka. Vždy pracujte se studenou jednotkou. 
2. Vložte vytahovací a seřizovací páčku (dodáno s jednotkou) mezi dveřní těsnění a kryt (obr.č. 10.2.1-2), a 

držte ji v nejširším části. Vložte hrot do matice ve středu dveřního těsnění. 
3. Otočte v protisměru pohybu hodinových ručiček o 1/8 otáčky a sledujte dveřní těsnění (zavřít) (obr.č. 

10.2.1-3).   
4. Zkontrolujte, zda dveře se správně zavírají. Pokud je utažena rukojeť příliš napevno, pootočte poněkud 

na opačnou stranou (ve směru pohybu hodinových ručiček). 
5. Proveďte testovací cyklus a zkontrolujte správné nastavení. 
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Obr.č. 10.2.1-2 Obr.č. 10.2.1-3 

 
 
 
 
 
Vynulování bezpečnostního termostatu  

 
VÝSTRAHA:  Bezpečnostní termostat může vynulovat pouze oprávněná osoba. 

 

 

VÝSTRAHA: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ.  Nedodržování 
tohoto pokynu může vést k vážnému zranění osob a může vážně poškodit jednotku. 

  

 
VÝSTRAHA: VYSOKÁ TEPLOTA.  Tuto činnost provádějte pouze se studenou jednotkou. 

Při vynulování termostatu postupujte následujícím způsobem: 
1. Vyčkejte alespoň deset minut než jednotka vychladne. 
2. Odšroubujte černé vystupující víčko (dole vpravo na zadní straně jednotky) (13 na obr.č. 10.2.1-4). 
3. Stiskněte červené tlačítko uvnitř otvoru ostrým předmětem  (například šroubovákem (obr. č. 10.2.1-5). 
4. Našroubujte černé víčko. Jednotka je nyní vynulována. 
 

1  
 

Obr.č. 10.2.1-4    Obr.č. 10.2.1-5    
 
Po vynulování bezpečnostního termostatu znovu připojte napájení, znovu spusťte cyklus a ověřte si, zda 
byla porucha eliminována. 
 

 

VÝSTRAHA: Pokud porucha přetrvává, vypněte jednotku a zavolejte technickou pomoc.  
Termostat znovu již nenulujte.  TUTO ČINNOST PROVEĎTE POUZE JEDNOU. 
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10.3 SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA  

Jakákoliv činnost, která nebyla popsána výše, se považuje za speciální údržbu. V těchto případech se 
obraťte na specialisty autorizované společností Euronda S.p.A. 
 

 

 

 
Speciální údržba 
Na obrazovce údržby (Maintenance) vyberte položku speciální údržby (Extraordinary Maintenance).  Na 
této obrazovce se zobrazuje počet cyklů před zobrazením hlášení s připomínkou. 
Na rozdíl od obrazovky běžné údržby, nelze v tomto případě počítadla deaktivovat.  
Hlášení s připomínkou se na jednotce objeví při každém zapnutí jednotky tak dlouho, dokud není 
provedena údržba. 
-  Pomocí tlačítka   se vrátíte zpět na předcházející obrazovku. 
 

 
Bakteriologický filtr a těsnění jsou komponenty, na které se nevztahuje záruka. 

 
Servisní údržba 
Po 1000 cyklech nebo po 2 letech od instalace (datum je uvedeno na dolní části obrazovky) se objeví na 
displeji hlášení s připomínkou o generální údržbě jednotky. Ta může být provedena pouze specialisty 
pověřenými společností Euronda S.p.A.  Hlášení s připomínkou se na displeji objeví při každém zapnutí 
jednotky, dokud není generální údržba provedena. 
- Pomocí tlačítka OK se dostanete zpět do programového menu (Program Menu). 

 
 

 

VÝSTRAHA:  Speciální údržba musí být prováděna pouze specialisty pověřenými 
společností Euronda S.p.A. 
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Výměna bakteriologického filtru  
- Otočením proti směru pohybu hodinových ručiček odšroubujte bakteriologický filtr  (7 na  obr.č. 5.1.1-2); 
- Našroubujte nový filtr otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček. Plně dotáhněte. 
 
 
Výměna dveřního těsnění 
-    Uchopte víčko těsnění (1) dvěma prsty a sundejte; 
-    Vyčistěte sedlo těsnění hadříkem namočeným v alkoholu; 
-    Vložte do sedla kolem celého obvodu nové těsnění (2). Přitlačte prsty stejným tlakem po celé délce 

těsnění. Potom zvedněte okraj těsnění a zkontrolujte, zda je celé těsnění správně instalováno; 
-   Zapněte autokláv, uzavřete dvířka a zkontrolujte, zda síla pro uzavírání dvířek je dostatečná; pokud je to 

nutné, seřiďte nastavení síly seřizovacím klíčem. 
 
Čištění filtru vyvíječe páry  
Pokud je to nutné, vyčistěte filtr vyvíječe páry. Odšroubujte filtr způsobem uvedeným na obrázku a 
propláchněte vodou. Dávejte pozor na to, aby vám nespadl šroub nebo jiný předmět do vyvíječe páry. 
 

 
Obr. č. 10.3-1    

 
Pojistka napájecí šňůry  
Pojistka na vnitřní kartě je typu 5x20 F2A. 
 
