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DISPOSITIVO DE LAVAGEM/DESINFEÇÃO DE INSTRUMENTOS
• Manual de utilizador - USB
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1. Introdução

HYDRIM C61wd

Obrigado por selecionar a lavadora-desinfetadora de instrumentos HYDRIM C61wd G4.
É concebida de acordo com a ISO 15883-1 e -2, a norma internacional para lavadorasdesinfetadoras, e complementa as autoclaves STATIM® e BRAVO™ ao preparar de forma
rápida e higiénica instrumentos sujos para esterilização. Além disso, a HYDRIM C61wd G4
também foi aprovada pela SVGW na Europa e obteve aprovação da WRAS no Reino Unido.
Para garantir anos de serviço seguro e sem problemas, analise cuidadosamente este Manual
de Utilizador antes de utilizar a unidade. A HYDRIM C61wd G4 é adequada apenas para as
aplicações listadas neste manual. Usar a HYDRIM para outros fins pode ser perigoso. O
fabricante não pode ser responsabilizado por danos causados por
 uso indevido.
As instruções operacionais, de manutenção e substituição devem ser seguidas para que o
produto funcione conforme foi concebido. Todas as marcas registadas referidas neste manual são propriedade dos respetivos proprietários. Os conteúdos deste manual estão sujeitos
a alterações sem conhecimento para refletir as alterações e melhorias ao produto HYDRIM.
A HYDRIM só deve ser instalada e reparada por um contratante qualificado, pois é um
dispositivo de Categoria de Instalação II. Antes de conectar a unidade, o instalador deve
verificar se a tensão e a frequência da alimentação elétrica correspondem aos detalhes nas
instruções de instalação. A unidade só deve ser conectada a uma tomada ligada à terra.
Observe que esta unidade está completamente isolada da alimentação elétrica apenas
quando estiver desconectada ou quando o disjuntor estiver DESLIGADO. Isto deve ser feito
antes que qualquer trabalho de reparação seja realizado.
A HYDRIM C61wd G4 utiliza exclusivamente a solução de limpeza HIP™ Ultra. A unidade não
irá funcionar como descrito se detergentes/produtos de limpeza não aprovados pela SciCan
forem usados. Outros detergentes/produtos de limpeza podem danificar a unidade, os instrumentos, causar excesso de espuma e anular a garantia. Não use solventes nesta unidade.
Não permita que pessoas não autorizadas acedam a esta unidade ou aos seus controlos.
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2. Informação importante
2.1 Isenção de responsabilidade
Não permita que outra pessoa para além do pessoal autorizado forneça peças para o
serviço ou manutenção da sua HYDRIM. A SciCan não é responsável por danos acidentais,
especiais ou resultantes causados por qualquer manutenção ou serviços executados
na HYDRIM por pessoal não autorizado, ou pela utilização de equipamento ou peças
manufaturadas por um terceiro, incluindo lucros perdidos, qualquer perda comercial, perda
económica ou perda resultante de lesão pessoal.
Nunca remova quaisquer painéis da unidade e nunca insira objetos através de orifícios ou
aberturas nos armários. Se fizer isso, poderá danificar a unidade e/ou colocar o operador
em risco.
Se a unidade for usada de forma diferente da especificada, a proteção fornecida pelo
equipamento pode ser prejudicada.
As soluções de limpeza podem irritar. Evite o contacto com os olhos, pele e boca.
Nunca se sente, fique de pé ou se apoie na porta aberta. A unidade pode tombar para a
frente causando lesões.
Desligue (OFF) sempre a unidade antes de adicionar sal de amaciador, adicionar soluções
ou realizar manutenção de rotina na unidade.
O proprietário não deve permitir que qualquer pessoa, além do pessoal treinado e
autorizado, utilize a unidade.
A SciCan recomenda deixar a unidade ligada (ON) em todos os momentos, especialmente
em horários em que nenhuma equipa esteja no escritório ou quando não houver
mecanismo de fechamento de água instalado. Deixar a unidade LIGADA (ON) ativará a
bomba de drenagem se houver fuga de água na câmara como resultado de qualquer
circunstância defeituosa.
Quaisquer incidentes graves deverão ser relatados ao fabricante e/ou à autoridade
competente do local de residência do utilizador e/ou paciente.
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2. Informação importante
2.2 Visão Geral da Unidade HYDRIM
6

1

n11
n21
n31
1n1
n41
n51
n61
n1

2

3

22

4

7

8
2

9

n71
n81
n91
1
n10
1
n11

Porta USB
Ecrã tátil LCD
Saída do secador
Amaciador de água
B
 raços de lavagem (a parte
12 superior não é mostrada)
1
n13
F
 iltro grosso Solução de
limpeza e gaveta

Conexões traseiras

15

11

12

13

5

Interruptor de alimentação
Rodapé
Filtro de ar bacteriológico
(se encaixado)
Filtro HEPA
Saída do secador
Trinco da porta

14

10

16

Os símbolos seguintes
aparecem nas margens
deste livro.

17

Saída do dreno
Porta Ethernet
Porta RS232
Entrada de água fria
Entrada de água quente
Entrada de água R/O
Fusíveis
L
 igação do cabo de
alimentação
1
n22
T
 ubo de drenagem
(atrás do rodapé)

19

18

Um perigo potencial
para o operador.

1
n14
1
n15
1
n16
1
n17
1
n18
1
n19
1
n20
1
n21

20

A situação que
pode conduzir a
uma falha mecânica.

21
Informação
importante

Os símbolos seguintes aparecem na unidade:
Cuidado: Superfície quente
e/ou vapor quente

Cuidado: Risco de
choque elétrico. Desligar
o abastecimento antes de
proceder a serviços.

Para garantir a continuidade da proteção contra o risco de
incêndio, substitua apenas por fusíveis de 15 A, 250 V, do tipo F.
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Cuidado: Consultar o
manual para detalhes.

Dispositivo médico

2. Informação importante
2.3 Visão geral do ecrã tátil

Programas

Desbloquear porta

Conectividade da rede
(verde quando ativo)

Definições

Estado do USB (verde
quando ativo)
Amaciador de água,
nível de detergente
e estado da porta
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2. Informação importante
2.4 Visão geral do menu de configuração

Utilizador

Técnico

P0 Limpeza

Idioma

Contagem de ciclo

País

Processo aplicado

Data/Hora

Configuração
Definir tempo de
secagem
Definir tempo de
lavagem

Definir impressora

Velocid. transmissão
Utilizador

Unidade n.º
Definir EOL CR/LF
Configurar rede
Definir Regeneração
Redefinir Contador de
Secagem

Redefinir contador LCS

Protetor de ecrã

Temperatura C/F

Definir o sinal sonoro
do botão

Contraste LCD

Tema

Ecrã remoto

Instruções

Atraso de instruções

Acesso remoto
Vol. do sinal sonoro
Preparar-se para o envio
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3. Definir a sua HYDRIM
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
• Para abrir a porta da câmara de lavagem se a porta estiver bloqueada e a unidade não
estiver a funcionar, solte a alavanca localizada na extremidade superior da porta e puxe
a porta para abrir. (Para mais detalhes, consulte a secção 4.9 Abrir a porta em caso de
falta de energia.)
• Certifique-se de que a solução de limpeza HIP™ Ultra (produto químico para lavagem
de instrumentos) esteja disponível.
Todos os outros abastecimentos estão incluídos na sua unidade.
• A HYDRIM C61wd G4 é pesada (44 kg). Tenha cuidado ao movê-la.
• A HYDRIM C61wd G4 deve ser devidamente ligada à terra.
• A HYDRIM C61wd G4 está equipada com um dispositivo de abertura de ar/anti-sucção
para evitar o refluxo de água suja para o abastecimento de água. Nenhum outro
dispositivo de abertura de ar é necessário.

3.1 Instalação
A instalação deve ser realizada apenas por um técnico aprovado pela SciCan. O uso de
um instalador não aprovado pode invalidar a garantia. Uma lista de verificação de préinstalação separada deve ter sido fornecida pelo seu revendedor. Consulte-a antes de
aprovar a instalação.
Se a HYDRIM C61wd G4 estiver instalada num centro de esterilização, o fabricante do
centro de esterilização deve permitir espaço suficiente no topo, na parte traseira e em
ambos os lados da unidade para facilitar a instalação, o nivelamento e o acesso de
serviço à unidade.
Não mova a HYDRIM C61wd G4 manobrando a porta da câmara de lavagem aberta. Isso
pode fazer com que a porta fique desalinhada e possa causar fugas.
Durante a instalação, todos os consumíveis devem ter sido adicionados à máquina
conforme o caso.
É importante verificar se isto foi realizado antes de ligar a máquina.

3.2 Manusear e instalar a solução de limpeza HIP™ Ultra
A solução de limpeza HIP™ Ultra é usada na forma diluída como um detergente para
a limpeza de instrumentos cirúrgicos na linha de lavadoras e lavadoras desinfetadoras
HYDRIM. É um líquido incolor e quase inodoro que é completamente solúvel em água.
O alcance do pH está entre 9,3 - 9,8 e a solução é, portanto, levemente alcalina. Portanto,
é aconselhável que certas medidas de precaução sejam observadas durante o manuseio
durante o carregamento da solução na máquina e ao remover e descartar o saco vazio.
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3. Definir a sua HYDRIM
Medidas de precaução recomendadas em relação ao manuseio seguro da solução de
limpeza HIP™ Ultra.
• 	Use sempre luvas não danificadas feitas de borracha natural ou butílica, nitrila ou
neopreno (as luvas cirúrgicas são ideais).
•

Use sempre proteção para os olhos.

•

Proteja a pele exposta nos braços.

• 	Se alguma solução for derramada na roupa, remova a peça de roupa e lave a pele
afetada com água em abundância, de acordo com os requisitos da Ficha de Dados de
Segurança de Material.
• 	Use boas práticas de higiene industrial no manuseio deste material. Ao manusear,
não coma nem beba.
• 	Depois de manusear o produto, retire e elimine as luvas e lave as mãos antes de
remover a proteção para os olhos.
• 	Não use equipamento de proteção individual que usa para atividades clínicas ao
manusear produtos HIP™.
• 	Certifique-se sempre de que o equipamento de proteção individual, se contaminado
com a solução de limpeza HIP™ Ultra, seja limpo ou descartado conforme apropriado.
Para obter dados abrangentes sobre a solução de limpeza HIP™ Ultra, visite o site SciCan.
com para visualizar ou fazer o download de um PDF da Ficha de Dados de Segurança de
Material.
Para instalar o saco de solução de limpeza HIP™ Ultra, siga estes passos:

A

2

3

4

2

3

4

6 Desligue
7
a

1

2

3

alimentação (OFF),
abra a porta e
retire a gaveta de
produtos químicos.

ent Protection
1

5

5

6 Certifique-se
7
de1 que2
o bocal esteja na
posição correta.

3

4

5

6

7 Coloque um novo saco
na gaveta de produtos
químicos.

www.scican.com
4

5

6

7

Lot number:
L0T334.11.2012

Conecte o novo saco,
feche a porta e ligue
a unidade.

