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Om dette dokument

Denne monterings- og brugsvejledning er en del
af apparatet.
Ved manglende overholdelse af anvisningerne og vejledningerne i denne monterings- og brugsvejledning giver Dürr Dental ingen garanti for sikker drift og sikker
funktion af apparatet.

DA

Yderligere symboler
Disse symboler benyttes i dokumentet og på
eller i apparatet:
Bemærk, f.eks. specielle oplysninger om
apparatets økonomiske anvendelse.
Vær opmærksom på brugsvejledningen.
CE-mærkning

1.1 Advarsler og symboler
Advarsler
Advarsler i dette dokument henviser til mulig
fare for personskade og materiel skade.
De er markeret med følgende advarselssymptomer:
Generelle advarselssymboler
Advarsel om varme overflader
Advarsel om farlig elektrisk spænding
Advarslerne er opbygget som følger:
SIGNALORD
Beskrivelse af typen og kilden til
faren
Her anføres de mulige konsekvenser
ved manglende overholdelse af advarslerne
ii Overhold disse forholdsregler for at
undgå faren.
Med signalordet skelnes der mellem fire faretrin
i advarslerne:
–– FARE
Umiddelbar fare for svære kvæstelser eller
død
–– ADVARSEL
Potentiel fare for svære kvæstelser eller død
–– FORSIGTIG
Fare for lettere kvæstelser
–– VIGTIGT
Fare for omfattende materiel skade

Producent
Bestillingsnummer
Serienummer
Skal bortskaffes korrekt iht. EU-direktiv
2012/19/EU (WEEE).
Vær opmærksom på påvirkninger fra
omgivelserne
Apparatsikring
Anvend håndbeskyttelse.
Gør apparatet spændingsfrit (træk
f.eks. netstikket ud).
Netafbryder tænd/sluk
Tændt
Slukket
Driftstemperatur nået
Transport
Reguleringsinterval
Retningsangivelse, indføring
Varmelegeme
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1.2 Ophavsret

2

Alle anførte kredsløb, fremgangsmåder, navne,
softwareprogrammer og enheder er beskyttet
ved ophavsret.
Gengivelse af monterings- og brugsvejledningen, også delvist, er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Dürr Dental.

Sikkerhed

Dürr Dental har udviklet og konstrueret apparatet på en sådan måde, at farer i videst mulig
omfang er udelukket ved tilsigtet brug. Alligevel
kan der være restrisici. Bemærk derfor følgende
henvisninger.

2.1 Formålsbestemmelse
Apparatet er beregnet til termisk forsegling af
sterilemballager inden for det medicinske område, f.eks. i klinikker, tandlæge- eller lægepraksisser.

2.2 Tilsigtet brug
Der skal anvendes sterilemballager i iht.
EN ISO 11607‑1 og de anvendelige dele beskrevet i EN 868.

2.3 Utilsigtet brug
Enhver anden anvendelse anses for at være i
modstrid med den tilsigtede brug. Producenten
hæfter ikke for skader, der måtte opstå som resultat heraf. Brugeren bærer den fulde risiko.
ADVARSEL
Der opstår eksplosionsfare ved tænding af brændbare materialer
ii Apparatet må ikke betjenes i rum,
hvor der befinder sig brændbare materialer, f.eks. i operationsrum.
OPMÆRKSOMHED
Funktionsfejl eller skader forårsaget
af forkert materiale
Forkerte materialer kan tilstoppe varmekanalen eller trykrullerne. Desuden kan
disse materialer ikke gennemtrænges af
luft og damp i autoklaven.
ii Anvend ikke folie af PE
ii Anvend ikke folie af polyamid/nylon