10.3.1 Koroze  

Jednotka je vyrobena z materiálů, které nemohou způsobovat korozi na sterilizovaných nástrojích. 
Vytváření rzi na površích jednotky nebo nástrojích je způsobeno zavedením nástrojů již pokrytých rzí. K 
vytváření rzi může docházet u nástrojů z nerez oceli nebo na nástrojích z normální oceli následkem 
galvanizace.  
Zavedení jediného nástroje se rzí je často dostačující pro vytváření a rozvoj rzi na nástrojích a v jednotce 
samotné. 
 

 

VÝSTRAHA: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ. Nedodržení 
tohoto pokynu může způsobit vážná zranění osob nebo může vést k vážnému poškození 
jednotky. 

 
Pokud se v jednotce vytváří rez, vyčistěte stěny sterilizační komory a držák misek použitím speciálních 
produktů na nerez oceli podle popisu uvedeného v odstavci “Čistění sterilizační komory, příslušenství, dvířek 
a těsnění”.  
 

 

VÝSTRAHA: Nepoužívejte kovové houby a kovové kartáče.  K odstranění rzi používejte pouze 
navlhčený hadřík.  
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11.1 POKYNY PRO LIKVIDACI  

Jednotka E9 INSPECTION byla vyrobena za použití kovových materiálů, elektrických komponent a plastu.  
Při likvidaci odmontujte různé komponenty podle materiálů, ze kterých jsou vyrobeny tak, aby se 
zjednodušilo jejich opakované použití nebo jejich likvidace. 
Při likvidaci nejsou nutné další činnosti. 
Jednotku sami nelikvidujte. 
Předejte odborné formě, která zajistí její likvidaci. 
Vždy dodržujte místní legislativu týkající likvidace. 
 
 
 
11.2 DALŠÍ PRODEJ 

Pokud jednotku znovu prodáváte, předejte novému majiteli veškerou technickou dokumentaci, informujte jej 
o veškerých provedených opravách, způsobu používání jednotky a provádění servisu. 
Rovněž o tomto prodeji informujte společnost Euronda S.p.A. a předejte ji údaje o novém zákazníkovi. 
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DODATEK č. 1 Příprava nástrojů ke sterilizaci 

Správná sterilizace závisí na procesech popsaných dále v textu. Tyto procesy musí být prováděny správně; 
jsou všechny stejně důležité, a proto je musíte všechny provádět pečlivě.  
1. Příprava nástrojů ke sterilizaci; 
2.  Balení; 
3. Vkládání;  
4. Sterilizace; 
5. Ochrana sterilizovaných nástrojů; 
6. Rutinní údržba jednotky  
 
Všechny objekty musí být před sterilizací zbaveny nečistot, pečlivě vyčištěny a usušeny. V případě nástrojů, 
u kterých jsou některé části navzájem spojeny, rozdělte tyto části a nebo nástroje rozevřete co nejvíce. 
V případě pracovních oděvů nebo jiných opakovaně používaných tkanin se nejdříve tyto látky vyperou a 
usuší před vlastní sterilizací. Odstraní se další organické nečistoty, a tím se prodlouží životnost tkaniny, 
obnoví se rovněž přirozený obsah vody (tj. stupeň vlhkosti). 
 
Cíle počátečního odstranění nečistot jsou následující: 
a) deaktivace bakteriální proliferace  
b) zabránění vzájemnému znečištění při manipulaci s nástroji  
c) odstranění jakýchkoliv reziduí na nástrojích následkem sušení  
d) ochrana personálu  
Odstranění nečistot se provádí pomocí detergentů, obecně roztoky, které jsou aktivní na HIV, HBV a HCV 
nebo praním při teplotě 93°C po dobu 10 minut v tepelných dezinfekčních prostředcích. Dodržujte pokyny 
uvedené v technických údajových listech používaných produktů. 
Nástroje se čistí za účelem odstranění krve, slin, dentinu a organických látek, které mohou poškodit materiál 
nebo dokonce vlastní sterilizátor. Doporučuje se používat ultrazvukové pračky, které nabízejí řadu výhod 
vzhledem k tradičním čisticím metodám, tj. účinnost čištění, rychlost a citlivost u čištěných objektů a 
předmětů; vždy postupujte podle doporučení výrobců. Obecně, po ultrazvukovém čištění pomocí detergentu 
nebo dezinfekčního prostředku opláchněte nástroje, protože dezinfekční látka může mít v teple korozivní 
vlastnosti. 
 
Vždy odstraňte pečlivě roztok tak, aby se zabránilo vzniku vlhkosti. Po vysušení musí být nástroje ke 
sterilizaci odpovídajícím způsobem zabaleny. Nástroje, u kterých se provádí studená sterilizace, musí být 
ponořeny do příslušného chemického roztoku (glutaraldehyd, kyselina peroctová, apod.). 
Rovněž je důležité zajistit, aby předměty s následujícími vlastnostmi nebyly sterilizovány: 
- předměty s prasklinami 
- předměty se skvrnami 
- předměty se rzí 
- jednorázové předměty, které jsou pro jedno použití  
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DODATEK 2 Balení 

Správné balení materiálu má zajistit, aby se sterilita nástrojů zachovala. Balení nástrojů se provádí tak, aby 
materiál zůstal sterilní po dobu jeho uvažovaného používání.  
 
Způsob balení sterilizovaných nástrojů a jejich skladování určuje stav jejich ochrany sterilizací. 
 