Product: CS-HIPC-U
8X 750ML /
25.4 U.S. fl. oz.
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HYDRIM is a registered trademark of SciCan Ltd.
Manufactured by SciCan Ltd., Toronto, Canada
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3. Definir a sua HYDRIM
3.3 Qualidade da água
A qualidade da água a ser usada na HYDRIM para limpar os instrumentos é muito
importante para conseguir resultados de limpeza satisfatórios e para proteger os
instrumentos e as peças internas da unidade da deterioração.
A água potável contém tipicamente muitos sólidos dissolvidos. A quantidade de sólidos
dissolvidos depende muito das condições geológicas naturais locais e pode causar
manchas, nódoas e corrosão nos instrumentos e nas peças internas da HYDRIM.
Entre outros, o ferro, manganês, cloreto e carbonato de cálcio (CaCO3) são os sólidos
dissolvidos dominantes que afetam os resultados de limpeza quando se usa uma lavadoradesinfetadora.
O ferro e o manganês podem causar manchas laranja, castanhas ou pretas nos
instrumentos e nas peças internas da HYDRIM. O cloreto é geralmente responsável por
causar manchas, nódoas, corrosão e descamação. Se os instrumentos ou as peças
internas da HYDRIM C61wd, como a câmara, mostrarem qualquer uma destas manchas
ou nódoas, um teste de água pode ser necessário para determinar a causa. A instalação
de um sistema de tratamento de água pode ser necessária para reduzir a quantidade de
sólidos dissolvidos na água e melhorar o desempenho de limpeza da HYDRIM.
O carbonato de cálcio é a principal causa da dureza da água e deixa manchas brancas
ou escamas. A HYDRIM está equipada com um sistema interno de amaciamento de água
que deve ser ajustado de acordo com a dureza da água local. Consulte a secção 3.4 deste
manual para as definições de regeneração recomendadas.
Antes de usar a HYDRIM, a SciCan recomenda testar a água e registar os resultados de
dureza da água, pH e condutividade da água para futuras referências nos documentos de
pré-instalação e instalação.
IMPORTANTE: O sistema de amaciamento de água da HYDRIM reduz a dureza da água
tirando o carbonato de cálcio. Se os resultados dos testes de água mostrarem que a
dureza da água está fora do intervalo de ajuste da unidade, ou se outros sólidos dissolvidos
na água causarem manchas ou depósitos nos instrumentos ou na câmara, pode ser
necessário um sistema externo de tratamento de água.
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3. Definir a sua HYDRIM

A HYDRIM C61wd G4 está equipada com um
sistema interno de amaciamento de água que
deve ser ajustado de acordo com a dureza da
água local. Para ler a dureza da água local,
faça o seguinte:
1. O kit de teste de água incluído com a
sua HYDRIM contém três tiras de teste
de dureza da água em sacos. Retire uma
amostra de água do local onde a máquina
será instalada.

Conversão da dureza da água e níveis de regeneração de sal

Tipicamente sem
Very Soft
tratamento necessário
(valores de 18-143)

3.4 Testar a qualidade da água

4. Ligue a unidade e selecione a tecla
Definições no menu principal.
5. Vá para o Menu de Configuração e
selecione “Definir Regeneração”.
7. Usando as setas para cima e para
baixo, defina o nível de regeneração do
amaciador de água de acordo com a
tabela de dureza da água nesta secção.
Se a sua dureza da água estiver entre
duas definições, selecione a definição
mais alta.
8. Desaparafuse a tampa do recipiente
de amaciador de água da parte inferior
esquerda da câmara e despeje 0,5 litros de
água no recipiente de amaciador de água.

Tratamento externo
necessário
(valores >535)

3. Compare a cor da tira com o gráfico na
parte de trás do saco. Determine a dureza
da água de acordo com o gráfico envelope
do kit de teste de água.

Pode exigir tratamento externo
(valores de 150 a 535)

2. Abra um dos sacos, remova a tira de teste
e mergulhe-a na água.

°dH

US
GPG

PPM
(mg CaCO3/Litro)

1
2
3
4
5
5.6
6
6.2
7
8
8.4
9
10
10.1
11
11.2
11.8
12
13
14
15

1.0
2.1
3.1
4.2
5.2
5.8
6.3
6.4
7.3
8.3
8.8
9.4
10.4
10.5
11.5
11.7
12.3
12.5
13.6
14.6
15.6

18
36
54
71
89
100
107
110
125
143
150
161
178
180
196
200
210
214
232
250*
268

16
16.8
17
18
19
19.6
20
20.2
21
22
22.4
23
24
25
25.2
26
27
28
28.6
29
30

16.7
17.5
17.7
18.8
19.8
20.5
20.9
21.0
21.9
22.9
23.4
24.0
25.0
26.1
26.3
27.1
28.2
29.2
29.8
30.2
31. 3

286
300
303
321
339
350
357
360
375
393
400
411
428
446
450
464
482
500
510
518
535

>30.3

>31.6

>540

Regen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9. Adicione 0,5 kg de sal de amaciador de
água ao recipiente de amaciador de água,
usando o funil fornecido para evitar que
o sal se derrame na câmara e feche a tampa com cuidado. Uma vedação inadequada
pode levar à corrosão.
*Observe: A tira de teste de água só tem precisão de até 250 ppm. Se a leitura na tira de teste exceder 250
ppm e/ou se a localização na qual a HYDRIM estiver instalada tiver problemas conhecidos de qualidade da
água, realizar um teste de água mais detalhado e preciso por um laboratório de teste é altamente recomendado.
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3. Definir a sua HYDRIM
3.5 Eliminação de embalagens e unidades desativadas
A sua unidade é enviada numa caixa de cartão. Desmanche-a e recicle-a, ou elimine-a em
conformidade com os requisitos municipais.
Uma lavadora-desinfetadora desativada não deve ser descartada no lixo doméstico
comum. Fazê-lo é potencialmente prejudicial para as pessoas e o ambiente. Tem sido
usada num ambiente de cuidados de saúde e representa um risco menor de controlo
de infeções. Também contém vários materiais recicláveis que

podem ser extraídos e
reutilizados no fabrico de outros produtos. Entre em contacto com o seu município para
saber mais sobre as suas políticas e programas que regem o descarte de dispositivos
eletrónicos.

3.6 Configurar o idioma
As mensagens visualizadas pela sua HYDRIM podem ser apresentadas num número de
idiomas diferentes. Para alterar o idioma atual, seguir estes passos:

1.
2. Deslize para

Idioma

e selecione.

3. A partir do ecrã IDIOMA, pressione

para deslizar pela lista de idiomas.
Quando encontrar o idioma desejado, pressione
para guardar a sua seleção e
regressar ao menu Configurar.

3.7 Configurar o país
1.
2. Deslize para

País

e selecione.

3. Usando o teclado, insira o nome do país e pressione

PT

para selecionar. Pressione

para guardar e regressar ao menu Configurar.

3.8 Configurar a hora
1.
2. Deslize para

Data/Hora

e selecione a opção Configuração da Hora.

3. A partir do ecrã HORA, utilizar o teclado para configurar a hora. Pressione
guardar e

para regressar ao menu Configurar.
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PT

para

3. Definir a sua HYDRIM
NOTA: Se a HYDRIM estiver conectada a uma rede, é importante também inserir o fuso
horário correto. Entre no submenu Hora, selecione Fuso Horário e role e selecione o seu
fuso horário local.

4. Para alterar a unidade para mostrar o formato de 12 horas (o formato de 24 horas é a
configuração predefinida), vá para o menu Configurar e use
para deslizar para
HORA 12/24, selecione e alterne para 12. Pressione
para guardar e regressar ao
menu Configurar.

5. Para ativar o horário de verão (DST), vá para o menu Configuração e use

para
rolar para ligar/desligar DST (ON/OFF) e selecione. Use
para ligar/desligar DST
(ON/OFF) e pressione
para guardar e regressar ao menu Configurar.

3.9 Configurar a data
1.
2. Deslize para

Data/Hora

e selecione Configuração da Data.

3. A partir do ecrã DATA, utilize o teclado para configurar a data. Pressione
guardar e

PT

para

para regressar ao menu Configurar.

4. Para alterar o formato no qual a data aparece, regresse ao menu Configurar e use
para deslizar para FORMATO DA DATA. Selecioná-lo e seguir os lembretes para
ter a data visualizada no formato desejado. Pressione
para guardar e regressar ao
menu Configurar.

3.10 Atribuir um número de identificação da unidade
1.
2. Deslize para

Unidade n.º

e selecione.

3. Usando o teclado, selecione um máximo de 3 dígitos para serem usados como o
número de identificação da unidade. Pressione
ao menu Configurar.

PT

para guardar e

para regressar

3.11 Redefinir o contador de secagem
O contador de secagem deve ser reiniciado quando o filtro HEPA for mudado. Para redefinir
o contador de secagem, siga estes passos:

1.
2. Deslize para

Redefinir Contador
de Secagem

e selecione.

3. Selecione Padrão 0 para redefinir.
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3.12 Redefinir o contador LCS
Se a unidade estiver equipada com um sistema de limpeza de lumens, o contador LCS
deve ser reinicializado quando o sistema LCS for usado e o filtro biológico for trocado.
Para redefinir o contador de LCS, siga estes passos:

1.
2. Deslize para

Redefinir contador LCS

e selecione.

3. Selecione Padrão 0 para redefinir.

3.13 Ajustar o atraso da proteção de ecrã
Para alterar o período de tempo antes que o protetor de ecrã seja ativado, siga estes passos:

1.
2. Deslize para

Proteção do ecrã

e selecione.

3. Use

para deslizar ao longo das suas opções de tempo. Quando encontrar o
valor de hora que necessita, pressione-o. Pressione
para guardar e regressar ao
menu Configurar.

3.14 Ajustar o visor de temperatura
1.
2. Deslize para
3. Use
Pressione

Temperatura C/F

e selecione.

para escolher entre exibir as informações em graus Celsius ou Fahrenheit.
para guardar e regressar ao menu Configurar.

3.15 Ligar ou desligar (ON ou OFF) o botão do som
A HYDRIM está configurada para emitir um sinal sonoro quando um botão é pressionado.
Se quiser desligar o som do botão, seguir estes passos:
NOTA: Desligar o som dos botões NÃO desliga o som dos outros alarmes e sons de
notificação do ciclo.

1.
2. Deslize para

Ligar/desligar (ON/OFF)
o sinal sonoro

e selecione.

3. Use

para deslizar ao longo das opções Ligar (ON) ou Desligar (OFF) e
selecione-a, pressione-a. Pressione
para guardar e regressar ao menu Configurar.
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3.16 Ajustar o volume do sinal sonoro do botão
Se desejar ajustar o volume do sinal sonoro, siga estes passos:

1.
2. Deslize para

Vol. do sinal sonoro

e selecione.

3. Use

para percorrer as definições de volume. Selecione o que deseja,
pressionando-o. Pressione
para guardar e regressar ao menu Configurar.

3.17 Ajustar a regeneração de sal
A regeneração de sal deve ser ajustada de acordo com a dureza da água local. Veja
a secção 3.4 Testar a Qualidade da Água para instruções sobre como determinar as
definições corretas. Para definir a regeneração de sal, siga estes passos:

1.
2. Deslize para

Definir Regeneração

e selecione.