2.4 Generelle
sikkerhedsanvisninger

ii Følg ved brugen af apparatet de retningslinjer,
love, regulativer og forskrifter, der gælder på
anvendelsesstedet.
ii Kontrollér apparatets funktion og tilstand før
hver anvendelse.
ii Apparatet må ikke ombygges eller ændres.
ii Følg monterings- og brugsvejledningen.
ii Sørg for, at monterings- og brugsvejledningen
til enhver tid er tilgængelig for brugeren ved
apparatet.
9000-616-03/31 1801V002
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2.5 Fagpersonale

2.8 Transport

Betjening
Personer, som betjener apparatet, skal på baggrund af deres uddannelse og kendskab sikre
en sikker og korrekt håndtering.
ii Alle brugere skal instrueres i korrekt håndtering af apparatet.
ii Hver bruger, der er ansvarlig for anvendelse
og vedligeholdelse af apparatet, skal efteruddannes jævnligt. Der skal føres bevis for, at
denne viden også er forstået. Der skal føres
tilstedeværelseslister over uddannelsesdeltagerne.

Kun originalemballagen sikrer optimal beskyttelse af apparatet under transport.
Ved behov kan den originale emballage til apparatet bestilles hos Dürr Dental.

Montage og reparation
ii Få altid udført montage, nye indstillinger, ændringer, udvidelser og reparation hos Dürr
Dental eller hos et af Dürr Dental autoriseret
servicested.

2.6 Beskyttelse mod elektrisk
strøm

Dürr Dental påtager sig intet ansvar for
skader, der opstår under transport som
følge af mangelfuld eller for ringe indpakning. Det gælder også, selvom det er inden for garantiperioden.
ii Transportér kun apparatet i original emballage.
ii Hold emballagen på afstand af børn.

2.9 Bortskaffelse
Enhed
Bortskaf det brugte apparat korrekt. Skal
bortskaffes inden for Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE).
ii Henvend dig til din forhandler ved spørgsmål
om bortskaffelse.

ii Når der udføres arbejder på apparatet, skal de
gældende elektriske sikkerhedsforskrifter
overholdes.
ii Berør aldrig patient og åbne stikforbindelser
samtidigt.
ii Beskadigede ledninger og stik skal straks udskiftes.

2.7 Anvend kun originaldele
ii Der må udelukkende anvendes det tilbehør og
specialtilbehør, som er angivet eller godkendt
af Dürr Dental.
ii Anvend kun originale sliddele og reservedele.
Dürr Dental påtager sig intet ansvar for
skader, der opstår som følge af brug af
ikke frigivet tilbehør, specialtilbehør og
andre dele end originale sliddele og reservedele.
Brug af ikke frigivet tilbehør, specialtilbehør og andre dele end originale sliddele
og reservedele (f.eks. netkabel) kan påvirke den elektriske sikkerhed og EMC
negativt.

4
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Oversigt

3.1 Leveringsomfang
Følgende artikler er indbefattet i leveringsomfanget:
Hygopac �������������������������������������������� 6020-02
–– Hygopac
–– Netkabel
–– Hygofol-sæt
–– Montage- og brugsvejledning

3.2 Tilbehør
Følgende artikler er afhængigt af anvendelsen
nødvendige ved anvendelsen af apparatet:
Gennemsigtig Hygofol steriliseringsmateriale
poser
7,5 x 30 cm, 1 x 500 stk. ������������� 6020-061-00
10 x 30 cm, 1 x 500 stk.��������������� 6020-062-00
15 x 30 cm, 1 x 500 stk.��������������� 6020-063-00
Gennemsigtig Hygofol steriliseringsmateriale
ruller
5,0 cm x 100 m ��������������������������� 6020-050-50
7,5 cm x 100 m ��������������������������� 6020-051-50
10,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-052-50
15,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-053-50
25,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-055-50

Gennemsigtig Hygofol steriliseringsmateriale
ruller
5,0 cm x 100 m ��������������������������� 6020-050-50
7,5 cm x 100 m ��������������������������� 6020-051-50
10,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-052-50
15,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-053-50
25,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-055-50

3.5 Slid- og reservedele
Du kan finde oplysninger om reservedele
på portalen for autoriserede faghandlere
på:
www.duerrdental.net.

