
Melag 
Aanvullende handleiding voor succesvol steriliseren 

Melag Euroklav / Vacuklav
Dit is een aanvulling op de origineel meegeleverde gebruiksaanwijzing. Houd ook 
altijd de origineel meegeleverde gebruiksaanwijzing bij de hand.
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1      Algemene waarschuwingen:  
Onderstaand geven wij een aantal algemene waarschuwingen.
Verder worden in deze gebruiksaanwijzing diverse belangrijke punten steeds extra benadrukt d.m.v. het uitroepteken in de 
rode driehoek.

Zet de autoclaaf uit wanneer u hem niet gebruikt en wanner de praktijk gesloten is. Zet de autoclaaf aan 
wanneer u hem ook werkelijk gaat gebruiken. Wanneer u hem meerdere malen per dag gebruikt dan kunt u hem 
gewoon gedurende de dag aan laten staan. Als de autoclaaf aan staat verbruikt hij stroom, want hij houdt continu 
de ketel warm (heet). Zet hem daarom bewust uit wanneer u hem een langere periode niet gebruikt.

Zet altijd de autoclaaf uit, haal de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht wanneer u de 
harsvulling van de MelaDem40 vervangt.

Zet de autoclaaf uit en haal de stekker uit het stopcontact als u de hoofdzekeringen vervangt, of op andere wijze 
met de electriciteit of stroomgroep van de autoclaaf bezig bent.

Aan het einde van een cyclus zijn de autoclaaf, ketel en instrumenten nog heel erg heet!

Als de voorverwarming aan staat dan zijn de ketel en inhoud altijd erg heet!
Standaard staat de voorverwarming aan, dus alles is heet wanneer de autoclaaf aan staat.

Denkt u dat er iets niet klopt of dat iets niet goed functioneert, noteer dan de eventuele melding die in het display 
verscheen en zet daarna de autoclaaf uit. Neem contact op met uw leverancier en leg zo gedetailleerd mogelijk 
uit wat er mis is. Het melden van de eventuele foutmelding welke op het display verscheen is hierbij erg nuttig.  

2      Niet verplaatsen:  
De installateur heeft uw autoclaaf volgens protocol afgesteld en geprogrammeerd. Het is van belang dat u niet zelf de 
autoclaaf gaat verplaatsen. Dit kan namelijk storingen veroorzaken.
Wanneer verplaatsen toch noodzakelijk blijkt te zijn, neem dan eerst contact op met uw leverancier of MSCN.   

3      Start van een programma / programma keuze:  
Met de “programm” toets kunt u het gewenste programma selecteren, het display geeft aan welk programma geselecteerd 
is. Met 1 druk op de “start-stop” toets wordt het geselecteerde programma geactiveerd.

1. Universeel programma 134ºC verpakt - Voor alle verpakte metalen instrumenten.
3,5 minuten op 2 bar - Voor een volle belading van verpakt of onverpakt instrumentarium.

2. Snel programma 134ºC onverpakt - Voor een lichte belading van onverpakte metalen instrumenten.
3,5 minuten op 2 bar - Dit programma draait u ook na een storing,

zie punt 24 voor uitleg.

3. Eco programma 121ºC verpakt - Voor kunststoffen, textiel, rubber etc... *
15 minuten op 1 bar Maar ook bij een belading van metalen artikelen

gemixt met kunststof artikelen. **

4. Prion programma 134ºC verpakt - Voor sterilisatie van instrumenten die in aanraking
20 minuten op 2 bar zijn gekomen met gemodificeerde eiwitten.

(Creutzfeld-Jacob , BSE)

5. Bowie & Dick-test 134ºC - Programma specifiek voor Bowie & Dick test.
3,5 minuten op 2-Bar Niet te gebruiken voor sterilisatie.

6. Vacuüm-test - Vacuüm-test, (geldt niet voor model M23S)

* Kunststoffen en textiel kan alleen wanneer dat materiaal daarvoor geschikt is.
Er zijn ook kunststoffen die niet geautoclaveerd kunnen worden!
Informeer bij uw leverancier van de kunststof artikelen of ze geautoclaveerd mogen worden.