Lze používat následující nádoby: kovové nádoby s víky nebo perforovaným dnem s papírovými filtry, 
papírové nebo polypropylenové pytlíky, papíry s jakostí pro lékařské účely nebo perforované misky a mřížky.  
Papírové a polypropylénové pytlíky jsou vynikající balicí systémy pro parní sterilizaci malých předmětů, 
chirurgických nástrojů nebo jednotlivých nástrojů. 
 

Používejte materiály, které splňují EN868-1 pro balení sterilizovaných materiálů. 
 

Papírové a polypropylenové pytlíky a papír s jakostí pro lékařské účely nepoužívejte nikdy znovu. 
Sterilizací u nich došlo k významné změně strukturálních vlastností, a dále by již nemohly splňovat 
charakteristiky “ochranné bariéry”.   
 

Při balení dodržujte následující doporučení (u papírových a polypropylenových pytlíků): 
1.  Obsah nesmí překročit ¾ objemu pytlíku  
2.  Nástroje musí být umístěny tak, že je nelze vytáhnout za jejich rukojeť  
3.  Těsnící pásek na pytlíku musí být spojitý s výškou alespoň 6 mm (UNI EN 868-3). 
 
Každé balení musí být označeno alespoň datem sterilizace, typem cyklu a datem uplynutí sterilizace; údaje 
musí v sobě obsahovat dobu zachování sterility tak, jak je uvedeno výrobcem balicího materiálu, interní 
postup a skladovací podmínky vlastního sterilizovaného materiálu. 
Zabalené nástroje v jednoduchých pytlících mají životnost (ve smyslu sterility) 30 dnů, ve dvojitých pytlících 
60. Podmínka je, že musí být uloženy v uzavřených skříňkách.  Hodnoty jsou však pouze informativní, 
protože datum je ovlivněno řadou různých faktorů jako například mikrobiologickou hladinou v životním 
prostředí, granulometrií prachu v životním prostředí (působí jako nosiče mikroorganismů), stejně jako 
teplotou, tlakem, okolní vlhkostí a rozsahem manipulace se sterilizovaným materiálem. 
Optimální jsou takové způsoby, které zabraňují částečnému vytažení nástrojů. 

 

 
Výstraha: Používejte sterilizační pásky Euronda Eurosteril® nebo používejte pytlíky nebo pásky 
označené značkou CE v souladu se Směrnicí  93/42. 
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DODATEK č. 3 Vložení náplně a ochrana sterilizovaných nástrojů 

Způsob, jakým má být náplň sterilizována, je rovněž důležitý z hlediska sterilizačního procesu.  Nikdy 
nepřekračujte maximální povolenou náplň uvedenou v této příručce nebo hodnoty, které byly doporučeny 
výrobcem.   
 
- Vždy používejte podpěru misek tak, aby se usnadnila cirkulace páry. 
-    Nevkládejte misky, které nejsou naplněny. 
-  Vložené nepoužívané misky otočte horní stranou dolů tak, abyste zabránili kumulaci vody v ohřívači.  
- Pokud je to nutné a musí být sterilizovány volně uložené nástroje, doporučuje se zakrýt misku listy papíru 

tak, aby se zabránilo přímému kontaktu nástrojů s miskou. 
- Zajistěte, aby nástroje různých materiálů byly navzájem odděleny a umístěny na různých miskách. 
- Ke zlepšení sterilizace rozevřete nástroje (kleště, nůžky nebo jiné kombinované nástroje). 
- Umístěte nástroje v dostatečné vzdálenosti tak, aby zůstaly odděleny po celý sterilizační cyklus. 
- Neskladujte nástroje na sebe: přetížení může ovlivnit sterilizaci. 
- Zrcátka musí být umístěny sklem dolů. 
- Neskladujte misky na sebe, používejte podpěru. Je nutné zachovat prostor mezi miskami tak, aby byla 

zajištěna cirkulace páry během sterilizace a usnadnilo se sušení.  
- Na každou misku umístěte chemický indikátor sterilizace. 
 
- Hadičky 

-  Po normálním vyčištění hadiček, propláchněte vodou bez pyrogenu. 
- Umístěte na misku tak, aby oba konce byly otevřené, hadičky nesmí být ohnuté a křížit se. 
 

- Balení 
-  Umístěte balení směrem vzhůru, jednotlivé kusy vedle sebe, balení se nesmí na misce v komoře 

dotýkat. 
 

- Materiál v pytlících  
-  Při sterilizaci materiálu v pytlících se pytlíky na miskách nesmí překrývat (obr.č. A3-1). 
-  Umístěte pytlík transparentní stranou směrem dolů (kontakt s miskou) a papírem čelem nahoru (obr.č. 

A3-2).  Nástroje musí být v samostatných pytlících. 
 

OK!

 

CARTA

FILM (parte trasparente)
Obr. č. A3-1 Obr.č. A3-2 

 
Po provedení pokynů uvedených výše vložte držák misek a misky do sterilizační komory. 
 

 

VÝSTRAHA: Vložte podpěry misek a misky, věnujte zvláštní pozornost tomu, aby nedošlo k 
poškození těsnění dveří. 