3.3 Specialtilbehør
Det er muligt at anvende følgende artikler
sammen med apparatet:
Hygoseal Plus������������������������������� 6022-500-10
Hygofol-station����������������������������� 6022-600-00
Hygoprint������������������������������������� 6020-080-50

3.4 Forbrugsmaterialer
Følgende materialer anvendes under brugen af
apparatet og skal efterbestilles:
Hygoseal Plus������������������������������� 6022-500-10
Gennemsigtig Hygofol steriliseringsmateriale
poser
7,5 x 30 cm, 1 x 500 stk. ������������� 6020-061-00
10 x 30 cm, 1 x 500 stk.��������������� 6020-062-00
15 x 30 cm, 1 x 500 stk.��������������� 6020-063-00
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Tekniske data

Elektriske data
Spænding
Frekvens
Mærkestrøm
Elektrisk effekt
Sikring
Kapslingsklasse
Beskyttelsesklasse

DA

Generelle data
Maks. forseglingstemperatur
(kan indstilles trinløst)
Varmeydelse
Opvarmningstid ca.
Gennemføringshastighed
Forseglingssømmens bredde
Forseglingssømmens styrke
Dimensioner (B x H x D)
Vægt

V
Hz
A
W

230, 1~
50 - 60
2,4
550
IEC 127-2/V-T 4,0 AH
IP 20
I

°C
W
min
m/min
mm
N/mm
cm
kg

240
2 x 250
3
5,3
9
3/15
43,5 x 16 x 13,5
7,2

Omgivelsesbetingelser ved opbevaring og transport
Temperatur
°C
Relativ luftfugtighed
%

-10 til +60
< 95

Omgivelser under drift
Temperatur
Relativ luftfugtighed

+10 til +40
< 70

°C
%

4.1 Typeskilt
Typeskiltet befinder sig på enhedens underside.
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Funktion
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4
1
2
3
4

Netafbryder tænd/sluk (grøn)
orangefarvet lysindikator (transportafbryder)
Transportafbryder
Reguleringsknap til indstilling af temperatur

Forsegling af sterilemballager er omfattende fastlagt af relevante normer. Hygopac lever op til alle
punkter:
–– Uafbrudte svejsesømme uden defekter, så at der ikke kan trænge nogen mikroorganismer ind.
–– Forseglingssøm med bredde på 9 mm (ifølge norm: mindst 6 mm)
–– Forseglingssømme kan åbnes uden komplikationer.
Yderligere fordele ved Hygopac:
–– Automatisk gennemføringsmekanisme.
–– Automatisk tryk for at give forseglingssømmen stabil kvalitet.
–– Smal indløbsspalte med beskyttelsesfunktion til instrumentet og Hygopac.
–– Samlebåndsprincippet fører til hurtigere og vedvarende arbejde.
–– Den standardiserede arbejdsgang mindsker individuelle fejl betragteligt og sikrer blivende gode
resultater.
–– Hygopac er pladsbesparende, arbejder vedligeholdelsesfrit og er takket være sin kompakte og
robuste konstruktion yderst langlivet.

9000-616-03/31 1801V002
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Forudsætninger

6.1 Opstillingsrum
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Opstillingslokalet skal opfylde følgende krav:
–– Lukket, tørt og godt ventileret lokale
–– Lokalet må ikke være øremærket til andre
formål f.eks. varme- eller vådrum
Tag højde for påvirkninger fra omgivelserne. Apparatet må ikke anvendes i fugtige
eller våde omgivelser.

7

Elektrisk tilslutning

ii Kontrollér, at netspændingen på stedet stemmer overens med spændingsangivelsen på typeskiltet, før apparatet tilsluttes.
ii Apparatet må kun sluttes til en korrekt installeret stikkontakt.
ii Ledningerne til maskinen skal føres uden mekanisk spænding.