** Bij een gemixte belading bepaalt het artikel met een temperatuur limiet de programma keuze.
10 metalen tangen die op 134ºC mogen en 1 kunststof handvat wat op 121ºC moet resulteert in het Eco Programma op 121ºC.
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4      Extra droog programma:  
Om een extra droog programma in te schakelen selecteert u eerst het gewenste programma. Daarna drukt u de + toets 
in, en deze houdt u ingedrukt. Druk nu de start toets in om het programma te activeren. Laat nu beide toetsen weer los. 
In het display verschijnt de tekst: “Extra droging gekozen”, en daarna wordt het gekozen programma geactiveerd.
Dit extra droogprogramma duurt ongeveer 50% langer dan het standaard droogprogramma. Deze optie dient u telkens 
opnieuw te activeren wanneer u daar gebruik van wenst te maken. Het drogen van de instrumenten heeft ook te maken 
met de manier waarop de ketel wordt beladen, zie punt 16 voor uitleg hierover.

5      Verloop sterilisatie cyclus:  
Op het display ziet u het verloop van de sterilisatie cyclus. Wanneer een programma eenmaal is gestart moet het 
volledige sterilisatie proces worden doorlopen! Alleen het droogprogramma kan worden onderbroken, dit geeft de 
autoclaaf zelf aan d.m.v. een melding in het display, zie punt 6.

Het vroegtijdig afbreken van een sterilisatie cyclus kan tot gevolg hebben dat de autoclaaf bij een volgende cyclus 
in storing valt. Zie punt 24 voor meer uitleg.

6      Vroegtijdig stoppen van het droogprogramma:  
Het hele sterilisatie proces bestaat uit 3 delen. Het voorprogramma, het werkelijke sterilisatie proces, en als laatste het 
droogprogramma. Alleen het laatste proces, het droogprogramma, kan onderbroken worden om zo de instrumenten direct 
uit de autoclaaf te kunnen halen. Tijdens het droogprogramma geeft de autoclaaf in het display de melding: “Directe 
uitname“ afgewisseld met “Druk op stop”. Dat betekent dat u nu d.m.v. de stop toets het droogprogramma kunt stoppen. 
Normaal gesproken zal u de gehele cyclus, inclusief droogprogramma, willen doorlopen. U negeert dan deze melding in 
het display en wacht tot de autoclaaf helemaal klaar is, zie punt 7. 

7      Einde sterilisatie cyclus:  
De autoclaaf geeft aan het einde van het gehele programma automatisch een piep signaal en in het display staat dan dat 
de cyclus succesvol is verlopen. Deze meldingen zijn: “Programma succesvol verlopen”, “Wachten a.u.b.” “Deur 
ontgrendelen”, “Deur openen”. Daarna kan de deur geopend worden.

8      Pauze tussen sterilisatie cyclus:  
Wanneer een programma is beëindigd dan moet de autoclaaf 10 minuten afkoelen met een geopende deur voordat een 
nieuwe cyclus gestart mag worden. Dit geldt niet voor de type 24B en 30B, deze autoclaven zijn watergekoeld en kunnen 
direct weer geactiveerd worden.

9      Deur vergrendeling:  
De gesloten deur wordt na de start van een programma automatisch binnen 5 minuten vergrendeld.
Na een cyclus, of wanneer de autoclaaf wordt aangezet, heeft de deurvergrendeling ongeveer 15 seconden nodig om te 
ontgrendelen waarna de deur open kan. Dit wordt aangegeven op het display met de meldingen “Wachten a.u.b.” “Deur 
ontgrendelen”.

10          ‘s Avonds een nog cyclus draaien:  
Wij raden u af om ‘s avonds nog een cyclus te starten en die ‘s ochtends pas uit de autoclaaf te halen. De autoclaaf 
verbruikt namelijk de hele nacht behoorlijk wat stroom omdat de voorverwarming de ketel continu heet houdt.

