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1. Observații

Tau  Steril  2000  automatic  este  un  sterilizator  cu  aer  uscat,  nu  introduceți  material  umed  din
interiorul camerei dispozitivului de sterilizare: pericol de scurt-circuit.

2. Introducere

2.1  Referințe normative

Sterilizatorul  cu  aer  uscat Tau  Steril  2000  automatic  respectă  cerințele  esențiale  ale  Directivelor
Consiliului:  Directiva  privind  dispozitivele  medicale  93/42/CEE  cu  modificările  și  completările
ulterioare, clasa a II-b
De asemenea, este conform cu standardele naționale, respectiv cu următoarele standarde armonizate:

EN 61010-1
EN 61010-2-040
EN 61326-1
EN 60601-1-6
EN 62366
UNI CEI EN ISO 14971

Sterilizatorul cu aer uscat Tau Steril 2000 automatic respectă cerințele Directivei RoHS 2011/65/UE a
Parlamentului  European  și  a  Consiliului  din  8  iunie  2011  care  restricționează  utilizarea  anumitor
substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

2.2  Utilizarea prevăzută  materiale de sterilizat
Dispozitivul  este  utilizat  pentru  sterilizarea  instrumentelor  chirurgicale  în  sectorul  medical  și
paramedical. Materialele care urmează să fie sterilizate trebuie să reziste la temperaturile de funcționare
ale aparatului: 0 ° - 200 ° C. Nu introduceți în interiorul aparatului materiale toxice, TAU STERIL
nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens.

2.3 Responsabilitățile producătorului
Echipamentul a fost construit în conformitate cu standardele europene.
Se  precizează  că  utilizarea  echipamentului  este  limitată  la  funcțiile  pentru  care  a  fost  proiectat  și
construit.  În  cazul  în  care  sterilizatorul  este  utilizat  în  mod  necorespunzător,  toate  riscurile  vor  fi
suportate  de  către  utilizator.  Garanția  produsului  este  de  douăsprezece  luni,  începând  cu  data
achiziționării.

3. Instalarea
Verificați dacă transportul și / sau depozitarea a avut în condiții de umiditate acceptabile pentru a nu
compromite siguranța sterilizatorului. Depozitați și instalați aparatul în medii lipsite de umiditate (Tau
Steril  nu își  asumă responsabilitatea  pentru siguranța aparatului,  dacă acesta  este  păstrat  în condiții
necorespunzătoare).
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Verificați dacă tensiunea de alimentare indicată pe eticheta din spate corespunde cu cea disponibilă la
locul de instalare (variația maximă a tensiunii de alimentare: ± 10%).
Introduceți ștecherul în priză. Apăsați întrerupătorul principal în poziția "I" și verificați dacă s-a aprins.
În cazul nerespectării acestor prevederi, TAU STERIL nu își asumă nicio responsabilitate. 
Asigurați-vă că împământarea sistemului general este corectă. Poziționați sterilizatorul pe o suprafață
plană, pentru a facilita ventilarea acestuia. A se păstra sterilizatorul la o distanță de cel puțin 10cm de la
pereți  sau  alte  echipamente  pentru  a  asigura  o  ventilație  adecvată  și  pentru  a  evita  contactul  cu
suprafețele expuse riscului de incendiu și / sau emisiilor de fum. Nu apropiați obiecte străine sau altele
în vecinătatea razei de deschidere a ușii aparatului, pentru a permite deschiderea corectă a acesteia.