7.1 Elektrisk tilslutningsskema

6.2 Opstillingsmuligheder
Der findes følgende muligheder mhp. opstilling
af apparatet:
–– På en stabil, let tilgængelig overflade (f. eks.
bordplade).
Vær ved opstilling opmærksom på følgende:
–– Apparatet bliver varmt under brug, så hold
afstand til varmefølsomme apparater.
–– Ved tilførsel og udledning skal der overholdes
en min. afstand til emballagen til steriliseringsmaterialer, som skal forsegles, svarende til
bredden af emballagen.
–– Tildæk ikke ventilationsåbningerne.

8

C1 Fejlsikringskondensator
E1/E2 Varmelegeme 2 x 250-300 W
F1/F2 Sikring
H1 Kontrollampe varmelegeme
M1 Motor 230 V~
S3 Netafbryder tænd/sluk med kontrollampe
S4 Transportafbryder
S5 Regulator til kapillærrør
S6 Temperaturbegrænser
X1 Stik
X2-X5 Fladstiksfordeler 6,3 x 0,8

9000-616-03/31 1801V002
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Ibrugtagning

ii Tænd på netafbryderen (1).
Den grønne (1) og den orangefarvede (2)
lysindikator lyser. Opvarmningstiden er ca.
3 minutter. Så snart den orangefarvede lysindikator slukker, ventes ca. 2 minutter.
1
32
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ii Tænd på transportafbryderen (3).
ii Gennemfør en funktionskontrol af apparatet.
ii Gennemfør en testforsegling, (se "10 Betjening").

8.1 Levering af apparatet
På fabrikken foretages en ydelsesevaluering. I de medfølgende dokumenter findes en kopi af denne test. Denne test er
udelukkende baseret på gennemsigtig
Hygofol emballage til steriliseringsmaterialer fra Dürr Dental. Hvis andre forskellige
emballager til steriliseringsmaterialer (andre producenter) forsegles med apparatet, skal der efter ibrugtagningen udføres
en ydelsesevaluering "11.4 Årlig ydelsesvurdering" .
Korrekt levering og installation af apparatet er en
del af valideringen inden for rammerne af godkendelsesevalueringen (eng.: IQ = Installation
Qualification). Denne proces skal, som alle dele
af valideringen, dokumenteres. Anvend den
medfølgende leveringsprotokol, eller download
den på www.duerrdental.com, og print den til
dokumentationen.
Der skal altid udføres en ny godkendelsesevaluering, når der forekommer en
større ændring af rammebetingelserne.

9000-616-03/31 1801V002
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Anvendelse af egnet emballage til steriliseringsmaterialer

Der er muligt at anvende:
Sterilemballager i overensstemmelse med
DIN EN ISO 11607‑1 og de anvendelige dele
iht. EN 868, f. eks. Hygofol fra Dürr Dental.
–– Anbefalet forseglingstemperatur ved Hygofol:
180 °C.
–– I forbindelse med anbefalede forseglingstemperaturer for andre foliemærker skal de
relevante producenter kontaktes.

–– Der skal holdes 2 cm fra afstand fra foliet ud
til forseglingssømmen. Dette sikrer, at sømmen kan løsnes uhindret og sikrer, at der kan
tilføjes tekst eller etiketter. Kan indstilles med
indstilleligt anslag.
–– Det steriliseringsmateriale, der skal indpakkes,
skal være tørt.
–– Steriliseringsmaterialet skal være fri for urenheder.
–– Klemmer og sakse skal være åbnet en smule.
Klemmer til maks. første indhak.