11          Autoclaaf aan / uit laten staan:  
U kunt het beste de autoclaaf uit zetten. Anders verbruikt de autoclaaf behoorlijk wat stroom omdat de voorverwarming de 
ketel continu heet houdt.
Wanneer u een model 30B of 24B heeft dan is het verstandig om tijdens een vakantie periode de voorverwarming uit te 
zetten zodat de autoclaaf juist wel aan kan blijven staan. Bij deze modellen zal de pomp dan namelijk 's nachts een paar 
omwentelingen maken zodat de pomp soepel blijft draaien. Dit is alleen nodig bij de modellen 30B en 24B wanneer deze 
eem langere periode niet gebruikt zullen gaan worden. Neem contact met ons op om dit te activeren en te deactiveren.  

12          Schoon instrumentarium:  
Alleen schone instrumenten mogen in de autoclaaf. Een autoclaaf is namelijk een sterilisator en geen wasmachine! Vuile 
instrumenten laten vuil achter in de leidingen, en vuil kan op de ketel en instrumenten inbranden. Hoe schoner hoe beter, 
daarom raden wij aan om de instrumenten altijd goed te reinigen en na te spoelen met demiwater. Naspoelen met gewoon 
leidingwater is niet aan te raden, want in gewoon leidingwater zitten een hoop mineralen (kalk) die neerslaan op het 
instrumentarium en in de ketel. Wanneer u gebruik maakt van de MelaDem40, dan kan daar een  MelaJet sproeipistool 
(M-27300) op worden aangesloten. Hiermee kunt u uw instrumenten afspoelen met demiwater. De schone instrumenten 
moeten met een stofvrije doek worden afgedroogd voordat u ze verpakt in sterilisatie folie.   
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13          Ultrasoon reinigen:  
Ultrasoon reinigen is grondige en veilige manier om uw instrumenten te reinigen. Grondig omdat de ultrasoon techniek in 
elke holte en op elk oppervlak reinigt. En veilig omdat u niet zelf met uw handen de instrumenten hoeft te schrobben, 
waardoor u zich zou kunnen verwonden aan “vuile / niet-steriele” instrumenten. In een ultrasoon reiniger gebruikt u in 
principe een schoonmaakmiddel of chemisch eiwit dodend reinigingsmiddel. Instrumenten die op die manier gereinigd zijn 
mogen niet zomaar de autoclaaf in, deze dienen eerst nagespoeld en ontdaan te worden van de schoonmaakvloeistof. 
Schoonmaakmiddelen en chemische reinigingsmiddelen kunnen namelijk inbranden op het instrumentarium en in de 
ketel. Daarom raden wij u aan om de instrumenten altijd na te spoelen met demiwater. Naspoelen met gewoon 
leidingwater is niet aan te raden, want in gewoon leidingwater zitten een hoop mineralen (kalk) die neerslaan op het 
instrumentarium en in de ketel. Wanneer u gebruik maakt van de MelaDem40, dan kan daar een  MelaJet sproeipistool 
(M-27300) op worden aangesloten. Hiermee kunt u uw instrumenten afspoelen met demiwater. De schone instrumenten 
moeten met een stofvrije doek worden afgedroogd voordat u ze verpakt in sterilisatie folie.

14          Verpakken van het instrumentarium:  
Verpakken is belangrijk om uw gesteriliseerde instrumenten ook buiten de autoclaaf steriel te kunnen bewaren. Dit kan 
d.m.v. sterilisatiefolie of speciale instrumenten cassettes.
Het is belangrijk dat u goede en correcte verpakkingsmaterialen gebruikt!

 Sterilisatiefolie moet speciaal voor stoomautoclaven zijn, en cassettes of bakjes moeten geperforeerd zijn. Dit is
 noodzakelijk omdat de hete stoom bij de instrumenten moet kunnen komen, alleen in de stoommassa worden de 
 instrumenten steriel! 

Dichte doosjes of andere afgesloten containers zijn absoluut verboden en daar kunt u niet in steriliseren! Daar kan 
namelijk geen stoom bij komen en dan zijn uw instrumenten wel warm maar absoluut niet steriel!
Voor de juiste stoomdoorlatende producten verwijzen wij u naar de Melag accessoires lijst.