 
 

PAPER 

FILM (transparent part) 
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DODATEK č. 4 Vytažení náplně a  ochrana sterilizovaných nástrojů  

Horký materiál je vystaven vysokému riziku znečištění, protože schopnosti bariéry balicího materiálu jsou 
mnohem více omezeny v přítomnosti zbytkové vlhkosti v porovnání se situací za normální okolní teploty.  Po 
vytažení ze sterilizační komory nesmí být materiály skladovány na sebe, aby docházelo k odvodu tepla z 
těchto materiálů.   
Vyčkejte až teplota materiálu poklesne na pokojovou teplotu. Před skladováním balení na sebe se 
přesvědčte, že balení nejsou porušena a zkontrolujte, zda nedošlo k chemickým barevným změnám; pokud 
je balení poškozeno nebo roztrženo, náplň musí být použita ihned, jinak nelze zaručit sterilizaci těchto 
materiálů.  
Informativní časy ochrany materiálu jsou uvedeny v tabulce, materiál je uchováván v uzavřených skříňkách 
izolovaných od světla, tepla a vlhkosti. 
 

Typ materiálu  Předpokládané doby (ve dnech) 

Kombinace papíru a polypropylenu   30 (jednoduchý) – 60 (dvojitý) 

Kovové nádoby, se standardními filtry  28/30 

Jakost pro lékařské účely, dvojitá ortogonální 
vrstva  28/30 

 

Materiál musí být skladován v uzavřených a utěsněných skříňkách, 30 cm nad podlahou a 5 cm od stropu; 
pokud to není možné, uchovávejte materiál v nylonových sáčcích. 
 

 

Ještě jednou upozorňujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pouze informativní, protože 
sterilita závisí na řadě faktorů jako například na mikrobiologické úrovni v okolí, velikosti 
prachových částic, okolní teplotě, tlaku a vlhkosti stejně jako stupni manipulace se 
sterilizovanými nástroji. 
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DODATEK 5 Popis programů  
 
Jednotka E9 INSPECTION může provádět tři sterilizační cykly; parametry cyklů jsou shrnuty v následující 
tabulce: 
 

B134 B134 PRION B121                                        Cyklus 
Parametry   E9-18 E9-24 E9-18 E9-24 E9-18 E9-24 
Teplota  135.5 °C 135.5 °C 122.5 °C 
Tlak 2.16 baru 2.16 baru 1.16 baru 
Délka sterilizační fáze  4’ 18’ 20’ 
Doba sušení  15’ 15’ 15’ 
Maximální náplň (pevná/porézní) 4,5/1,5 kg 6/2 kg 4,5/1,5 kg 6/2 Kg 4,5/1,5 kg 6/2 Kg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V1 1. vakuum  
P1 1. nárůst tlaku  
V2 2. vakuum  
P2 2. nárůst tlaku  
V3 3. vakuum  

Částečné vakuum 

P3 3. nárůst tlaku  
STS Spuštění sterilizačního cyklu  

Sterilizační fáze  
STE Konec sterilizačního cyklu  
DS Spuštění fáze sušení  

Sušení 
DE Konec fáze sušení  

Symboly  (2b, 3b, atd.) uvedené za kódem fáze se vztahují k softwarovým pokynům. 
 
Jednotlivé sterilizační cykly jsou popsány dále: protože se ve všech případech jedná o třídu B, mohou 
sterilizovat všechny druhy náplně, tj. porézní, pevné i duté.  Ve všech případech musí být dodržena 
doporučení výrobce o způsobech sterilizace a jejich dobách. 
 



 

64 
 

E9 INSPECTION - Rev.1 – 19-10-04

Dodatky  E9 INSPECTION

 
Program B 121  
Tento program se používá ke sterilizaci předmětů, které jsou citlivé na teplotu, jako například pryž, některé 
druhy plastových a porézních materiálů (bavlna, tkanina, apod.) na otevřených miskách nebo na vhodných 
perforovaných miskách. 
Rovněž lze sterilizovat duté nástroje a dentální nástroje jako hadičky a podobné předměty, předtím se však 
musíte přesvědčit, že tyto předměty jsou vyčištěny, dezinfikovány a opláchnuty. Předměty uvedené výše 
mohou být sterilizovány bez použití sáčků. 
Tento program se však zvláště hodí ke sterilizaci výrobků v sáčcích (v jednoduchých nebo dvojitých 
sáčcích), tedy u produktů, jenž musí zachovat sterilitu dlouhou dobu. 
Délka tohoto cyklu závisí na hmotnosti náplně, na typu náplně a teplotě v komoře po spuštění cyklu. 
 
5 
 
Program B 134 
Tento program se používá ke sterilizaci pevných nástrojů a porézních materiálů (bavlna, tkanina, apod.) na 
otevřených miskách nebo na speciálních perforovaných miskách. Náplně lze sterilizovat buď v jednoduchých 
nebo dvojitých sáčcích. 
Rovněž lze sterilizovat duté nástroje a dentální nástroje jako hadičky a podobné předměty, předtím se však 
musíte přesvědčit, že tyto předměty jsou vyčištěny, dezinfikovány a opláchnuty. Předměty uvedené výše 
mohou být sterilizovány bez použití sáčků. 
Tento program se zvláště hodí ke sterilizaci výrobků v sáčcích, tedy u produktů, jenž musí zachovat sterilitu 
dlouhou dobu. 
Délka tohoto cyklu závisí na hmotnosti náplně, na typu náplně a teplotě v komoře po spuštění cyklu. 
 
