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Palume tutvuda kasutusjuhendiga enne sterilisatsioonikottide keevitusseadme kasutamist. 
Antud instruktsioon sisaldab tähtsaid ohutusnõudeid ja ettevaatusabinõusid. Kindlasti hoidke 
alles kasutusjuhend. Kasutusjuhend on osa toodest. 
 

Sissejuhatus 
1. Sterilisatsioonikottide keevitusseade omab kinnitatud Eurosertifikaati CE ja on seadme 
õigel ja sihipärasel kasutamisel inimestele täiesti ohutu. 
2. Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutatav elektrivõrk vastaks 
meditsiiniruumide elektrisüsteemide nõuetele, olema varustatud ülekoormuskaitsme ja 
rikkevoolukaitsmega, nõuetele vastava juhtmestikuga ja lõppema seadme ühendamiseks 
eurostandardile vastava kaitsmaandusega statsionaarse senakontaktiga. Pikendusjuhtmete 
kasutamine pole lubatud. 
3. Seade kuulub pidevalt kuuma küttekehaga keevitusseadmete klassi. See tähendab, et 
termostaat hoiab kuumutuslati pidevalt termostaadiga antud materjalile sobivaimal 
temperatuuril. Seetõttu vajab seade peale toitelüliti sisse lülitamist ca. 2-3 minutit üles 
soojenemiseks. Eeliseks on aga stabiilne sulatuskvaliteet ka suuremate töökoormuste 
juures. Samuti on praktikas pidevkuumutusega seadmed osutunud impulsskuumutusega 
seadmetest oluliselt töökindlamateks. 
4. Seade tagab 12 mm laiuse kvaliteetse keevisõmbluse (Saksa normatiiv DIN 
58953 nõuab pakendi sisu steriilsuse säilitamiseks vähemalt 8mm laiust keevisõmblust). 
5. Rullide hoidjal on 3 kinnitamise võimalust. 



 
 

Tehnilised andmed

 
Välismõõdud: vt pilti 
Materjalid: ABS ja metall 
Võrgupinge: 230V 
Tarbitav võimsus: 100 W. 
Eelsoojendus: 2-3 min 
Keevitusriba laius: 12 mm 
Keevitusriba suurim pikkus: 300 mm 
1 keevitusriba ajakulu: 4 sek 
Ülekuumenemise kaitse: JAH 
Mass 7,5kg. 



Vastab standardile: ISO13485, EU EMC directive 2014/108/EC, EN61326-1:2006, 
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN61010-1:2010,  EU LVD low 
voltage instruction 2006/95/EC 
 
Seade vastab EC ohutustehnilistele ja elektromagnetilistele normatiividele 73/23/EWG ja 
89/336/EWG. 

 

Sterilisatsioonikottide keevitusseadme kasutamine. 
  
Sisse lülitamiseks vajutage rohelist nuppu „I“ tähise poole. Kui nupp on „O“ asendis, siis 
seade on väljalülitatud! 
1. Eelsoojendus on 2-3 min . Seade on töövalmis kui seadme 
korpusel olevad signaallambid on sinist värvi. Seade on varustatud 
ülekuumenemise kaitsega. See võimaldab hoida 
keevitustemperatuuri ühel ja samal tasemel. 
2. Valige rullihoidjalt konkreetse instrumendi pakendamiseks sobiva 
laiusega kilerull. 
3. Lükake pakendiriba (kile pool üleval) kuumutus-lõikepea juhikute vahelt tagant ettepoole 
läbi.  
4. Tõmmake instrumendi pakendamiseks vajaliku pikkusega riba (koti toorik). Moodustuv 
kott peab jääma instrumendist pisut (1/4) pikemaks, et vältida autoklaavis vaakumtsükli ajal 
kottide purunemist. Soovituslikult tohiks instrmendid täita kuni ¾ koti mahust. 
5. Vajutage kuumutuspea kokkususrumise hoob alla, 
kuumutamine kestab olenevalt temperatuurist 4 sek. 
Kui signaallambid on muutunud punaseks lõigake koti 
toorik pakendiribast lahti, liigutades lõikenuga kas 
vasakult – paremale või paremalt – vasakule- Sel ajal 
on pakendiriba  kuumutuspeas fikseeritud . Peale 
kuumutamise lõppemist  tõstke surumishoob üles ja 
võtke keevitatud põhjaga kott.  
6. Asetage sterilisatsiooni indikaator ja instrument või 
instrumendid kotti ning keevitage kinni koti avatud ots, 
lükates selle eestpoolt kuumutuspeasse ja suruge hoob 
alla. Oodake 4 sek. Seejärel tõstke survehoob üles. 
Koti sulgemise ajal ei soovita üritada üleliigset kitsast 
ribakest ära lõigata, sest see võib kukkuda keevituslati vahelt seadme sisemusse, kust on 
väga raske seda ribakest eemaldada. Pole midagi halba kui kott jääb paar sentimeetrit 
pikem, sest nii kitsast riba te pakendamiseks kasutada nagunii ei saa ja nendest pikematest 
servadest rebides on arstil kabinetis lihtsam kotti avada. 
7. Peale keevitust kontrollige keevisõmbluste kvalitteeti 
8. Autoklaavige B klassi programmi abil. 



9. Peale autoklaavimist markeerige pakend. Pakendatud instument või instrumendid on 
steriilsed 6 kuud. 

  

  
 