4. Caracteristici

4.1 Date tehnice
Greutate – 13 Kg
Dimensiuni externe: lățime 44 cm – înalțime 38 cm – adâncime 31 cm
Dimensiuni interne: lățime 37,5 cm – înalțime 20 cm – adâncime 23 cm
Putere: 620 Watt
Alimentare: 230 V. 50Hz

4.2 Condiții ambientale de funcționare
- Temperatura: 5° – 40°
- Umiditate (cu T° maxima 31°)  80%
- Umiditate (cu T° maxima 40°)  50%

4.3 Temperaturi și intervale de timp recomandate
Temperaturile  setate  sunt  în  funcție  de  caracteristicile  specifice  declarate  și  documentate  de  către
producătorul materialului și / sau instrumentul care urmează să fie sterilizat. Temperaturile recomandate
pentru  sterilizarea  uscată  variază  de  la  150°  la  180°.  Important:  personalul  care  utilizează
sterilizatorul  este  obligat  să respecte  temperaturile  menționate  mai  sus.  Temperatura maximă
setabilă este de 200 °C.
Intervalele de timp recomandate pentru sterilizare variază de la un minim de 30 de minute până
la maximum 45/60 minute.
Timpul maxim setabil este de 120 de minute. Sterilizatorul poate lucra și pe o perioadă nedeterminată
(prin rotirea butonului cronometrului invers acelor de ceasornic, după cum indică inscripția plasată pe
plăcuța aparatului).

5. Modul de utilizare
ATENȚIE! Garanția sterilizării este în totalitate în sarcina operatorului, deoarece, fiind un dispozitiv
foarte simplu, nu prevede alarme de niciun fel. Operatorul  trebuie să fie întotdeauna prezent în timpul
funcționării aparatului verificând eventualele defecțiuni de rețea care ar putea pune în pericol faza de
sterilizare.
1) Curățați și uscați bine instrumentarul care urmează să fie sterilizat.
2) Porniți întrerupătorul general.
3) Pentru a seta temperatura: Rotiți butonul termostatului și aduceți indicele la temperatura dorită.
4) Rotiți nutonul cronometrului sensul acelor de ceasornic și aduceți indicele timpului dorit (maxim 120 
de minute).
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La finalul acestor operații, luminile bicolore vă vor confirma starea de funcționare a aparatului (lumina 
verde funcționarea, lumina galbenă termostatul). Înainte de a ajunge la temperatura setată, becul galben 
va fi aprins (acest lucru indică creșterea temperaturii).
Dacă doriți să opriți cronometrul și sterilizatorul să funcționeze pentru un timp nedefinit, rotiți butonul 
cronometrului invers acelor de ceasornic în poziție "manuală".
Pentru o utilizare corectă a aparatului, este recomandat să nu supraîncărcați rafturile cu material, pentru 
a permite o bună circulație a căldurii. Pentru a controla temperatura, dispozitivul este echipat cu un 
termometru care afișează temperatura care a fost stabilită.

6. Condiții de transport și depozitare
Sterilizatorul este livrat cu ambalaj, care necesită condiții normale de transport pentru materiale fragile, 
așa cum este indicat pe cutiile respectivului ambalaj. În caz de returnare pentru reparații, utilizați 
ambalajul original.
În cazul depozitării, așezați dispozitivul în zone fără umiditate pentru a proteja componentele electrice.

7. Întreținere și curățare
Fiecare tip de întreținere trebuie să fie efectuată cu firul de alimentare deconectat, iar aparatul trebuie să 
fie complet rece.

Operațiunile de curățare a camerei de sterilizare (vor fi efectuate în fiecare zi):

 Aparatul cu cablul deconectat, folosiți o cârpă cu alcool denaturat (90%) și curățați camera 
sterilizatorului.

Operațiunile de curățare a garniturii ușii (se vor efectua săptămânal):

 Aparatul cu cablul deconectat, folosiți o cârpă cu alcool denaturat (90%) și curățați garnitura 
sterilizatorului plasată lângă ușa de culoare neagră.

ATENȚIE! Nu modificați echipamentul fără permisiunea producătorului.
În caz de defecțiune contactați producătorul.
Pentru eventuale reparații se recomandă ca sterilizatorul să fie returnat producătorului utilizând 
ambalajul original.