3. Use

para alterar o valor. A definição padrão é 1. Pressione
regressar ao menu Configurar.

para guardar e

3.18 Ajustar o contraste do ecrã
O ecrã tátil está calibrado para a condição de iluminação da maior parte dos centros de
esterilização. Deverá ajustar o contraste para o seu escritório; seguir estes passos:

1.
2. Deslize para

Contraste LCD

e selecione.

3. Use

para deslizar ao longo das opções de contraste. Quando encontrar o
contraste que necessita, pressioná-lo. Pressione
para guardar e regressar ao menu
Configurar.

3.19 Alterar os temas do ecrã tátil
Os temas do ecrã tátil (ou seja, ícones e cores de fundo) podem ser alterados para uma das
opções predefinidas. Para alterar os temas, siga estes passos:

1.
2. Deslize para
3. No

Tema

e selecione.

Alterar tema

ecrã, use
para percorrer as opções disponíveis.
Conforme desliza, cada tema aparece no ecrã tátil. Pressione
para selecionar o seu
tema e regressar ao menu Configurar.
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3.20 Criar um nome de utilizador
Até quatro nomes de utilizador exclusivos podem ser criados. Para atribuir um nome de
utilizador, siga estes passos:

1.
Utilizador
2. Deslize para
e selecione.
3. Para atribuir um nome de utilizador, selecione

alfabético para inserir
um nome (até 12 caracteres) e pressione

PT

Nome de utilizador

e use o teclado

para guardar.

3.21 Criar um PIN de utilizador
A partir do ecrã PIN de utilizador, pode atribuir até quatro PIN. Para atribuir um PIN, siga
estes passos:

1.
2. Deslize para

Utilizador

3. Para atribuir um PIN, selecione

e selecione.
PIN do utilizador

um número (até 4 dígitos) e selecione
de confirmação.

PT

e use o teclado numérico para inserir

para guardar e

para passar para o ecrã

4. Se toda a informação apresentada no ecrã estiver correta, pressione OK para voltar ao
ecrã PIN de utilizador. Para fazer uma correção, selecionar o PIN de utilizador que quer
alterar e repita o processo acima descrito.
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3.22 Configurar a utilização aplicada do processo
Quando a utilização do processo aplicado é ativada, é exigido aos utilizadores que
introduzam um PIN no fim de um ciclo. Para a utilização do processo aplicado funcionar, os
ID do utilizador e os PIN devem ser atribuídos primeiro. Para configurar o ID do utilizador e
os PIN, consulte as secções 3.20 e 3.21 sobre como criar um nome de utilizador e um PIN.
Para ativar a utilização aplicada do processo, seguir estes passos:

1.
2. Deslize para
3. Use

Processo aplicado

e selecione.

para ligar (ON) ou desligar (OFF) a função aplicada ao processo. Pressione
para guardar a sua seleção e regresse ao menu Configurar.

NOTA: Qualquer utilizador pode parar um ciclo
mesmo com a utilização do processo aplicado
ligado (ON). Contudo, a informação do ciclo
registará que um utilizador não autorizado parou
o ciclo.

3.23 Ligar a uma rede
A HYDRIM C61wd G4 tem uma porta 10/100 Base-T Ethernet localizada atrás da unidade.
Para ligar a HYDRIM a uma rede utilizando um router, siga estes passos:
1. Ligar o cabo da rede à porta Ethernet atrás da unidade. Se o seu escritório utilizar um
router, o router deverá atribuir automaticamente um endereço IP à unidade. Um X vermelho
no ícone de rede significa que a unidade não está conectada. Uma marca de verificação
amarela significa que a unidade possui um endereço IP, mas não está conectada à Internet
e não pode enviar e-mails. Uma marca de verificação verde significa que a ligação à
Internet está configurada corretamente e a unidade pode enviar e-mails.
NOTE: Em algumas circunstâncias, onde não tiver um router, por exemplo quando
utilizar a Partilha da Rede Windows (Windows Network Sharing), poderá ter de atribuir um
endereço IP dedicado ou “estático”. Para atribuir um endereço IP estático, contactar o seu
administrador da rede local.
2. A partir do ecrã principal, pressione o ícone Rede (Network). O ecrã Rede mostra
informação sobre a conectividade da HYDRIM, incluindo o seu endereço IP.
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3. Escreva o endereço IP indicado no ecrã tátil no browser de qualquer dispositivo
habilitado com web para aceder ao seu portal web da unidade. Quando o ícone Rede
estiver ativo (por exemplo quando envia um e-mail) ficará verde.
NOTA: Use o código QR se ligar a um dispositivo móvel.
NOTE: O tempo da ligação varia dependendo da velocidade da sua rede, e executar uma
ligação inicial poderá demorar.

3.24 Ligar a uma rede sem fios
Os modelos HYDRIM oferecem funcionalidade sem fios para a ligação de unidades à rede
G4, garantindo ainda maior flexibilidade na ligação do cabo de rede, que também é utilizado nas unidades HYDRIM C61wd G4. O HYDRIM C61wd G4 WiFi oferece uma fácil configuração e ligação segura da rede G4.
1. Pressione o Ícone de Rede, no ecrã principal.
2. Escolha Wi-Fi, selecione a sua rede e introduza a sua palavra-passe.
NOTE: As suas preferências de ligação podem ser modificadas em qualquer altura
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4.1 Recomendações de reprocessamento de instrumentos
A HYDRIM C61wd G4 é concebida para limpar e desinfetar termicamente (dependendo
do ciclo escolhido) instrumentos médicos e odontológicos em geral. O nível de desinfeção
(A0=3000 e superior) destina-se a reduzir o número de microrganismos viáveis de
 um
produto a um nível apropriado para o seu manuseamento ou utilização pretendido,
dependendo dos requisitos especificados pelas autoridades regionais ou nacionais. As
autoridades reguladoras podem especificar requisitos mais rigorosos nos territórios pelos
quais são responsáveis.
Para dispositivos médicos não invasivos, a SciCan recomenda a esterilização terminal após o processamento na HYDRIM de acordo com as diretrizes regionais.
Para dispositivos médicos invasivos, como peças de mão odontológicas, a esterilização terminal deve ser realizada após o processamento na HYDRIM C61wd G4.
Nota: Antes de colocar instrumentos na HYDRIM e usando o adaptador de peça
de mão opcional, consulte as instruções de reprocessamento do fabricante do
instrumento para adequação e limpeza numa desinfeção térmica. Em caso de
dúvida, procure aconselhamento junto do fabricante do instrumento.
Exemplos de instrumentos médicos e odontológicos adequados para limpeza e desinfeção na HYDRIM
incluem:
• Destartarizadores, espátulas e hemostatos de aço inoxidável.
• Retratores de aço inoxidável, porta-agulhas, ganchos de pele, pinças de tecido, tesouras, curetas e outros instrumentos de aço inoxidável livres de cavidades profundas.
Para obter melhores resultados, os instrumentos processados na
 HYDRIM devem ter as
seguintes propriedades:
• Resistência ao calor a uma temperatura de até 95 °C
• Resistência à corrosão na presença de calor.
Os microcerátomos, tubos de faco, fibra ótica e equipamento elétrico não devem ser
processados na HYDRIM.
Instrumentos niquelados, ou instrumentos contendo alumínio ou alumínio anodizado colorido,
assim como instrumentos de uso único não são adequados para processamento na HYDRIM.
HIP™ Ultra (solução de limpeza HYDRIM com Proteção de Instrumento) foi
cuidadosamente formulada para fornecer excelente compatibilidade de material com
uma ampla gama de metais e revestimentos. No entanto, os instrumentos ou de alguns
fabricantes podem não ser compatíveis.
Alguns fabricantes de instrumentos fabricam os seus instrumentos com revestimentos
especiais, que podem não ser adequados para uso numa lavadora-desinfetadora
automática de instrumentos. Consulte o fabricante do instrumento para os procedimentos
de limpeza recomendados destes instrumentos.
Em geral, não é recomendável processar aço carbono e instrumentos cromados na
HYDRIM C61wd G4.
Ao processar objetos pequenos ou leves na HYDRIM C61wd G4, use o cesto com tampa.
Não coloque brocas dentárias na HYDRIM C61wd G4.
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4.2 Gráfico de descrição do ciclo
Lavadora/desinfetadora de instrumentos HYDRIM C61wd G4
Ciclo
P0 - Ciclo de Limpeza de Máquina
Nenhuma drenagem inicial.

Pré-lavagem

Lavagem

Enxaguamento

Seco

<30 ºC (frio)
2-10 minutos

N/D

<30 ºC (frio)
2 minutos

N/D

N/D

30 ºC
1 minuto

N/D

<30°C (frio)
2 minutos

50°C
5 minutos

60°C 1
minutos

<30 ºC (frio)
2-10 minutos

50 ºC
9-15 minutos

(padrão de 2 minutos)

P1 – Ciclo de Enxaguamento e
Manutenção

(sem desinfeção) - Use para evitar que o solo
seque nos instrumentos quando não forem lavados
dentro de uma hora. Observe que este ciclo não
fornece desinfeção, pois destina-se apenas a servir
de pré-lavagem para instrumentos.

<30 ºC (frio)
2-10 minutos
(padrão de 2 minutos)

P2 – Ciclo Regular*

(sem desinfeção) - Use para instrumentos soltos
moderadamente sujos. Observe que este ciclo NÃO
fornece desinfeção, o que pode não ser aceitável em
certas regiões e aconselhamos que consulte a sua
autoridade reguladora local antes de ativar.

P3 – Ciclo de Trabalho Pesado com
desinfeção
Use para instrumentos e cassetes muito sujos.

P4 – Personalizar*

(A entre A = 3,500 (enxaguamento) e A = 6,000
°
°
°

(padrão de 2 minutos)

90-95 ºC
5 minutos

<30°C (frio)
2 minutos

50 ºC
5-9 minutos

90-95 ºC
1-5 minutos

N/D

90-95 ºC
10 minutos

70 ºC
5 minutos

1-25 minutos
(padrão de 10
minutos)

1-25 minutos
(padrão de 8
minutos)

1-25 minutos
(padrão de 8
minutos)

P5 – Ciclo Especial

93 ºC 10 minutos. Apenas acesso a técnicos.
Este ciclo tem um perfil diferente, não há
drenagem de até depois da desinfeção; a
desinfeção é realizada durante a lavagem.