 
Program B 134 PRION 
Tento program se používá ke sterilizaci nástrojů, u kterých je podezření na kontaminaci priony.  Program 
umožňuje sterilizovat předměty zabalené v jednoduchých nebo dvojitých sáčcích, na otevřených miskách 
nebo speciálních perforovaných miskách. 
Rovněž lze sterilizovat duté nástroje a dentální nástroje jako hadičky a podobné předměty, předtím se však 
musíte přesvědčit, že tyto předměty jsou vyčištěny, dezinfikovány a opláchnuty. Předměty uvedené výše lze 
sterilizovat bez použití sáčků. 
Tento program je zvláště vhodný pro sterilizaci boxů s předměty v sáčcích, tedy u produktů, jenž musí 
zachovat sterilitu dlouhou dobu. 
Délka tohoto cyklu závisí na hmotnosti náplně, na typu náplně a teplotě v komoře po spuštění cyklu. 
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DODATEK č. 6 Popis testů 

Je nutné pravidelně ověřovat činnost jednotky prováděním odpovídajících testů; na jednotce E9 
INSPECTION lze provádět tři různé testy: 
- test B&D  
- test vakua 
- Helix test 
 
Četnost, se kterou se tyto testy provádějí, je následující: 
 

Test vakua Denně 

Test B&D                   Týdně 

Helix test Týdně 

 

Parametry odpovídajících cyklů jsou následující: 
 

Parametr                        Cykly VAKUUM B&D HELIX 
 E9-18 E9-24 E9-18 E9-24 E9-18 E9-24 

Teplota -------- 135.5 °C 135.5 °C 

Tlak -0.86 baru 2.16 bar 2.16 baru 

Délka sterilizační fáze  -------- 3’30’’ 3’30’’ 

Doba sušení  -------- -------- -------- 

Celková doba  20’ 32’ 25’ 30’ 28’ 33’  

Test vakua 

 

 
 

Tento test se provádí za účelem kontroly jednotky a to zvláště: 
- účinnosti vývěvy;  
- těsnění pneumatických obvodů. 
 
Cyklus má následující strukturu: 
1.  Vakuum se vytváří do hodnoty tlaku  -0.86 baru 
2.  Tento tlak je udržován po dobu 5 minut a pak se změří  
3.  Tlak je udržován po dobu deseti minut a pak se změří  
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V souladu se standardem EN13060 během 10 minut provádění testu netěsnosti musí být hodnota úniku 
tlaku nižší nebo rovna 1,3 mbar/min; pokud jsou netěsnosti větší než tato hodnota, je výsledek testu 
negativní; rovněž musí být kontrolován pneumatický obvod zařízení. 
 

K dosažení správného výsledku musí být test proveden se studenou jednotkou, tj. do 3 minut 
od spuštění zařízení. Pokud je test vybrán v okamžiku, kdy zařízení dosáhlo již vysokou teplotu, 
objeví se na displeji hlášení, že test vakua již nelze provést. 

 
 

Test Bowie & Dick  

Tento test je chemicko-fyzikální test, který je známý jako Brownův test: indikátorem je tepelně citlivá fólie, 
která je umístěna uprostřed balení a je vyrobena z řady vrstev papíru a pěnové pryže. 
Test B&D simuluje činnost jednotky při sterilizaci porézních náplní, a to zvláště pro stanovení: 
- účinnosti předběžného vakua a pronikání páry póry  
- hodnoty teploty a tlaku nasycené páry  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Balení testu B&D musí být vloženo na vlastní dolní misku se štítkem čelem vzhůru. Po provedení cyklu, 
zvláště cyklu B134, ihned ověřte test. Při manipulaci s balením buďte opatrní (je horké); odstraňte fólii s 
indikátorem, postupujte podle pokynů uvedených v balení a vyhodnoťte výsledky testu. 

 

 



 

67 
 

E9 INSPECTION - Rev.1 – 19-10-04

Dodatky  E9 INSPECTION

Helix test 

Helix test používá dutou náplň typu A, tj. náplň s nejkritičtějšími charakteristikami. 
V testu se používá hadička z  
teflonu (PTFE) 
s délkou 150mm a  vnitřním průměrem 
2mm 
 
 

 

 
Helix test simuluje činnost jednotky při sterilizaci dutých náplní, zvláště pak ke stanovení: 
- účinnosti předběžného vakua a pronikání páry póry  
- hodnoty teploty a tlaku nasycené páry během sterilizační fáze 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
VÝSTRAHA: Helix test se provádí pouze po sterilizačním cyklu  
 

Po vložení pásku do kapsle umístěte hadičku na nejnižší misku uvnitř sterilizační komory. 
Na konci cyklu ihned vyjměte hadičku (pozor, náplň je ještě horká) a ověřte výsledek testu; postupujte podle 
pokynů uvedených na balení. 
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DODATEK č. 7 Validace cyklů 
 
V souladu se standardem EN 13060 byly validovány následující cykly: 
 

 B134 B134 PRION B121 
Dynamický tlak komory 
sterilizátoru 

   

Netěsnost vzduchu     

Vyprázdnění komory     

Pevná náplň     

Malé porézní předměty     

Lehké porézní náplně     

Kompletní porézní náplně     

Dutá náplň B    

Dutá náplň A    

Vícenásobné balení    

Sušení, pevné náplně    

Sušení, porézní náplně     
 
Pro pochopení výše uvedené tabulky se používá řada definic: 
 
-  Pevná náplň: neporézní předmět, bez zářezů nebo jiných charakteristik, které by mohly ztěžovat pronikání 
páry ve stejném nebo větším množství než u dutých náplní. 
 