OPMÆRKSOMHED
Funktionsfejl eller skader forårsaget
af forkert materiale
Forkerte materialer kan tilstoppe varmekanalen eller trykrullerne. Desuden kan
disse materialer ikke gennemtrænges af
luft og damp i autoklaven.
ii Anvend ikke folie af PE
ii Anvend ikke folie af polyamid/nylon

9.1 Anbefalinger vedr. emballage til
steriliseringsmaterialer
I det efterfølgende angives forskellige anbefalinger i forbindelse med arbejdet med emballage til
steriliseringsmaterialer:
–– Vælg tilstrækkeligt stor emballage.
–– Fyld kun emballagen omkring 75 %, så der
ikke er nogen belastning på forseglingssømmene.
–– Afstanden mellem forseglingssømme og steriliseringsmaterialer skal mindst være 3 cm.
–– Til beskyttelse af emballagen mod perforering skal spidse instrumenter forsynes med
egnede beskyttelsesanordninger (f. eks.
dækhætter).
–– Ved anvendelse af multi-emballage skal papirsiden altid vende mod hinanden for at sikre en
uhindret damp- og kondensattransport. Vælg
en tilstrækkelig stor udvendig emballage.
Kriterierne for forsegling af den udvendige emballage er de samme som for slutemballagen.

10
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10 Betjening

10.1 Indstil forseglingstemperatur

ii Tænd på netafbryderen (1).
Den grønne (1) og den orangefarvede (2)
lysindikator lyser. Opvarmningstiden er ca.
3 minutter. Så snart den orangefarvede lysindikator slukker, ventes ca. 2 minutter.

ii Forseglingstemperaturen indstilles trinløst på
reguleringsknappen (5).

1
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ii Tænd på transportafbryderen (3).
ii Før Hygofol ind fra venstre. Hygofol føres af en
transportrem automatisk og lige ind gennem
varmekanalen.
OPMÆRKSOMHED
Ukomplet forseglingssøm eller blokeret sterilemballage pga. forkert
tilførsel
Ingen korrekt (f. eks. halv) forseglingssøm. Ingen eller for lille folieafstand til at
løsne og mærke den (< 1 cm). Foliet
kan blive indfanget på transportbåndet.
Foliet forbliver i apparatet uden fejlmeddelelse.
ii Placer sterilemballagen hen mod anslaget.

ii Den almindelige forseglingstemperatur ligger
mellem 150 °C og 220 °C.
Find alt efter sterilemballagens materiale den
egnede forseglingstemperatur ved hjælp af
forsøgsforseglinger.
ii Efter forseglingen skal der ventes til forseglingssømmen er kølet ned.
ii Foretag funktionsvurdering (se "11.3 Daglig
funktionsvurdering").

ii Kontrollér forseglingssømmen efter gennemløbet, indstil evt. forseglingstemperaturen (se
"10.1 Indstil forseglingstemperatur").
ii Mærk emballagen med udløbsdato og evt.
yderligere oplysninger (f. eks. sterilisator‑nr.,
personale osv.)

9000-616-03/31 1801V002
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11 Validering af forseglingsproces
11.1 Valideringstrin
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Generelt set skal man være opmærksom på, at
Hygopac ikke svarer fuldstændigt til DIN EN ISO
11607-2, da Hygopacs relevante procesparametre ikke bliver overvåget og dokumenteret af
apparatet (Temperatur, trykkraft og hastighed).
Derfor anbefaler vi i forvejen at afklare med de
ansvarlige myndigheder, om graden af procesvalidering er tilstrækkelig med Hygopac.
Valideringen af forseglingsprocessen består af
følgende trin:
–– Gennemførelse af godkendelsesevaluering
ved ibrugtagning af apparatet, se "8.1 Levering af apparatet".
–– Funktionsvurdering; gennemføres dagligt.
–– Ydelsesvurdering; gennemføres årligt.