1-25 minutos
(padrão de 8
minutos)

* a ser ativado por um técnico

A temperatura de desinfeção de P3, P4 e P5 reflete a temperatura mínima garantida a
qualquer momento durante a desinfeção em qualquer lugar da câmara de lavagem. No
entanto, a temperatura de desinfeção é definida em torno de 93 °C, com um ponto de
comutação superior do aquecedor a 94 °C e um ponto de comutação inferior de 92 °C.
O tempo de desinfeção de P4 pode ser aumentado em intervalos incrementais de 1
minuto de 1 a 5 minutos. O tempo mínimo de desinfeção é de 1 minuto com um valor
mínimo Ao de 3500. O valor mínimo Ao para o tempo de desinfeção de 5 minutos é de
6000. O tempo final de enxaguamento deve ser definido e validado por um técnico após
a instalação no escritório.
Nota: ISO 15883-1 descreve as relações tempo-temperatura para a desinfeção por calor húmido, como se
segue:

“Para um processo de desinfeção por calor húmido, pode-se esperar que um determinado tempo a uma
determinada temperatura tenha um efeito letal previsível contra uma população padronizada de organismos.
A definição do processo de desinfeção por calor húmido pode ser conseguida através do método A0, que
utiliza o conhecimento da letalidade do processo particular a diferentes temperaturas para avaliar a letalidade
global do ciclo e expressar isso como o tempo de exposição equivalente a uma temperatura especificada.”
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4.3 Cestos e Acessórios
Observe as recomendações do fabricante do instrumento quanto à limpeza e manutenção.
Ao carregar a unidade, arrume os instrumentos soltos para que não se toquem.
Os instrumentos com superfícies ou cavidades côncavas devem ser colocados de forma a
que a água possa drenar livremente.
Cestos

STATIM 2000 cesto
01-107240

STATIM 5000 cesto
01-107241

Cesto grande
01-113545

Peças de mão

Para uso apenas com modelos LCS

Cesto de higiene
01-113546

Cesto com tampa articulada
01-113547

Adaptador de peça de mão
01-113625

Suportes (carrinho e cestos não incluídos)

Suporte de seis cassetes
01-113251

Suporte de três cassetes, dois cestos
01-113253

Suporte de dois cestos
01-113257

Suporte para instrumentos verticais e com
dobradiças
Requer suporte de um cesto

Suporte para instrumentos verticais
01-113255

Suporte para instrumentos com
dobradiças
01-110409S
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4.4 Sugestões e dicas para melhores resultados de limpeza
•

Remova todo o cimento, material composto e amálgama dos instrumentos antes do
processamento na HYDRIM.

• Use apenas acessórios, como cestos, cassetes, carrinhos e prateleiras para segurar os
instrumentos que são concebidos para a HYDRIM C61wd G4.
• Utilize acessórios apenas para o fim a que se destinam. Por exemplo, não coloque
instrumentos articulados em cassetes. Use o suporte de instrumentos com dobradiças
em vez disso.
• Desmonte os instrumentos, se possível.
• Não sobreponha instrumentos. Cada instrumento deve ser mantido separadamente.
• Todos os instrumentos devem ser colocados na lavadora-desinfetadora de instrumentos
de modo a permitir um bom enxaguamento de todas as superfícies. Qualquer superfície
que esteja protegida da água e do detergente não pode ser limpa.
• Os instrumentos com dobradiças devem ser colocados numa posição aberta nos
cestos. Os instrumentos articulados fechados não podem ser limpos.
• Coloque balões de sucção no suporte para instrumentos verticais e assegure-se de que
a água possa fluir de forma irrestrita para dentro e para fora dos tubos. Não coloque
tubos de sucção horizontalmente num cesto ou numa cassete. Para instrumentos que
contêm lumens, como peças de mão dentárias, apenas as superfícies externas são
limpas (a menos que seja utilizado o adaptador LCS).
• Coloque tabuleiros e outros itens de formato côncavo num ângulo para garantir que a
água possa escorrer facilmente das superfícies.
• Não sobrecarregue a HYDRIM.
• Verifique a configuração da HYDRIM:
– Certifique-se de que os braços de lavagem da lavadora estejam livres de qualquer
bloqueio e podem rodar livremente.
– Certifique-se de que os filtros de rede no dreno da câmara estejam livres de detritos.
• Para obter os melhores resultados de limpeza, os instrumentos devem ser processados 
na HYDRIM o mais rapidamente possível. Se a limpeza imediata não for possível,
recomenda-se processar os instrumentos usando o programa P1 Enxaguamento e
Manutenção imediatamente após o uso no paciente.
• Inspecione visualmente os instrumentos quanto à limpeza e integridade (corrosão,
alterações do material) após limpar e repare ou substitua instrumentos, se necessário.
• Se o processo aplicado for ativado, o operador deve confirmar que os instrumentos
estão visualmente limpos após a conclusão de um ciclo completo.
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4.5 Configurações de carga recomendadas.
A HYDRIM C61wd G4 pode processar muitas combinações de instrumentos diferentes,
conforme determinado pelo seguinte:
• Tamanho da clínica
• Tipos de procedimentos realizados de cada vez
• Especialização da clínica
• Protocolos de gestão de instrumentos
Abaixo estão alguns exemplos de alguns cenários de carregamento, incluindo as cargas
mais comuns no cesto, o carregamento recomendado de instrumentos gerais e o pior
cenário de carregamento da unidade. Manuseie todos os instrumentos com cuidado para
evitar lesões pessoais causadas por
 perfurações, por exemplo, e siga os regulamentos
locais de saúde e segurança para evitar acidentes.
Usar cestos e acessórios
Observe as recomendações do fabricante do instrumento quanto à limpeza e manutenção.
Ao carregar a unidade, arrume os instrumentos soltos para que não se toquem. Os
instrumentos com superfícies ou cavidades côncavas devem ser colocados de forma a que
a água possa drenar livremente.
Carregamento da amostra:
Instrumentos sólidos retos e com dobradiças
Por exemplo:
bisturis, tesouras,
curetas, escavadores,
pluggers, etc.

Instrumentos sólidos retos
Por exemplo:
alicates, facas,
exploradores,
destartarizadores, etc.
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Instrumentos com dobradiças, instrumentos sólidos e instrumentos ocos
abertos
Por exemplo:
Destartarizadores,
curetas, elevadores
dentários, espelhos
de peça única, tubos
de sucção, etc.

Por exemplo: Pinça
de tecido e tesoura.

Instrumentos pequenos e desmontados

Por exemplo: Espelhos de duas peças, alças de faca de
bisturi, etc.

Conjuntos de instrumentos em cassetes - carga total

Por exemplo: Limas para ossos, pluggers, curetas,
escavadores, etc.

Peças de mão

Para uso apenas com modelos equipados com o Sistema de
Limpeza de Lumens.
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4.6 Executar um ciclo
Antes de usar a sua HYDRIM, verifique se o suprimento de água está ligado e se o saco de
solução de limpeza HIP™ Ultra está instalado e conectado corretamente e siga estes passos:

22. Toque no ecrã para começar. 33. Pressione DESBLOQUEAR,

1 Ligue a unidade.

se necessário.

44. Coloque os instrumentos nos

66. Pressione INICIAR.

cestos ou cassetes, coloque-os
na máquina e feche a porta.

55. Selecione o ciclo desejado.
(Use um ciclo de trabalho
pesado para cassetes,
instrumentos articulados ou
instrumentos muito sujos.)

77. O ciclo começará.
O ciclo começará ao drenar a unidade. A barra no ecrã indica a
progressão do ciclo. A fase dentro do ciclo é mostrada abaixo
da barra (por exemplo, Enchimento, Enxaguamento). O tempo
estimado restante (em minutos) é sempre exibido. Note que o tempo
aumentará ou diminuirá dependendo do ciclo projetado completado.

88. O ciclo está completo.
Quando o ciclo estiver concluído, o nome do programa e “Ciclo
Completo” são exibidos e a unidade emite um sinal sonoro
três vezes. Pressione “OK” para abrir a porta. Use luvas para
descarregar os instrumentos. Após todos os ciclos, tenha cuidado,
pois os instrumentos, o carrinho, os cestos e as cassetes podem
estar quentes. Inspecione os instrumentos quanto a detritos antes
de embalar/esterilizar.
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4.7 Interromper/abortar um ciclo
A porta da HYDRIM está bloqueada durante o ciclo. Se o botão
PARAR for pressionado, o ciclo será interrompido e não poderá
ser reiniciado. A mensagem “A drenar. Aguarde” aparecerá. A
unidade irá drenar. Em seguida, a mensagem "Instrumentos
não processados" será exibida. Pressione OK. Abra a porta
pressionando     . Use luvas ao manusear os instrumentos. Tenha
cuidado, pois os instrumentos, carrinhos, cestas e cassetes podem
estar quentes. O ciclo deve ser repetido para garantir que os
instrumentos sejam processados corretamente.

NOTA: Se a fase de secagem do ciclo for interrompida, as partes críticas do ciclo são
concluídas e a mensagem exibe o nome do programa e “Ciclo Completo”. Secagem
interrompida” aparecerá.

4.8 Funções adicionais do menu de utilizador e configuração
Para aceder aos menus de utilizador e configuração, siga estes passos:

OU
Limpeza de câmara
Este ciclo é usado para remover periodicamente os depósitos de
água dura das paredes e prateleiras da câmara. Despeje 0,5 litros
de vinagre ou ácido cítrico na câmara antes de iniciar o ciclo. A
HYDRIM irá lembrá-lo de executar um ciclo de limpeza a cada 25
ciclos. A frequência do lembrete pode ser ajustada pelo técnico.
Toque em "limpeza". Um ciclo de limpeza, semelhante a um ciclo de
lavagem normal, será executado. Não limpar a câmara pode causar
corrosão.
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Contagem de ciclo
Isto permite que o utilizador veja quantos ciclos foram executados
na HYDRIM. Toque na contagem do ciclo e o número de ciclos
(concluído e abortado) será exibido. Isto não pode ser redefinido.
Toque na seta para trás para voltar ao menu anterior.

    Instruções
Os utilizadores podem aceder a uma base de dados de instruções
ilustradas sobre como executar a manutenção de rotina, como a
instalação da solução de limpeza.

4.9 Abrir a porta em caso de falha de energia
Se houver uma falha de energia, localize a alavanca na extremidade superior da porta,
deslize-a para a direita e puxe a porta para abrir. Seja cuidadoso! Pode haver fluido
remanescente na unidade e os instrumentos podem estar quentes. Se o ciclo tiver sido
interrompido, os instrumentos não devem ser usados e
 devem ser reprocessados.
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A HYDRIM C61wd G4 tem um Coletor de Dados interno capaz de armazenar a informação
do ciclo em cada ciclo, quer seja bem-sucedido ou incompleto, durante o tempo de vida útil
da unidade. Pode ter acesso a esta informação por meio do ecrã tátil, através do portal web
ou usando um dispositivo de armazenamento USB.

5.1 Recuperar informação do ciclo utilizando o ecrã tátil
1. A partir do menu principal, pressione o ícone USB.
2. A unidade guardará até aos últimos cinco ciclos bem-sucedidos e os últimos cinco
ciclos incompletos.
Se selecionar um ciclo da lista, mostrará a informação do ciclo num formato semelhante
ao do que será imprimido.