-    Porézní náplň: materiál, který je schopen absorbovat tekutiny; zvláště pak: 

A.  plně porézní náplň, kdy náplň zabírá 95±5% použitelného prostoru. 
B.  mírně porézní náplň, kdy náplň zabírá 20-25% použitelného prostoru. 
C.  málo porézní náplň, kdy náplň zabírá 0.5-5% použitelného prostoru. 

 
-   Dutá náplň A: prostor volný na jednom konci pro 1≤L/D≤750, kde D je průměr dutiny a L délka, s 
L≤1500mm, nebo prostor volný na obou koncích pro 2≤L/D≤1500, s L≤3000mm; a toto není dutá náplň typu 
B.   
-   Dutá náplň B: prostor volný na jednom konci pro 1≤L/D≤5, kde D je průměr dutiny a L je délka, s D≥5mm, 
nebo prostor volný na obou koncích pro 2≤L/D≤10, s D≥5mm.   
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DODATEK č. 8 Jakost vody  
 
Podle standardu EN 13060 uvádí tabulka doporučené limitní hodnoty (maximální) pro kontaminační činidla a 
pro chemicko-fyzikální charakteristiky používaného vodního kondenzátu * a přiváděné vody. 
 
* kondenzát se vytváří z páry, která byla vytvořena v prázdné komoře sterilizátoru. 
 

 Přiváděná voda Kondenzát 
Odpařená rezidua <10 mg/l <1 mg/l 

Oxid křemíku  ≤1 mg/l ≤0,1 mg/l 

Železo ≤0.2 mg/l ≤0,1 mg/l 

Kadmium ≤ 0,005 mg/l ≤ 0,005 mg/l 

Olovo ≤0,05 mg/l ≤0,05 mg/l 

Rezidua těžkých kovů  ≤0,1 mg/l ≤0,1 mg/l 

Chloridy ≤2 mg/l ≤0,1 mg/l 

Fosforečnany  ≤0,5 mg/l ≤0,1 mg/l 

Vodivost při teplotě 20°C ≤15 µS/cm ≤3 µS/cm 

Ph 5-7 5-7 

Vzhled Bezbarvý, čistý, bez 
sedimentů 

Bezbarvý, čistý, bez 
sedimentů 

Tvrdost ≤0,02 mmol/l ≤0,02 mmol/l 
 

Používání vody pro vytváření páry obsahující znečišťující prvky s vysokým obsahem překračující 
hodnoty uvedené v této tabulce může značně zkrátit životnost sterilizátoru a může mít vliv na 
zrušení záruky poskytované výrobcem. 
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DODATEK č. 9 Odstraňování poruch  
 
Zařízení Euronda E9 INSPECTION je vybaveno systémem pro kontrolu všech svých komponent; pokud řídicí 
jednotka procesu detekuje poruchu buď komponenty nebo celkového chování zařízení, objeví se chybové 
hlášení, kterému předchází obrazovka “Please wait”. Během tohoto zobrazení je provedeno vyrovnání tlaku 
jednotky. 
  

                           
Obrazovka alarmu označuje jak kód alarmu, tak jeho odpovídající popis včetně fáze prováděné cyklem v 
okamžiku vzniku poruchy. 
 
Tabulka uvádí všechna alarmová hlášení s pravděpodobnými příčinami poruchy; kdykoliv displej ukazuje 
obrazovku výše uvedeného typu, proveďte uvedené činnosti předtím, než zavoláte technickou pomoc,. 
 
KÓD POPIS PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA  ŘEŠENÍ  

E01 Napájení: pokles napětí  Náhlý pokles síťového napětí. Zkontrolujte hodnotu síťového 
napětí  

E02 Výpadek napájení 1  Okamžitý pokles napětí v síti 
2  Zkontrolujte bipolární tepelný 

spínač  

1  Vyčkejte, až se stabilizuje 
síťové napětí  

2  Vypněte a zapněte zařízení. 
Pokud problém přetrvává, 
odpojte přívodní šňůru a 
přesvědčte se, zda nedošlo k 
porušení elektrické integrity  

E11 Vysoká okolní teplota. 
Pročtěte si příručku. 

1  Nedostatečné odvětrávání  
2  Senzor teploty na kartě  je 

vadný  
 

1  Ověřte si, zda zařízení má 
dostatečný prostor pro 
odvětrávání  

2  Vyměňte řídicí kartu  

E12 Nízká okolní teplota  
Vyčkejte na aktivaci 
topného modulu  

1  Senzor teploty na kartě  je 
vadný 

2  Skladování při nízkých 
teplotách  

 
 
 

1  Vyměňte řídicí kartu 
2  Vyčkejte, až okolní teplota 

poklesne do patřičných 
parametrů uvedených v 
kapitole 5.3 

E21 Vysoký tlak během 
sterilizační fáze  

1 Chybně nakalibrovaná sonda  
 
 

1  Zkontrolujte, a podle potřeby 
upravte kalibraci sondy  

 
 

E22 Nedostatečný tlak během 
sterilizace  

1  Netěsnost tlaku v 
hydraulických obvodech  

2 Spuštění bezpečnostního

1  Zkontrolujte netěsnosti  
2 Resetujte bezpečnostní 

termostat  
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2  Spuštění bezpečnostního 
termostatu   