15 Maximale belading:
Maximale belading

Euroklav 23S Euroklav 23VS/29VS Vacuklav (alle)
Instrumenten 4,0 Kg 4,0 Kg 6,0 Kg
Textiel 0,6 Kg 1,0 Kg 3,0 Kg

Overbelading leidt tot foutmeldingen! Bijvoorbeeld storing 2, zie punt 24 voor meer uitleg.

16          Belading in de ketel:  
Het is belangrijk dat u de instrumenten niet in de ketel propt. Een luchtige opstelling bevordert de stoomcirculatie bij 
sterilisatie en de luchtcirculatie tijdens het droogprogramma. Dit is noodzakelijk omdat de hete stoom goed bij de 
instrumenten moet kunnen komen, alleen in de stoommassa worden de instrumenten steriel. Er zijn diverse accessoires 
leverbaar om de instrumenten ruim op te stellen. Zo zijn er de instrumenten tray’s of speciale houders voor ingesealde 
instrumenten waardoor ze verticaal kunnen worden geplaatst.
Voor deze en andere accessoires verwijzen wij u naar de Melag accessoires lijst.

Plaats nooit instrumenten direct op de bodem van de ketel, gebruik altijd de trayhouder en minimaal 1 tray op het 
eerste niveau. Zorg voor voldoende circulatie ruimte tussen de instrumenten en in de ketel. 

17          Kwaliteit van het instrumentarium:  
De kwaliteit van het instrumentarium is van groot belang. Inferieure instrumenten kunnen roest afgeven wat dan ook 
neerslaat op de hoge kwaliteit instrumenten en in de ketel. Bij twijfel kunt u het beste uw leverancier van uw 
instrumentarium raadplegen.

Een autoclaaf produceert geen aanslag. Aanslag in de autoclaaf of op uw instrumenten komt dan ook altijd van 
de spullen die er in worden gestopt. Vaak van bijvoorbeeld instrumenten die niet schoon of van inferieure kwaliteit 
zijn. Voor extra uitleg, zie de punten 12 en 13.  

18          Gebruik van demiwater:  
Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een MelaDem40 of MelaDem47, dan zal u zelf het interne reservoir moeten 
bijvullen met demiwater. Belangrijk is dat er alleen demiwater wordt gebruikt. Leidingwater is schadelijk voor de autoclaaf 
en de autoclaaf zal dan ook niet starten als er vuil water in het systeem komt.
Alle Euroklav en Vacuklav modellen kunnen worden aangesloten op de MelaDem40 of MelaDem47.  
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19          Gebruik van een Meladem40:  
Als u gebruik maakt van een MelaDem40 (de demiwater aanmaker) dan kunt u met 1 of 2 keer drukken op de – toets van 
de autoclaaf de waterkwaliteit (geleidingswaarde uitgedrukt in μS/cm) van het demiwater controleren. 
Bij 45 μS/cm geeft de autoclaaf vanzelf een signaal en melding dat de geleidingswaarde te hoog is. U kunt deze 45 μS/cm 
melding nog wegdrukken, maar u dient wel op korte termijn hde 2 harspatronen van de MelaDem40 te vervangen.Bij 65 
μS/cm stopt de autoclaaf er mee en moet eerst de harspatronen van de MelaDem40worden vervangen. Deze melding 
kunt u dan niet meer wegdrukken en de autoclaaf zal niet werken voordat u de harspatronen heeft vervangen!
De harspatronen: M-61026 zijn per 2 stuks bij uw leverancier te bestellen.
Hoe lang een harspatronen meegaan is niet te zeggen, dit hangt sterk af van de hardheid van het leidingwater, het 
gebruik van de autoclaaf en het gebruik van de optionele MelaJet. 

Houd minimaal en maximaal 1 set reserve patronen (M-61026) op voorraad, bij 65 μS/cm zal de autoclaaf niet 
meer starten en moet eerst de harsvulling van de MelaDem40 vervangen worden.

20          Vervangen van de harskorrels van de MelaDem40:  
 Zet de autoclaaf uit en haal de stekker uit het stopcontact!
 Zet de waterkraan uit! Wanneer u dit niet doet dan zal er een hoop water gemorst worden, en wanneer u gebruik 

maakt van de waterstop dan zal deze na een paar liter geactiveerd worden, zie punt 21 voor uitleg over de waterstop. 