11.2 Godkendelsesvurdering
Godkendelsesvurdering
(IQ = Installation Qualification)
Levering af apparatet
På fabrikken foretages en ydelsesevaluering. I
de medfølgende dokumenter findes en sammenfatning af denne test.
Denne test er udelukkende baseret på gennemsigtig Hygofol sterilemballage fra Dürr Dental.
Hvis yderligere sterilemballager (andre producenter) med andre egenskaber forsegles med
apparatet, skal der efter ibrugtagningen udføres
en ydelsesevaluering (se "11.4 Årlig ydelsesvurdering"). Korrekt levering og installation af apparatet er en del af valideringen inden for rammerne af godkendelsesevalueringen (eng.: IQ = Installation Qualification). Denne proces skal, som
alle dele af valideringen, dokumenteres.
Anvend den medfølgende leveringsprotokol, eller download den på www.duerrdental.com, og
print den til dokumentationen.
Der skal altid udføres en ny godkendelsesevaluering, når der forekommer en større ændring
af rammebetingelserne.

12

11.3 Daglig funktionsvurdering
Funktionsvurdering (OQ = Operational Qualification)
Der skal dagligt udføres en funktionsvurdering af
forseglingsprocessen, når apparatet er blevet
tændt for første gang på dagen.
ii Tænd på netafbryderen.
Den grønne og den orangefarvede lysindikator
lyser. Opvarmningstiden er ca. 3 minutter. Så
snart den orangefarvede lysindikator slukker,
ventes ca. 2minutter.
ii Tænd på transportafbryderen.
ii Før forseglingssømtesten, f.eks. Hygoseal
Plus, ind i tilførslen i henhold til instruktionerne.
ii Efter forseglingen skal forseglingssømmen
vurderes:
–– Ensartet og fuldstændig prægning
–– Fri for folder og fejlsteder
–– Fri for delaminering
–– Svarer farvemæssigt til industriel søm
ii Hvis funktionsvurderingen er i orden skal resultatet dokumenteres på en liste under angivelse af dato og forkortelsen for den medarbejder, der har udført testen.
Ved behov kan der downloades en skabelon i
Download Center:
www.duerrdental.com
Mulige fejl

Årsag

Afhjælpning

–– Papiret
bliver brunt

–– Forseglingstemperaturen er
for høj
(Folie
og papir
forbindes
ikke med
hinanden)
–– Forseglingstemperaturen er
for lav

Indstil forseglingstemperaturen (se
"10.1 Indstil
forseglingstemperatur")

–– Der opstår
huller i
folien
–– Folien
klæber fast
til rullen
–– Der dannes
for mange
folder
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Anvendelse

11.4 Årlig ydelsesvurdering
Ydelsesvurdering
(PQ = Performance Qualification)
Gennemfør en ydelsesvurdering af forseglingsprocessen en gang årligt.
ii Tænd på netafbryderen.
Den grønne og den orangefarvede lysindikator
lyser. Opvarmningstiden er ca. 3 minutter. Så
snart den orangefarvede lysindikator slukker,
ventes ca. 2minutter.
ii Forsegl 3 ufyldte sterilemballager af samme
materiale og størrelse.
ii Mærk sterilemballagerne med, hhv. dokumentér på dem
–– Forseglingsapparatet
–– Apparatets serienummer
–– Dokumentation af temperaturindstillingen
med reguleringsknappen

12 Desinfektion og rengøring
Gør apparatet spændingsfrit (træk
f.eks. netstikket ud).
Tør kun apparatet af i kold tilstand med
en vådserviet.
Til udvendig desinfektion og rengøring skal der
anvendes desinfektions- og rengøringsklude,
som skåner materialet, og er godkendt af Dürr
Dental, som f.eks. FD 350 desinfektionsservietter.

DA

ii Vedlæg de forseglede og ufyldte sterilemballager af samme type til de forskellige steriliseringsbelastninger for de fastlagte sterilisationsprogrammer (batch-dokumentationen for sterilisationsprocesserne udgør en del af valideringen).
De forskellige sterilemballager må dog kun
vedlægges de sterilisationsprogrammer, som
de skal anvendes i.
ii Send de således forberedte sterilemballager til
Dürr Dental. Nærmere oplysninger om "Bestil
test af forseglingssøm - serviceydelse med
certifikat fra Dürr Dental" findes på www.duerrdental.com i Download Center.
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