Nu folosiți spray-uri sau jeturi de apă. Nu lăsați să pătrundă apă în interior: pericol de scurt-
circuit.
Verificați în fiecare lună ca firul de alimentare electrică să fie în stare bună.
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8. Schema electrică

LEGENDA

TR= Termostat 
L1 = Ledul de funcționare
 L2 = Ledul termostatului 
T = Timer 
R = Rezistența 230 V. 620 Watt. 
TM= Termometru
I = Intrerupător
F = Siguranțe fuzibile ( 2 ) 6,3 x 32 3.5 
A. 
M = Bornă împământare 
MT = Împământare

9. Panoul de control

LEGENDA

1-2= Siguranțe fuzibile ( Rapide 6,3 x 32
3.5 A)
3= Întrerupător general
4 = Termometru 
5 = Timer 
6 = Ledul de funcționare
7 = Ledul termostatului
8 = Termostat

      

10 Norme de siguranță și măsuri de precauție

 În timpul funcționării, folosiți mănuși de protecție pentru a preveni eventualele arsuri (pe carcasa
exterioară există eticheta de atenționare "ATENȚIE PERICOL ARSURI").

 ATENȚIUNE, NU SCOATEȚI AFARĂ PREA MULT RAFTURILE ATUNCI CÂND SE 
SCOATE MATERIALUL DE LA STERILIZAT: PERICOL DE ARSURI.

Sterilizatorul trebuie să fie utilizat numai de către personalul autorizat și informat cu privire la 
tehnicile de "sterilizare" a materialelor care pot fi sterilizate, precum și timpii și temperaturile 
care trebuie folosite.
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Echipamentul  trebuie  să  fie  folosit  în  mod  exclusiv  pentru  utilizarea  pentru  care  a  fost  conceput:
sterilizarea  instrumentelor  chirurgicale  în  mediu medical  și  paramedical.  Este esențial  să se ia  toate
măsurile  de  precauție  necesare  pentru  a  preveni  utilizarea  necorespunzătoare de  către  persoane
neautorizate.

Este interzis să modificați în vreun fel protecțiile de siguranță termice și electrice ale aparatului sau să le
scoateți din funcțiune. Este interzis operatorului să efectueze reparații de orice tip.
În  timpul  operațiunilor  de  curățare  și  /  sau  întreținere,  este  absolut  esențial  să  vă  asigurați  că
echipamentul este deconectat de la alimentarea electrică, și că este complet răcit.
În  cazul  sterilizării  instrumentelor  chirurgicale  (de  exemplu,  bisturiuri  sau instrumente  ascuțite),  vă
recomandăm să folosiți încălțăminte de siguranță.
Verificați periodic ca firul de alimentare să nu fie în niciun fel deteriorat.

ATENȚIE! Nu modificați aparatul fără acordul producătorului.
În caz de defecțiuni, contactați producătorul.
Pentru eventuale reparații se recomandă returnarea sterilizatorului către producător, folosind ambalajul
original. 

10.1 Scoaterea din uz și casarea dispozitivului

Sterilizatorul Tau Steril 2000 automatic este construit din materiale feroase, componente electronice și
materiale plastice.  În cazul în care aparatul nu poate fi reparat și nu funcționează, separați diferitele
componente în funcție de materialul din care acestea sunt realizare, în scopul de a simplifica o posibilă
reutilizare sau eliminarea diferențiată. Atunci când aparatul este demontat, nu există instrucțiuni speciale
de urmat.
Nu lăsați aparatul în locuri care nu sunt păzite. Încredințați casarea companiilor de demontare. În caz de
casare respectați întotdeauna legile aplicabile în țara de utilizare.

10.2 Explicarea simbolurilor

ATENȚIE:  CITIȚI  INSTRUCȚIUNILE  DE
UTILIZARE

ATENȚIE: PERICOL DE ARDERE

ATENȚIE: PERICOL DE ELECTROCUTARE
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ATENȚIE:   FOLOSIȚI  MĂNUȘI  PENTRU
PROTEJAREA MÂINILOR

PRODUSUL  NU  SE  ASIMILEAZĂ  CU
DEȘEURILE  URBANE.  URMAȚI  REGULILE
MUNICIPALITĂȚII  PRIVIND  ELIMINAREA
DEȘEURILOR.
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