1) Houd een doek of dweil bij de hand voor wat overtollig water wat uit de MelaDem40 komt als u
hem zo meteen open maakt.

2) Doe eerst de kraan dicht.
3) Als u een MelaJet heeft, activeer die dan nu om de waterdruk uit het systeem te halen. Als u

geen MelaJet heeft dan zal er wat meer water uit het systeem komen zodra u zo meteen de
kokers gaat open maken.

4) Onder de deksel van de MelaDem40 zit een sleutel om de kokers los te draaien.
Houd een doek of dweil bij de hand, want als de kokers los komen dan zal er wat water uit komen.
Draai de kokers los met behulp van de sleutel.
Als de kokers eenmaal los zitten kunt u ze verder met de hand los draaien.

5) Verwijder de oude hars-patronen en let op dat alle rubbers ook mee verwijderd worden. Op de
bovenkant van de hars-patronen zit een rubber ring. Deze ring kan in de MelaDem40 blijven
hangen / plakken. Controleer dus goed dat de oude rubber ring mee verwijderd wordt.
De oude hars-patronen en oude rubber ringen gooit u weg.

6) Plaats nu de nieuwe hars-patronen in de grote buiten kokers. Het nieuwe hars patroon laat u in
de koker zakken. De rubberen schijf op het nieuwe hars-patroon moet aan de bovenkant zitten.

7) Controleer of de ronde rubberen ring aan de buitenzijde van de buiten koker netjes recht ligt.
Vet de ring een beetje in met vaseline, dit voorkomt dat de kokers muurvast komen te zitten. Door de ring
een beetje vet te houden kunt u de volgende keer de kokers weer makkelijk losdraaien.

8) Schroef de kokers weer terug op de MelaDem40 unit en gebruik de speciale sleutel om de
kokers goed strak aan te draaien.

9) Draai nu de kraan open en wacht (luister) totdat de MelaDem40 zich met water heeft gevuld.
10) Als u een MelaJet heeft dan kunt u daar nu gebruik van maken om te testen of er weer water

door het systeem stroomt. Tevens is dit een goede methode om lucht uit de leidingen te halen
en vers demi-water in de leidingen te krijgen.

11) De MelaDem40 en de autoclaaf zijn nu weer klaar voor gebruik.
Als u geen MelaJet heeft dan heeft u stap 11 niet kunnen doen. Dat is geen probleem, maar de
autoclaaf zou misschien bij de eerste keer starten een foutmelding kunnen geven. Namelijk:

“Geen Demi-Water”
U krijgt deze melding als er lucht in de leidingen zit. Druk de melding weg met de min ( - ) toets
en start nogmaals. Herhaal deze procedure een paar keer totdat de autoclaaf normaal start.

“Water Kwaliteit Slecht”
U krijgt deze melding als er nog oud demi-water in de leidingen zit. Het systeem moet even
doorspoelen voordat het verse demi-water in de autoclaaf komt. Druk de melding weg met de
min ( - ) toets en start nogmaals. Herhaal deze procedure totdat de autoclaaf normaal start.
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21          Blauwe waterstop:  
Wanneer u gebruik maakt van een watertoevoer (voor de watergekoelde B klasse autoclaven of voor de aansluiting van 
de MelaDem) dan hebben wij in overleg met u over het algemeen een blauwe waterstop geïnstalleerd. Mocht er iets 
gebeuren waardoor het water vrij gaat stromen dan zal de waterstop na een paar liter geactiveerd worden. Bijvoorbeeld 
als u de harskorrels van de MelaDem gaat verwisselen zonder de kraan te hebben dicht gedraaid. In zo'n geval zal 
naderhand de waterstop weer ontgrendeld moeten worden. U draait dan eerst de kraan dicht. Daarna kunt u de slang 
losdraaien van de waterstop, maar de waterstop zelf blijft aan de kraan bevestigd. Vervolgens ziet u aan de onderkant van 
de waterstop dat er een pinnetje uitsteekt. Druk dit pinnetje naar binnen zodat hij niet meer uitsteekt. Draai de nu de slang 
weer goed op de waterstop. De waterstop is nu ontgrendeld en de kraan kan weer open gedraaid worden.     