3. Usar as teclas de seta para deslizar e ler.
NOTA: Independentemente do facto de ter um dispositivo de armazenamento USB
anexado à unidade ou não, pode ver sempre os últimos cinco ciclos bem-sucedidos e os
últimos cinco ciclos incompletos.
Utilizar o portal web da HYDRIM C61wd G4 para aceder a toda a informação do ciclo
armazenado na HYDRIM do seu computador. Para conectar a sua HYDRIM consulte a
secção 3.23 Conectar a uma rede.
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5. Armazenar e recuperar informação do ciclo
5.2 Recuperar informação do ciclo utilizando a cópia de segurança
USB dos dados
O dispositivo de armazenamento USB pode ser utilizado para transferir a informação do
ciclo armazenada na unidade para um computador. A melhor prática sugere que isto deve
ser feito uma vez por semana. Para transferir informação utilizando a porta USB, seguir
estes passos:
1. Ligar o dispositivo de armazenamento USB na porta USB.
2. A HYDRIM mantém um registo dos dados que já foram transferidos para o dispositivo
de armazenamento USB e carregará automaticamente apenas a nova informação. A
informação armazenada na memória interna da HYDRIM pode ser copiada apenas uma
vez. O acesso a informação previamente transferida pode ser feita a partir do portal web.
3. Quando a luz de atividade no dispositivo de armazenamento USB parar de piscar
ou o ícone USB no LCD passar de verde cintilante para um cinza sólido, remover o
dispositivo de armazenamento USB e transferir a informação para o seu computador.
NOTA: Se selecionar o ícone do dispositivo de armazenamento USB do menu principal,
apenas será capaz de ver os últimos cinco ciclos completos e os últimos cinco ciclos
incompletos. Para ver todos os ciclos armazenados no dispositivo de armazenamento USB
deve utilizar o seu computador.
NOTA: Se perder o seu dispositivo de armazenamento USB e quiser transferir o histórico
do ciclo da sua unidade para um novo dispositivo, siga estes passos:
1. Ligar o novo dispositivo de armazenamento USB na porta USB.
2. Selecione o ícone USB.
3. No ecrã de informações do ciclo, selecione o ícone USB novamente.
4. Selecione Copiar e a unidade copiará todas as informações de ciclo para o dispositivo
de armazenamento USB.
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6. Cuidados e Manutenção
6.1 Substituir a solução de limpeza HIP™ Ultra
Substitua a solução de limpeza apenas pela solução de limpeza HIP™ Ultra, que é usada
na forma diluída como um detergente para a limpeza de instrumentos cirúrgicos na
lavadora-desinfetadora HYDRIM.
É um líquido incolor e quase inodoro que é completamente solúvel em água. Algumas
precauções devem ser tomadas para lidar com segurança com este produto químico.
Para mais informações, consulte a secção 3.2 Manuseio e instalação da solução de
limpeza HIP™ Ultra.
NOTA: Para evitar derramamentos, substitua o recipiente da solução apenas quando a
mensagem aparecer e não se esqueça de usar luvas.
Quando aparecer um X vermelho no ícone do amaciador de água/detergente. Pressione
o ícone para determinar se o problema está no nível da solução de limpeza ou amaciador
de água. Se a solução de limpeza precisar de ser substituída, um X vermelho aparecerá ao
lado dela.
Para substituir a solução de limpeza, siga estes passos:
Peça sobressalente#: Solução de limpeza CS-HIPC-U (8 x 750 mL), HIP™ Ultra.

1

2

3

4

5

Desligue a alimentação
(OFF), abra a porta
e retire a gaveta de
produtos químicos.

61 72

3

4

5

6 17 2

Desconecte o conector da
solução de limpeza.
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3

4

5

6

7

Remova o saco de
solução de limpeza vazio
e descarte-o ou recicle-o.

ULTRA

6. CuidadosProtection
e Manutenção
h Instrument
1

2

3

4

5

61 72

3

4

5

6

www.scica
71

2

3

4

5

6

7
Lot number:
L0T334.11.2012

Product: CS-HIPC
8X 750ML /
25.4 U.S. fl. oz.

Coloque um novo saco
na gaveta de produtos
químicos.

Certifique-se de que o bocal
esteja na posição correta.

Conecte o novo saco,
feche a porta e
ligue (ON) a unidade.

Para preparar a bomba de dosagem da solução de limpeza, pressione o ícone de
amaciador de água/detergente no ecrã principal. No ecrã do amaciador de água/
detergente, pressione o X vermelho ao lado de "Detergente". A unidade preparará o
sistema de dosagem e uma marca de verificação verde aparecerá no lugar do X vermelho
quando estiver pronto para uso.

NOTA: O sistema também pode ser preparado simplesmente iniciando um ciclo e
selecionando “Detergente substituído”, quando solicitado.
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6. Cuidados e Manutenção
6.2 Reabastecimento do reservatório de sal de amaciador de água
Quando aparecer um X vermelho no indicador de nível do detergente e do amaciador de
água, pressione no ícone para determinar se o problema está no nível do amaciador de
água ou da solução de limpeza. Se o amaciador de água precisar de ser recarregado, siga
estes passos:
1. Abra a tampa do recipiente de sal.
2. Encha o recipiente de sal até ao topo,
usando o funil fornecido, até um máximo
de 0,5 kg.
3. Feche a tampa do recipiente de sal,
assegurando uma vedação
apertada. Uma vedação inadequada
pode levar à corrosão.
4. Execute um ciclo completo, sem
instrumentos.
	Peça sobressalente#: Sal 01-112594S,
Amaciador de água

2. Remove softener

6.3 Troca do filtro de ar e filtro bacteriológico (se instalado)
		 Filtro de ar
Quando a mensagem “Substituir filtro de
ar” aparecer, o filtro HEPA precisa de ser
trocado.
1. Desligue a energia.
2. Abra o painel de ventilação debaixo da
porta da frente da unidade.
3. Anote a direção da seta e remova o filtro
antigo puxando-o desde o centro.
Filtro bacteriológico

4. Instale o novo filtro de ar - colocando a
seta na orientação correta - e feche o
painel de ventilação.

Filtro HEPA

5. Depois de substituir o filtro, vá para o
ecrã “Redefinir contador de secagem”
no menu de Configuração e redefina o
contador de secagem para zero. (Veja a
secção 3.11).
O filtro deve ser substituído a cada 750 ciclos de secagem. A unidade continuará a
funcionar se o filtro não for substituído, mas irá notar um desempenho de secagem inferior
ao ideal. Peça sobressalente#: Filtro de ar 01-113277S, C61
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Filtro bacteriológico
Os modelos equipados com um sistema de
limpeza de lumens (LCS) possuem um filtro
biológico que deve ser substituído a cada 500
ciclos ou se estiver sujo. Para alterar o filtro
biológico, siga estes passos:
1. Desligue a unidade e desconecte o tubo
A do filtro bacteriológico e remova o
filtro do suporte do filtro.

Tubo A

2. Observe a orientação da marca da seta
no filtro antes de removê-lo. Depois
de o filtro ficar livre do braço, desligue
cuidadosamente o tubo B da parte de
trás do filtro.

Tubo B
(atrás)

3. Antes de instalar o filtro bacteriológico de
substituição (encomenda n.º 01-102119S
da SciCan), verifique se a marca da seta
no filtro corresponde à direção da seta
no suporte. Pressione o lado direito do
encaixe do filtro no tubo B.
4. Pressione com gentileza o filtro de
substituição no suporte do filtro. A marca
da seta do filtro deve estar virada para
fora e a apontar para a direita.
5. Ligue de novo o tubo A ao lado
esquerdo do encaixe do filtro.
6. Depois de substituir o filtro, vá para o
ecrã “Redefinir contador de LCS” no
menu de Configuração e redefina o
contador para zero. (Veja a secção 3.12).

6.4 Manutenção do filtro e dos braços de lavagem
		 Manutenção do filtro
Inspecione os filtros grossos e finos no
fundo da câmara diariamente quanto a
detritos e limpe se necessário. Para limpar,
remova o filtro (gire a porca de metal
na parte central do filtro para soltá-lo),
enxague debaixo de uma torneira e remonte.
Certifique-se de que o filtro está firmemente
bloqueado na posição quando substituído.

3. Remove coarse filter
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6. Cuidados e Manutenção
Manutenção dos braços de lavagem:
Se observar que os braços de lavagem
não estão a girar facilmente, remova o(s)
braço(s) conforme necessário - a remoção
excessiva dos braços de lavagem pode
reduzir a vida útil. Ambos os braços superior
e inferior são montados sob pressão. Para
remover o antebraço, puxe para baixo e
para remover o antebraço, puxe para cima.
Enxague debaixo de uma torneira, limpe as
obstruções dos orifícios de saída e remonte.

4. Remove Arms

6.5 Limpeza da unidade
Para limpar as superfícies externas e a cobertura do decalque no ecrã tátil, use um pano
macio humedecido com água e sabão ou um desinfetante de superfície. Não utilize
químicos ásperos. Para limpar a câmara, use a função “Limpeza” disponível no menu do
utilizador com 0,5 L de vinagre ou ácido cítrico na câmara. Veja a secção 4.8 para detalhes.
NOTA: A cada 25 ciclos, o utilizador será lembrado a executar um ciclo de limpeza da
câmara. Pressione OK para continuar o ciclo de lavagem selecionado, mas lembre-se de
executar um ciclo de limpeza da câmara na próxima oportunidade disponível.

6.6 Preparar a unidade para envio
Se preparar a unidade para transporte ou armazenamento, a água residual deve ser
removida do reservatório. As águas residuais na unidade podem conter contaminantes
biológicos. No menu Configurar, selecione a função Preparar para Envio. A unidade
irá bombear toda a água residual do reservatório. Se restar uma pequena quantidade,
absorva com material absorvente. Use luvas de borracha descartáveis. Elimine o material
absorvente de acordo com os regulamentos de eliminação de resíduos biológicos.
Se a unidade estiver sem energia, use o tubo de drenagem localizado sob a parte frontal da
unidade no meio para drenar a água da câmara e do sistema. Em seguida, desbloqueie a
porta usando a alavanca da porta (consulte a secção 4.9) e remova o filtro grosso e o filtro
fino (consulte a secção 6.4) e use material absorvente para absorver a água restante no
reservatório.
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6.7 Manutenção anual
Se a mensagem “Manutenção preventiva é necessária. Ligue para o Serviço Técnico”
aparecer, a manutenção anual é necessária. Para continuar a usar a HYDRIM, pressione
OK. Ligue para o serviço de atendimento o mais rapidamente possível. A manutenção anual
deve ser feita após transcorridos 365 dias desde a instalação inicial ou desde a última
chamada de serviço.

6.8 Teste e validação de unidade
A seguir descreve-se a manutenção regular recomendada a ser executada pelo utilizador e
pelos técnicos da lavadora-desinfetadora IM C61wd G4.
Para garantir a eficácia de limpeza contínua da unidade, a SciCan recomenda observar os
seguintes protocolos de testes periódicos.
•

NOTAS IMPORTANTES:
Este documento descreve os requisitos mínimos para garantir que o equipamento
cumpre as especificações. Em algumas regiões, os documentos de orientação locais/
nacionais podem exigir testes adicionais. Contacte o seu revendedor ou autoridades
médicas locais para detalhes.

•

A instalação, ativação, manutenção anual DEVEM ser executadas por técnicos
aprovados pela SciCan. A falha em manter este equipamento pode invalidar os
resultados do seguinte regime de testes.

Os protocolos de testes periódicos recomendados estão listados na tabela abaixo:

Quando

Quem

Após a instalação

Por um
técnico aprovado
pela SciCan

Que testes
•

Testes e verificações
diários

Pelo utilizador

Anualmente

Por um
técnico aprovado
pela SciCan

Anualmente

Por um
técnico aprovado
pela SciCan
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•

Teste de ativação/instalação como
descrito no documento de instalação incluído
com a unidade.
Primeira validação, se exigido pelos
regulamentos locais.

•
•
•
•

verificação do bloqueio da porta
verificação da rotação dos braços de lavagem
verificação da vedação da porta
verificação da transportadora de carga

•
•

verificar e limpar filtros de câmaras
exame visual (inspeção sob ampliação)
de cada carga quanto a sujidade residual.