3   Vadný topný element  

3 Zkontrolujte odpor vyvíječe  

E23 Vysoká teplota během 
sterilizační fáze  

Chybně nakalibrovaný tlakový 
senzor 
 
 
 
 

Zkontrolujte a podle potřeby 
nastavte kalibraci senzoru  

E24 Nedostatečná teplota 
během sterilizační fáze  

1  Netěsnost tlaku v 
hydraulickém obvodu  

2  Spuštění bezpečnostního 
termostatu 

3  Vadný topný element 
 
 

1  Zkontrolujte netěsnosti  
2 Resetujte bezpečnostní 

termostat 
3 Zkontrolujte odpor vyvíječe 

E25 Teoretická teplota se liší 
od vnitřní teploty  

V systému hydrauliky jsou 
netěsnosti  
 
 
 
 

Proveďte test vakua  

E26 Prodleva předběžného 
vakua  

1 Netěsnost tlaku v 
hydraulickém obvodu 

 
 
 
 
 

Zkontrolujte netěsnosti v 
pneumatickém obvodu a 
zkontrolujte činnost vývěvy  

E27 Prodleva pulsu páry  1  Spuštění bezpečnostního 
termostatu  

2  Odpor vyvíječe nepracuje  
 
 
 
 
 

1  Resetování bezpečnostního 
termostatu  

2  Zkontrolujte integritu odporu 

E28 Odchylka tlaku je větší 
než 10 bar/min 

Silné odchylky tlaku  
 
 
 
 

Zkontrolujte polohu 
bakteriologického filtru  

E29 Prodleva při snižování 
tlaku během sušení  

1  Část hydraulického obvodu je 
ucpána 

Zkontrolujte otvor EV1, mosazný 
filtr a vnitřek trubic  

E30 Prodleva při vyvážení 
tlaku  

1  Vadný elektromagnetický  
     ventil  
2   Ucpaný bakteriologický filtr 
 
 
 

1  Zkontrolujte otvor EV3 během 
vyvážení  

2  Vyměňte bakteriologický filtr  

E31 Test vakua: minimální 
vakuum není dosaženo  

Netěsnosti hydraulického obvodu.
 
 
 

Zkontrolujte netěsnosti hadic, 
konektorů, těsnění dvířek a 
elektromagnetických ventilů  
 
 

E32 Test vakua: maximální Netěsnosti v hydraulickém obvo-
d

Zkontrolujte netěsnosti hadic, 
k kt ů tě ě í d íř k
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vakuum není dosaženo  du  
 
 

konektorů, těsnění dvířek a 
elektromagnetických ventilů  
 

E33 Test vakua: netěsnost 
během vyvažovací fáze  

Netěsnosti v hydraulickém obvo-
du  
 
 

Zkontrolujte netěsnosti hadic, 
konektorů, těsnění dvířek a 
elektromagnetických ventilů  
 

E34 Test vakua: netěsnost 
během fáze udržování 
tlaku  
Rychlost netěsností  
::::::::: 

Netěsnosti v hydraulickém obvo-
du  
 
 

Zkontrolujte netěsnosti hadic, 
konektorů, těsnění dvířek a 
elektromagnetických ventilů  
 

E35 Test vakua: teplota 
nedosahuje standardní 
hodnoty  

Nepravidelné topení během testu Zopakujte test; pokud problém 
přetrvává, kontaktujte pověřeného 
technika  

E41 Teplotní senzor v ohřívači 
nepracuje  

Vadná sonda, falešný kontakt  
 

Vyměňte sondu, zkontrolujte 
kontakty  

E42 Senzor teploty vnějšího 
ohřívače není aktivní  

Vadná sonda, falešný kontakt  
 

Vyměňte sondu, zkontrolujte 
kontakty 

E43 Senzor teploty vyvíječe 
páry není aktivní  

Vadná teplotní sonda  
 
 

Vyměňte sondu, zkontrolujte 
kontakty 

E44 Senzor teploty chladicího 
systému není aktivní 

1  Poškozený odpor  
2  Vadná sonda, falešné 

kontakty  

Vyměňte sondu, zkontrolujte 
kontakty 

E45 Senzor okolní teploty není 
aktivní  

1  Vadná teplotní sonda 
2  Vadný senzor  
 

Vyměňte sondu 

E46 Senzor tlaku není aktivní  1  Vadný odpor vyvíječe  
2  Vadný senzor 

Vadný senzor tlaku 
Vyměňte senzor a zkontrolujte 
kontakty.  
 
 

E47 Senzor pro detekci 
uzavření dveří není 
funkční 

1  Vadné čerpadlo  
2   Senzor minimální úrovně 

není aktivní  

Zkontrolujte kontakty senzoru s 
uzavřenými dvířky a vyměňte 
senzor.  