22          Deurring:  
U kunt de deurring eenvoudig uit de deur halen wanneer u de deurrand wilt reinigen. De blauwe deurring heeft een lange 
flap en een korte flap. De korte flap gaat in de deur, de lange flap sluit tegen de ketelrand wanneer u de deur sluit. Het is 
belangrijk dat de deurring goed zit, anders kunnen er storingen ontstaan. Zie pagina 7: afbeelding blauwe deurring. 

23          Logboek:  
Desgewenst kunt u op meerdere manieren een sterilisatie logboek bijhouden. 
D.m.v. een printer, of geheugen kaart. Of via software met automatisch label printer etc,..
Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden.

24          Foutmeldingen en storingsmeldingen op het display:  
De autoclaaf geeft via het display aan wat er gaande is. Ook foutmeldingen en storingen worden d.m.v. een piep signaal 
en een melding in het display kenbaar gemaakt. 

Foutmeldingen n.a.v. gebruikersfouten kunt u meestal zelf oplossen.
Wanneer de autoclaaf bijvoorbeeld is overbeladen, of onjuist is beladen, dan kan de autoclaaf in storing 2 vallen. U kunt 
zelf een dergelijke foutmelding wegdrukken met de – toets, en uiteraard de fout herstellen door in dit geval de autoclaaf 
minder zwaar, of correct te beladen, zie ook de punten 15 en 16.  

Na een storing die veroorzaakt werd door een gebruikersfout, en waarbij de sterilisatie cyclus werd onderbroken, 
dient u de ketel volledig leeg te maken en zonder belading een Snel-Programma te draaien. Hiermee wordt de 
autoclaaf als het ware ge-reset. Daarna kunt u gewoon weer een lading steriliseren.

Raadpleeg de origineel meegeleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de diverse meldingen die in het 
display kunnen verschijnen. Zie ook punt 25 en 26.

25          Hoofdzekeringen van de autoclaaf:  
De reserve hoofdzekeringen zitten aan de binnenkant aan de rand van de deur, aan de kant van de sluiting. Deze kunt u 
het beste daar uit halen en elders opbergen.
Wanneer de autoclaaf wel aan staat en er staat wel stroom op het stopcontact, maar hij geeft geen verlicht display, dan 
zijn waarschijnlijk de hoofdzekeringen defect. U kunt deze dan zelf vervangen. Het code nummer van een reserve 
zekering, per stuk, is: M-57592
Als de autoclaaf wel een verlicht display heeft, maar hij functioneert op een andere wijze niet dan is er waarschijnlijk een 
storing. Zie de punten 24 en 26. 

Zet de autoclaaf uit en haal de stekker uit het stopcontact als u de hoofdzekeringen vervangt, of op andere wijze 
met de electriciteit of stroomgroep van de autoclaaf bezig bent.

26          Storing:    
Mocht er een hardware storing zijn, dan zal de geautoriseerde monteur waarschijnlijk langs moeten komen. Neem in dat 
geval contact op met MSCN, en vermeld bij voorkeur de aard van de storing en de volledige melding die in het display 
werd gegeven. Zie ook punt 24.

27          Onderhoud:  
Uw leverancier of MSCN zal jaarlijks contact met u opnemen voor een service beurt, wanneer u daarvoor akkoord heeft 
gegeven. Het onderhouds-abonnement kunt u bij uw leverancier aanvragen. 

Het is aan te raden dat u zelf wekelijks de ketel en de deur schoonmaakt met een vochtige doek.
Tussen de deurring en de deur kan zich wat vuil ophopen. U kunt de deurring eenvoudig verwijderen om dat schoon te 
maken. Vervolgens dient u de deurring weer correct terug te plaatsen. Zie punt 22.
De blauwe deurring heeft een lange flap en een korte flap. De korte flap gaat in de deur, de lange flap sluit tegen de 
ketelrand wanneer u de deur sluit. Zie punt 22 en de extra bijlage: afbeelding deurring.

~~ Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met uw leverancier of rechtstreeks met MSCN ~~
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