•

Calendário de manutenção anual,
conforme descrito no manual de serviço

•

Nova validação, se exigido pelos regulamentos
locais.

6. Cuidados e Manutenção
Testes a serem realizados pelo utilizador:
Verificação do bloqueio da porta
Este teste destina-se a garantir que a porta não possa ser aberta durante um ciclo ou que
um ciclo não comece com a porta aberta. Para verificar se estes recursos estão a funcionar
corretamente, tente abrir a porta usando o manípulo imediatamente após o início de um
ciclo. Cuidado - NÃO tente isto quando os braços de lavagem estiverem a rodar e/
ou a água estiver acima da temperatura ambiente. A porta não deve abrir. Ao tentar
iniciar um ciclo com a porta aberta, o ciclo não deve iniciar. Se a unidade falhar neste teste,
pare de usá-la imediatamente e ligue para o seu revendedor para obter assistência técnica.
Verificação da vedação da porta
Verifique visualmente se há detritos ou desgaste na vedação da porta. Se a vedação estiver
gasta ou danificada, entre em contacto com o revendedor para obter assistência técnica.
Verificação da transportadora de carga
Verifique visualmente os suportes de carga (carrinhos) quanto a desgaste, danos e se as
roldanas se movem livremente em toda a sua faixa.
Verificação do filtro da câmara
Remova, verifique visualmente e limpe conforme descrito na secção 6.4.
Verificação de carga
Inspecione visualmente cada carga quanto à sujidade residual. As lavadoras são
concebidas para garantir que as superfícies dos instrumentos estejam livres de detritos que
possam comprometer o processo de esterilização. Uma verificação visual dos instrumentos
processados em
 cada carga deve ser realizada, antes da esterilização para garantir que
nenhum resíduo residual esteja presente no instrumento.
Se ainda houver resíduos, o instrumento não deve ser considerado limpo e deve ser
reprocessado novamente pela HYDRIM antes da esterilização.
NOTA: Alguns materiais configuráveis, como cimentos e compostos, se definidos no
instrumento, não serão removidos numa HYDRIM. Se estes materiais forem notados no
instrumento, a remoção abrasiva poderá ser necessária.
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7. Resolução de Problemas

Problema

Possíveis Causas e Soluções

Os instrumentos não
estão limpos

•
•
•
•
•

Ecrã tátil/
Unidade não liga

•
•
•

Não sobrecarregue cassetes ou cestos de
instrumentos.
Não coloque muitas cassetes na HYDRIM.
Use o ciclo de Trabalho Pesado para cassetes e
instrumentos com dobradiças.
Verifique os filtros e braços de lavagem quanto a
detritos.
Aumente os tempos de lavagem. Veja a secção 4.8.
Certifique-se de que o botão de energia esteja ligado
(ON).
Verifique se a ficha está inserida corretamente na
tomada da parede.
Verifique se um fusível ou circuito está queimado
- ligue para o serviço de atendimento para obter
assistência.

NOTA: Os fusíveis NÃO devem ser substituídos pelo
operador. Ligue para um técnico de assistência
autorizado para obter assistência.
Para proteção contínua contra o risco de incêndio,
substitua apenas por fusíveis de 15A, 250V tipo F.
Os braços de lavagem não
rodam

•
•

Remova os braços de lavagem, limpe e reinstale-os.
Verifique se há obstruções na câmara.

A porta não pode ser aberta

•
•

O ciclo não está completo.
O ciclo foi interrompido e a unidade ainda não terminou a drenagem.

Os ciclos operacionais
parecem estar a demorar
muito a completar

•

A água não está suficientemente quente. Verifique
se a temperatura da água quente recebida está no
intervalo recomendado.
Verifique se as mangueiras quente e fria não estão
invertidas.

A mensagem "Sem
detergente" aparece mas
ainda há bastantes produtos
químicos no recipiente

•
•
•

Verifique se há uma torção na tubulação química.
Verifique a vedação da tampa.
Reinstale a solução química, consulte a secção 6.1

O desempenho de secagem
é inadequado

•

Aumente o tempo de secagem Veja a secção 4.8.

•

Altere o filtro HEPA. peça de reposição n.º:
Filtro Filtro de ar 01-113277S, C61

•
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Problema

Possíveis Causas e Soluções

A mensagem “Manutenção
preventiva é necessária.
Ligue para o serviço técnico”
aparece

A manutenção anual deve ser feita após transcorridos
365 dias desde a instalação inicial ou a última chamada
de serviço. Ligue para a assistência.

Aparece a mensagem
“Substitua o filtro do ar”

•
•

Substitua o filtro HEPA. Veja a secção 6.3.
Se o filtro foi substituído e a mensagem continuar
a aparecer, reinicie o contador de secagem. Veja a
secção 3.11.

Aparece a mensagem
“Substitua o filtro de LCS”

•
•

Substitua o filtro biológico. Veja a secção 6.3.
Se o filtro foi substituído e a mensagem continuar a
aparecer, reinicie o contador de LCS. Veja a secção
3.12.

“Filtro de ar em falta.
Instale o filtro”

•

Verifique o filtro HEPA para garantir que está
instalado corretamente (com a seta na posição
correta).

Dispositivo de
armazenamento USB
perdido com todos os
dados do ciclo

Se precisar de copiar todos os dados de ciclo da
unidade para um novo dispositivo de armazenamento
USB:
1. Insira o novo dispositivo USB.
2. Selecione o ícone USB.
3. Selecione informações de ciclo.
4. No ecrã de informações do ciclo, selecione o ícone
USB no canto superior direito.
5. Selecione copiar e todo o histórico de ciclos da
unidade será copiado para o novo dispositivo.

Sem ligação à internet

Selecione o ícone de conectividade para ir para o ecrã
de estado da ligação.
• Se aparecer um X vermelho ao lado do IP: Não tem
uma conexão de rede. Contacte o seu administrador
de rede.
• Se aparecer um X vermelho ao lado de Internet: Não
tem uma ligação à Internet. Contacte o seu provedor
de Internet.
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Mensagens de erro
Erro

O que significa

O que fazer

CF1 Falha no
aquecimento de
água

A água não atinge a temperatura
necessária no tempo especificado.

• Ligue para a
assistência.

CF2 Falha de
enchimento da
câmara

A água não enche a câmara dentro
do tempo especificado.

• V
 erifique se as
mangueiras de água
não estão dobradas.
Abra as válvulas de
corte de água.

CF3 Falha de leitura Sensor defeituoso.
de temperatura da
câmara

• L
 igue para a
assistência.

CF4 Falha de
evacuação de água

A água não consegue drenar da
unidade.

CF5 Falha de
desinfeção

A temperatura caiu abaixo de 90 °C • Ligue para a
assistência.
durante a fase de desinfeção.

CF7 Ciclo abortado
ou interrompido

Falha de energia.

• R
 estaure a energia
na unidade.
• Reinicie o programa.

CF8 Falha do
aquecedor de ar

A temperatura do ar diminuiu
durante a fase de secagem

• L
 igue para a
assistência.

CF9

Falha do sistema

CF10 Erro no
Problema com a secagem.
sistema de secagem
CF11 Erro no
Problema com o sistema de
sistema de dosagem detergente.
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• V
 erifique se a
mangueira de
drenagem não está
dobrada.
• Verifique se os filtros
na parte inferior da
câmara não estão
obstruídos.
• Verifique se a saída
de drenagem está
dentro da altura
especificada
indicada no manual
de instalação.

• L
 igue para a
assistência.
• Ligue para a
assistência.
• L
 igue para a
assistência.

7. Resolução de Problemas
Erro

O que significa

O que fazer

CF12 Filtro de água
entupido (para
modelos equipados
apenas com LCS)

Problema com o sistema de
limpeza de lumens

• V
 erifique se o adaptador
LCS está encaixado
corretamente na
câmara.
• Selecionou LCS no
início do programa,
mas o LCS não está
instalado
• Se a mensagem
persistir, ligue para o
serviço técnico.
• L
 igue para a assistência.

CF13 Erro de
validação de
temperatura
CF14 Pré-lavagem
Água demasiado
quente

Água de pré-lavagem demasiado • V
 erifique se as
quente
mangueiras de água
(quente/fria) não estão
invertidas. Reinicie o
ciclo.

CF15
Interruptor de transbordamento
Transbordamento de do reservatório de água
reservatório de água acionado.

• Reinicie o programa.

CF16 Erro de
temperatura
ambiente

A unidade está muito quente ou
sobreaqueceu.

• A
 sala ou
compartimento
está muito quente
e não permite que
a unidade arrefeça
adequadamente.
• Se a mensagem
persistir, ligue para o
serviço técnico.

CF17 Erro de
secagem ao ar

Sistema de secagem
sobreaquecido.

• V
 erifique o filtro HEPA
• Verifique se a saída de
ar está bloqueada
• Se a mensagem
persistir, ligue para o
serviço técnico.

CF18 Sensor de
Problema com o sistema de
pressão do filtro de limpeza de lumens
água preso (apenas
para modelos wd
equipados com LCS)
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• L
 igue para a assistência.

• Ligue para a assistência.

7. Resolução de Problemas
Erro

O que significa

CF21 Falha na
bomba de dosagem

Erro no sistema de dispensação de • Aperte a tampa do
produtos químicos.
detergente.
• Verifique se há fuga
de detergente.
• Se a mensagem
persistir, ligue para o
serviço técnico.

CF22 Erro de
temperatura do ar.

Sensor defeituoso

• L
 igue para a
assistência.

CF23 Baixas
RPM de braço de
lavagem superior

A velocidade do braço de lavagem
superior é muito baixa.

• V
 erifique se a carga
não está a bloquear o
braço de lavagem.
• Verifique todos os
orifícios nos braços
de lavagem quanto a
detritos.
• Se a mensagem
persistir, ligue para o
serviço técnico.

CF24 Baixas
RPM do braço de
lavagem inferior

A velocidade do braço de lavagem
inferior é muito baixa.

• V
 erifique se a carga
não está a bloquear o
braço de lavagem.
• Verifique todos os
orifícios nos braços
de lavagem quanto a
detritos.
• Se a mensagem
persistir, ligue para o
serviço técnico.

CF25 Erro de tensão
de referência
CF26 Erro da válvula
de ar
CF27 Erro de
Hardware

Falha do sistema

• L
 igue para a
assistência.

Problema com a pressão do ar na
linha de ar.

• L
 igue para a
assistência.