E48 Senzor pro detekci 
bezpečnostního zařízení 
není funkční  

Vadný ventilátor 
 

1  Zkontrolujte kontakty senzoru  
2  Přesvědčte se, že 

elektromagnet se po spuštění 
aktivuje  

E51 Odpor ohřívače: vysoká 
teplota  

1  Senzor minimální úrovně 
není aktivní 

2   Je vadný elmg. ventil 
Aquafilter  

Vyměňte teplotní sondu  

E52 Odpor topení není funkční 1  Senzor minimální úrovně 
není aktivní 

2   Je vadný elmg. ventil 
Aquafilter 

1  Vyměňte odpor 
2  Resetujte termostat  

E53 Odpor vyvíječe páry: 
vysoká teplota  

Žádný přenos dat do externí 
paměti  
 
 

1  Vyměňte sondu  
2  Během činnosti se přesvědčte, 

že voda přichází z 
odplyňovacího systému do 
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E54 Odpor vyvíječe páry 

nepracuje  
Filtry deionizačního zařízení jsou 
nasyceny  
 

1  Resetujte termostat  
2  Vyměňte vyvíječ páry  

E61 Vodní čerpadlo na vstupu 
nepracuje  

Vadná teplotní sonda 
 

1  Vyměňte čerpadlo  
2  Vyměňte senzor vyvíječe páry 

E71 Ventilátor nepracuje 1  Zlomený odpor 
2  Spuštění bezpečnostního 

termostatu  
 
 
 

Nahraďte ventilátor 

E81 Nádrž na čistou vodu: 
porucha napájení vodou  

1  Vadná teplotní sonda 
2  Nedostatek vody ve vyvíječi 

páry  
 
 
 

1  Vyměňte senzor  
2  Vyměňte elektromagnetický 

ventil Aquafilter 

E82 Nádrž na čistou vodu: 
senzor maximální hladiny 
nepracuje  

1  Vadný odpor vyvíječe 
2  Spuštění bezpečnostního 

termostatu 
 

1  Nahraďte senzor 
2  Vyměňte elektromagnetický 

ventil Aquafilter  

E83 Externí paměť: chyba v 
přenosu dat  

1  Vadné čerpadlo 
2   Vadný senzor minimální 

hladiny  
 

Přesvědčte se, že je externí paměť
správně připojena k sériovému 
portu, odpojte a znovu připojte 
externí paměť  

E84 Nádrž na čistou vodu: 
chyba napájení vodou  

Vadný větrák 
 

Vyměňte filtry deionizačního 
zařízení  

A51 Pozor: 
Test vakua není 
aktivován.   
Pročtěte si příručku 
obsluhy  

Vysoká teplota v komoře Vypněte zařízení a ponechejte 
otevřená dvířka, vyčkejte až dojde 
k ochlazení jednotky a spusťte 
cyklus znovu. 

 
DŮLEŽITÁ INFORMACE: Tabulka nezahrnuje hlášení týkající se údržby, která byla již uvedena v 
kapitole 10 “Údržba”.  
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DODATEK č. 10 Popis doplňkových zařízení 

Deionizační zařízení Euronda Aquafilter 

Deionizační zařízení  Euronda Aquafilter® Deionizer je zařízení, které umožňuje získávat vodu pro 
doplňování nádrže jednotky přímým připojením k vodovodní síti.  Voda má takové charakteristiky, které 
splňují požadavky tabulky v Dodatku č. 8. Rozhraní mezi autoklávem E9 INSPECTION a deionizačním 
zařízením Aquafilter® umožňuje řízení deionizačního zařízení přímo z autoklávu. 
Systém je založen na principu iontové výměny: v zařízení dochází k výměně vodíkových iontů (H+) a 
hydroxidových iontů (OH-) s kationty a anionty přítomnými ve vodě. Deionizační zařízení obsahuje sondu 
používanou pro určení měrné vodivosti, a tato sonda je schopná stanovit, kdy charakteristiky vody jsou již 
nevhodné pro daný systém. Pryskyřice jsou schopné vytvářet přibližně 120 litrů vody, ale tato hodnota 
značně závisí na slanosti přiváděné vody, tj. na místě, kde je deionizační zařízení instalováno. Pokud je 
aktivní strana pryskyřice saturována, a sonda detekuje, že jakost výstupní vody má vyšší hodnotu než 
předem stanovená hodnota, na displeji autoklávu E9 INSPECTION se objeví hlášení o nutnosti výměny 
pryskyřice. Jakost vody je rovněž stanovena světelnou diodou na deionizačním zařízení a rovněž tak 
hlášením na displeji jednotky. Červená kontrolka indikuje, že jakost vody vytvořené deionizačním zařízením 
není dostačující. 
 

Externí paměť  E-memory  

Autokláv E9 INSPECTION je schopen ukládat posledních 40 provedených cyklů. To znamená, že první 
uložené cykly budou postupně nahrazeny posledními cykly. Externí paměť E-memory® (dodávaná se 
speciálním softwarem) umožňuje uložit několik tisíc cyklů a převést data na osobní počítač prostřednictvím 
kabelu USB. 
Pomocí softwaru E-memory® lze řídit cykly a tisknout nebo poslat data jednoho nebo několika cyklů přes e-
mail. 
Připojení mezi autoklávem E9 INSPECTION a externí pamětí je provedeno prostřednictvím sériového portu 
na čelní straně.  
 

Externí tiskárna 

Externí tiskárna je vybavena osmijehličkovým mechanismem s možností tisku na hladký papír. Tiskárna je 
integrována do jednotky E9 INSPECTION, používá termální papír, a proto údaje na vytisknuté zprávě 
postupně slábnou a nakonec po čase zmizí. 
Externí tiskárna umožňuje tisk dat provedeného cyklu i na hladký papír, čímž předejdete problémům 
uvedeným výše. Připojení mezi autoklávem E9 INSPECTION a externí tiskárnou je provedeno přes sériový 
port na přední straně. 
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