Falha de hardware

• L
 igue para a
assistência.
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8. Garantia
Garantia limitada
Por um período de um ano, a SciCan garante que a HYDRIMC61wd G4, quando fabricada
na condição de nova e não usada, não falhará durante o serviço normal devido a defeitos
no material e fabrico que não se devam a abuso aparente, uso indevido, ou acidente. No
caso de falha devido a tais defeitos durante este período de tempo, os remédios exclusivos
serão a reparação ou substituição, na opção da SciCan e sem encargos, de qualquer
peça(s) defeituosa(s), desde que a SciCan seja notificada por escrito no prazo de trinta (30)
dias da data de tal falha e que posteriormente a(s) peça(s) com defeito sejam devolvidas à
SciCan com os portes pré-pagos.
Esta garantia será considerada validada, se o produto for acompanhado pela fatura
original da compra emitida por um representante autorizado SciCan, e se tal fatura
identificar o artigo pelo número de série e afirmar claramente a data de compra. Nenhuma
outra validação é aceitável. Depois de um ano, todas as garantias da SciCan e outros
deveres com respeito à qualidade do produto serão conclusivamente presumidos ter sido
satisfeitos, toda a responsabilidade portanto deverá terminar, e nenhuma ação ou violação
de tal garantia ou dever poderá depois disso ser iniciado contra a SciCan.
Qualquer garantia expressa não fornecida aqui e qualquer garantia implicada ou
representação quanto a desempenho, e qualquer remédio para violação do contrato que,
mas por esta provisão, possa surgir pela implicação, operação da lei, prática da lei ou
curso de negociação, incluindo qualquer garantia implicada de comercialização ou de
aptidão para um propósito particular com respeito a todos e quaisquer produtos fabricados
pela SciCan, é excluída e renunciada pela SciCan.
Para registar a garantia do seu produto com SciCan, aceda a Scican.com, clique no país
apropriado e clique no separador Registar a sua garantia.
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9. Especificações
Comprimento:
52 cm
Largura:
59,8 cm
Profundidade:
52,6 cm
	
Profundidade com
a porta aberta:
82.9 cm

Dimensões da máquina:

Peso:		
44 kg

20,5"
23,5"
20,7"
32.6"
97 lbs

Ruído de execução:		

65 dB

Conexões de água quente e fria

G 3/4"

Pressão de água de entrada:		

1-10 bar

Temperatura da água quente recebida:

60 ºC

Dreno:

3/4"

Sistema de secagem:		

Aquecedor 1 kW

Ligação elétrica: 		
		
			

200-230VAC ±10%, fase única,
50 Hz, 12A
60 Hz, 12A

Classe de proteção:		

Classe I

Grau de poluição do equipamento:

Grau de poluição 2

Categoria de instalação de equipamentos:

Categoria de instalação II

Humidade relativa máxima:		
		

80% para temp até 31 °C/88°F
50% para temp até 40 °C/104°F

Intervalo de temperatura operacional:

5 ˚C - 40 ˚C

41 °-104°F

Altitude máx.:		

2000 m

6.562 pés

Rede de alimentação:		

+/-10% nominal

Fusíveis:		
15A, 250V, Tipo F
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10. Licença de produto de software SciCan
Este Contrato de Produto de Software SciCan é celebrado à data de entrega ("Data de
Vigência") do equipamento que contém o Produto de Software SciCan (o "Equipamento
SciCan") ao Cliente, entre a SciCan Ltd., 1440 Don Mills Road, 2nd Floor, Toronto, Canadá,
M3B 3P9 ("SciCan") e o comprador ou locatário do Equipamento SciCan e cada um dos seus
utilizadores finais (coletivamente, "Cliente"). "Produto de Software SciCan" significa todo o
software proprietário pertencente à SciCan contido no Equipamento SciCan.
Esta Licença de Produto de Software SciCan constitui o contrato integral ("Contrato") entre
a SciCan e o Cliente relativamente à utilização do Produto de Software SciCan pelo Cliente.
Nenhum pedido de compra que vise modificar ou complementar este Contrato adicionará ou
alterará os termos do presente, mesmo que assinado ou rubricado pela SciCan.

ARTICLE 1 - INTERPRETAÇÃO
1.1 Definições
(a) "Afiliada" significará qualquer entidade afiliada, que Controla, é Controlada por, ou está sob
Controlo comum do Cliente.
(b) "Informação Confidencial" significará a informação não pública, comercialmente sensível
de cada uma das partes e, no caso da SciCan, o Produto de Software SciCan, Atualizações,
Documentação e toda a informação da SciCan classificada como confidencial ou proprietária no
momento da divulgação.
(c) "Controlo" significará a posse, direta ou indireta, do poder de dirigir ou fazer dirigir
as políticas operacionais e de gestão de uma entidade através da propriedade de valores
mobiliários com direito a voto (pelo menos cinquenta e um por cento (51%) dos seus valores
mobiliários com direito a voto ou títulos de capital próprio), contrato, voto fiduciário ou outro.
(d) "Documentação" significará os manuais de utilização relativos à utilização do Produto de
Software SciCan e do Equipamento SciCan fornecidos com o Equipamento SciCan.
(e) "Licenciantes SciCan" significará os terceiros que tenham concedido direitos de distribuição
SciCan em relação ao seu software.
(f) "Atualizações" significará as modificações feitas pela SciCan ao Produto de Software
SciCan que, normalmente, são disponibilizadas pela SciCan sem custo adicional para os
respetivos clientes que são subscritores atuais dos serviços de apoio e que têm em dia o
pagamento das taxas dos serviços de apoio, se aplicáveis. As Atualizações passam a fazer parte
do Produto de Software SciCan para os efeitos deste Contrato.

ARTICLE 2 - LICENÇA
2.1 Concessão da Licença
De acordo com os termos e condições do presente Contrato, a SciCan concede ao Cliente
uma licença perpétua, totalmente paga, não exclusiva e intransferível para utilizar o Produto de
Software SciCan, exclusivamente na instalação do Cliente, e estritamente em conexão com a
operação do equipamento SciCan para fins comerciais internos do Cliente.
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ARTICLE 3 - RESTRIÇÕES DA LICENÇA
3.1 Restrições
Salvo quando expressamente autorizado no presente, o Cliente não realizará nem permitirá
qualquer:
(a) cópia ou modificação do Produto ou Documentação do Software SciCan;
(b) engenharia reversa, descompilação, tradução, desmontagem ou descoberta do código fonte
de toda ou qualquer parte do Produto de Software SciCan;
(c) distribuição, divulgação, marketing, locação, leasing ou utilização por parte de uma agência
de serviços ou transferência do Produto de Software SciCan ou da Documentação para qualquer
terceiro, exceto como parte integrante da venda do Equipamento SciCan que contém o Produto
de Software SciCan;
(d) divulgação dos resultados dos marcos de referência ("benchmarks") para o desempenho dos
Equipamentos SciCan ou dos Produtos de Software SciCan a terceiros sem o consentimento
prévio por escrito da SciCan; ou
(e) divulgação de qualquer código fonte (se existir) fornecido pelo presente a qualquer terceiro.

ARTICLE 4 - ATUALIZAÇÕES
4.1 Atualizações
(a) Contanto que o Cliente tenha aberto uma conta e fornecido todas as informações solicitadas
à SciCan e, quando aplicável, pago as taxas associadas às Atualizações, a SciCan fornecerá
Atualizações para o Produto de Software SciCan de acordo com as políticas e procedimentos
de aplicação geral da SciCan para as Atualizações. Antes da interrupção das Atualizações do
Produto de Software SciCan, a SciCan enviará ao Cliente um aviso prévio de pelo menos seis
(6) meses. O Cliente permitirá que a SciCan utilize o software de acesso remoto para o auxílio
na resolução de problemas ou dúvidas. As taxas de atualização, se existentes, serão cobradas
anualmente e pagas antecipadamente.
(b) A SciCan não será obrigada a fornecer Atualizações ou assistência se o Cliente não fizer
qualquer pagamento necessário ou optar por interromper os serviços de Atualização. A fim de
restabelecer ou renovar os serviços de apoio, o Cliente deve primeiro pagar à SciCan a taxa
anual de serviços de Atualizações em vigor e todas as taxas de serviços de Atualizações em
atraso e concordar que todas as Atualizações anteriores serão carregadas no Equipamento
SciCan.
(c) A SciCan não será obrigada a fornecer Atualizações para qualquer (i) Equipamento ou
Produto de Software SciCan alterado, danificado ou modificado, (ii) Produto de Software SciCan
que não seja a versão atual ou prévia, (iii) problemas do Produto de Software SciCan causados
por negligência do Cliente ou outras causas além do controlo da SciCan ou (iv) uma falha que
não possa ser reproduzida nas instalações da SciCan ou por acesso remoto às instalações do
Cliente.
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ARTICLE 5 - PROPRIEDADE
5.1 Propriedade
A SciCan retém todos os direitos, títulos e interesses em relação ao Produto de Software
SciCan, Atualizações e Documentação e quaisquer cópias do mesmo. Salvo disposição expressa
em contrário no presente Contrato, nenhuma licença, direito ou interesse em qualquer marca
comercial, direito de autor, nome comercial ou marca de serviço SciCan é concedido ao abrigo
do presente.

ARTICLE 6 - INDEMNIZAÇÃO REFERENTE A PATENTES E DIREITOS DE
AUTOR
6.1 Indemnização SciCan
A SciCan defenderá e indemnizará o Cliente por todos os custos (incluindo honorários
advocatícios razoáveis) decorrentes de uma reivindicação de que o Produto de Software SciCan
fornecido e utilizado no âmbito do presente Contrato infringe um direito de autor ou patente
protegido por lei, desde que:
(a) o Cliente notifique a SciCan por escrito dentro de trinta (30) dias da reivindicação;
(b) a SciCan tenha controlo exclusivo da defesa e de todas as negociações de acordos
relacionadas; e
(c) o Cliente forneça à SciCan a assistência, as informações e a autoridade necessárias para
realizar as ações acima.
As despesas razoáveis incorridas pelo Cliente na prestação de tal assistência serão
reembolsadas pela SciCan.

6.2 Exceção
A SciCan não será responsável por qualquer alegação de violação baseada:
(a) na utilização de uma versão ultrapassada ou modificada do Produto de Software SciCan
(exceto por tais alterações ou modificações que tenham sido feitas pela SciCan ou sob a
direção da SciCan) se tal violação pudesse ter sido evitada pela utilização de uma versão atual e
inalterada do Produto de Software SciCan; ou
(b) na combinação, operação ou utilização do Produto de Software SciCan com hardware,
programas ou dados não fornecidos ou de outra forma aprovados pela SciCan se tal violação
pudesse ter sido evitada pela utilização do Produto de Software SciCan sem tal hardware,
programas ou dados.
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6.3 Obrigação da SciCan
Caso a SciCan entenda ou acredite que o Produto de Software SciCan incorre em violação,
ou caso a utilização do Produto de Software SciCan pelo Cliente seja proibida, a SciCan terá a
opção, às suas custas, de:
(a) modificar o Produto de Software SciCan para que este não incorra em violação; ou
(b) obter para o Cliente uma licença para continuar a utilizar o Produto de Software SciCan; ou
(c) substituir o Produto de Software SciCan por outro software razoavelmente adequado para
operar o Equipamento SciCan; ou
(d) se nenhuma das medidas acima for comercialmente viável, revogar a licença para o Produto
de Software SciCan em violação e reembolsar o preço do Equipamento SciCan afetado, rateado
num prazo de cinco anos calculado a partir da Data de Vigência.

6.4 Totalidade da responsabilidade por violação
Este Article 6 estipula a totalidade da responsabilidade da SciCan por violação ou apropriação
indevida de direitos de propriedade intelectual.

ARTICLE 7 - GARANTIA
7.1 Garantia
A SciCan garante a titularidade e/ou a autoridade para conceder licenças do Produto de
Software SciCan. O recurso exclusivo do Cliente no que diz respeito à violação desta disposição
será em conformidade com o Article 6 (Indemnização referente a patentes e direitos de autor).

7.2 Funcionalidade
A SciCan garante por um período de noventa (90) dias a partir da Data de Vigência que o
Produto de Software SciCan, a menos que modificado pelo Cliente e desde que todas as
Atualizações tenham sido instaladas, executará, em todos os aspetos materiais, as funções
descritas na Documentação quando operado sobre o correspondente Equipamento SciCan.

7.3 Serviços
A SciCan reserva-se o direito de cobrar ao Cliente os serviços realizados pela SciCan em
relação a falhas comunicadas que sejam posteriormente determinadas como decorrentes de
erro do operador, utilizadores não formados, mau funcionamento elétrico da instalação, software
ou hardware não fornecido ou recomendado pela SciCan ou por alterações ou adições ao
Equipamento SciCan ou ao Produto de Software SciCan que não por meio de Atualizações ou
por pessoas que não os funcionários ou consultores da SciCan.

7.4 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
AS GARANTIAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS,
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE QUALIDADE
COMERCIAL, COMERCIABILIDADE, NÃO VIOLAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE
ESPECÍFICA.
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ARTICLE 8 - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
8.1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
SALVO O DISPOSTO NO Article 6 (INDEMNIZAÇÃO REFERENTE A PATENTES E DIREITOS DE
AUTOR), A RESPONSABILIDADE DA SCICAN POR DANOS AO ABRIGO DESTE CONTRATO
NÃO EXCEDERÁ EM CASO ALGUM O MONTANTE PAGO PELO LICENCIADO À SCICAN PELO
EQUIPAMENTO SCICAN EM RELAÇÃO AO QUAL SURGIU A REIVINDICAÇÃO. EM CASO
ALGUM A SCICAN SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS
OU CONSEQUENCIAIS, INCLUINDO MAS SEM SE LIMITAR A DADOS OU LUCROS PERDIDOS,
MESMO QUE TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. EM CASO ALGUM
OS LICENCIANTES SCICAN SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS,
ESPECIAIS, INDIRETOS, CONSEQUENTES, INCIDENTAIS OU EXEMPLARES DECORRENTES
DESTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE AÇÃO, QUER TENHA SIDO
BASEADA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO OU QUALQUER TEORIA DO DIREITO. AS PARTES
CONCORDAM COM A REPARTIÇÃO DO RISCO DE RESPONSABILIDADE ESTABELECIDO NA
PRESENTE SECÇÃO 8.1.

ARTICLE 9 - CONFIDENCIALIDADE
9.1 Manutenção da Confidencialidade
Em virtude da conta com a SciCan que o Cliente abrirá para fins de registo do Equipamento
SciCan e obtenção de Atualizações, a SciCan irá obter e possuir Informações Confidenciais
e informações pessoais relacionadas ao Cliente. As informações do Cliente que a SciCan
obtém não incluem a topologia da rede de área local ("LAN") ou informações sobre outros
dispositivos ligados à LAN. As informações pessoais que a SciCan obtém incluirão os nomes
das pessoas para as quais os e-mails podem ser enviados pela SciCan, no que diz respeito ao
funcionamento do Equipamento SciCan e às Atualizações. Cada uma das partes reconhece à
outra que, em virtude da respetiva relação de serviços de licenciamento e Atualização, poderá
ter acesso a Informações Confidenciais da outra parte. As partes concordam, tanto durante a
vigência do presente Contrato como após a sua rescisão, em manter em sigilo as Informações
Confidenciais de ambas. O Produto de Software SciCan deve ser tratado como confidencial em
caráter perpétuo. As partes concordam em não tornar as Informações Confidenciais de ambas
disponíveis em qualquer forma para qualquer terceiro (exceto aqueles dos seus funcionários
ou consultores sob obrigações de não divulgação) ou utilizar as Informações Confidenciais de
ambas para qualquer finalidade que não a contemplada por este Contrato. Cada parte tomará
medidas comercialmente razoáveis para garantir que as Informações Confidenciais não sejam
divulgadas ou distribuídas pelos seus funcionários ou consultores em violação ao disposto neste
Article 9. As partes concordam que os termos e condições deste Contrato são considerados
confidenciais.

9.2 Exceção
Não obstante qualquer disposição contida no presente Contrato, nenhuma das partes será
obrigada a manter em sigilo qualquer uma das seguintes informações:
(a) informações que, no momento da divulgação à parte recetora, sejam do domínio público;
(b) informações que, após a divulgação, se tornem parte do domínio público, exceto por
violação do presente Contrato;
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(c) informações que estavam na posse da parte recetora no momento da divulgação e que não
foram obtidas, direta ou indiretamente, da parte divulgadora;
(d) informações que a parte recetora pode demonstrar serem resultantes das suas próprias
pesquisas e desenvolvimento, independentemente da divulgação por parte da parte divulgadora;
(e) informações que a parte recetora recebe de terceiros, desde que essas informações não
tenham sido obtidas por esses terceiros junto da parte divulgadora a título confidencial; ou
(f) informações produzidas em conformidade com a lei aplicável ou com uma ordem judicial,
desde que a outra parte seja informada com antecedência razoável dessa lei ou ordem e tenha a
oportunidade de tentar impedir ou limitar essa produção.

ARTICLE 10 - GERAL
10.1 Legislação e Foro
O presente Contrato será regido e interpretado sob as leis da Província de Ontário e as leis
federais aplicáveis do Canadá. Em caso algum o presente Contrato será regido pela Convenção
das Nações Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de Mercadorias.

10.2 Avisos
Todos os avisos deverão ser formalizados por escrito e enviados por correio registado, correio
expresso, ou transmitidos por fax e confirmados por correio, para os endereços indicados
na primeira página deste Contrato, ou outro endereço que qualquer das partes possa indicar
com pelo menos dez (10) dias de antecedência por escrito para a outra parte. Os avisos para
a SciCan deverão ser enviados para privacy@SciCan.com. O aviso será considerado como
entregue no ato da entrega pessoal (no caso de correio expresso ou fax) ou cinco (5) dias úteis
após ter sido enviado por correio registado ou no dia útil seguinte, se enviado por fax.

10.3 Cessão
O Cliente não pode ceder o presente Contrato (por lei ou de outra forma) ou sublicenciar o
Produto de Software SciCan sem o consentimento prévio por escrito da SciCan. No entanto,
o Cliente pode vender ou de outra forma descartar o equipamento SciCan com o Produto
de Software SciCan carregado no seu sistema operativo interno. O Cliente reconhece que
não estarão disponíveis Atualizações para qualquer equipamento que seja vendido ou
descartado, a menos que o comprador ou destinatário abra uma conta para Atualizações
com a SciCan e pague as correspondentes taxas. Qualquer cessão ou sublicença proibida do
Produto de Software SciCan será nula e sem efeito. Não obstante, mediante aviso por escrito à
SciCan, o Cliente pode ceder, ou de outra forma transferir o presente Contrato para uma Afiliada
do Cliente, desde que tal Afiliada concorde com a SciCan em estar vinculada aos termos e
condições do presente Contrato.
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10.4 Custos legais
Se qualquer ação legal, incluindo arbitragem, for necessária para fazer cumprir ou interpretar
qualquer uma das disposições do presente Contrato, a parte vencedora em tal ação irá recuperar
todos os custos e despesas razoáveis, incluindo honorários advocatícios, incorridos em relação a
tal ação.

10.5 Recurso Extraordinário
Cada parte reconhece que qualquer violação das suas obrigações em relação aos direitos de
propriedade da outra parte ou dos licenciantes dessa parte pode causar a essa outra parte
danos irreparáveis para os quais podem existir soluções inadequadas na lei e que essa outra
parte e os seus licenciantes terão direito a uma medida cautelar, para além de todas as outras
soluções disponíveis para ela.

10.6 Títulos
Os títulos de artigos e secções do presente Contrato são fornecidos apenas por conveniência e
não têm efeito substantivo na construção deste Contrato.

10.7 Força Maior
Nenhuma das partes será responsável por qualquer falha de desempenho devido a causas fora
do seu controlo razoável.

10.8 Separabilidade
Se qualquer disposição do presente Contrato for considerada inexequível, as partes substituirão
a disposição afetada por uma disposição exequível, que se aproxime da intenção e do efeito
económico da disposição afetada.

10.9 Irrenunciabilidade
A falha de uma das partes em exercer qualquer direito aqui descrito não funcionará como uma
renúncia ao direito de tal parte de exercer tal direito ou qualquer outro direito no futuro.

10.10 Emenda
O presente Contrato só pode ser emendado mediante documento escrito assinado por um
representante devidamente autorizado de cada uma das partes.

10.11 Contrato Exclusivo
O presente Contrato substitui e anula quaisquer entendimentos verbais, comunicações escritas
ou declarações anteriores.
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1. Leia antes – informações regulatórias
Leia este documento antes de utilizar a unidade. Este unidad umpre com as normas e regulamentos de radiofrequência (RF) e segurança dos países que aprovaram sua importação. Entre
em contato com a SciCan para obter a lista mais recente de países que concederam aprovação.
Instale e utilize seu unidad de acordo com as instruções a seguir.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: para cumprir com os requisitos de conformidade de exposição
da FCC* e de IC RF**, a antena utilizada para este transmissor deve ser instalada de modo a
proporcionar uma distância de separação de pelo menos 20 cm de qualquer pessoa e não deve
estar localizada ou ser operada conjuntamente com qualquer outra antena ou transmissor.
* Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission, FCC) dos EUA
** Radiofrequência do Ministério da Indústria do Canadá (Industry Canada Radiofrequency, IC RF)

2. Adaptador sem fio do HYDRIM
O HYDRIM inclui um módulo de Wi-Fi IEEE 802.11b,g,n que possibilita funções anteriormente
disponíveis somente quando era utilizada uma interface com fio.
O adaptador sem fio pode ser conectado a redes IEEE 802.11b,g,n, WPA™ Pessoal e WPA2™
Pessoal (tipos EAP*: EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAPGTC, EAP-FAST). O módulo de Wi-Fi utiliza a faixa de frequência 2412-2462 MHz e possui uma
potência máxima de saída RF de 0,111 W.
* Protocolo de autenticação extensível (Extensible Authentication Protocol, EAP)

Enquanto a unidade HYDRIM estiver conectada a uma rede Wi-Fi, a segurança da conexão
dependerá da configuração da infraestrutura sem fio (roteador ou ponto de acesso).
É importante garantir a segurança de suas conexões Wi-Fi® para proteger seus dados pessoais.
Uma rede Wi-Fi que utilize WPA2™ proporciona segurança (você pode controlar quem se conecta a ela) e privacidade (as transmissões não podem ser interceptadas por outras pessoas) das
comunicações à medida que trafegam pela rede. Para obter a máxima segurança, sua rede deve
possuir apenas dispositivos equipados com o que há de mais recente em matéria de tecnologia
– Wi-Fi Protected Access® 2 (WPA2). Os dispositivos Wi-Fi CERTIFIED™ implementam WPA2. Consulte mais informações em http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.dpuf.
A maioria dos pontos de acesso, roteadores e gateways é fornecida com um nome de rede
(SSID) e credenciais administrativas (nome de usuário e senha do administrador) padronizados para simplificar ao máximo sua configuração. Essas definições padronizadas devem ser
alteradas tão logo você configure sua rede.
- Consulte mais informações em http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.
dpuf.
Além disso, é importante considerar outras medidas para proteger suas comunicações depois
que elas saem da sua rede Wi-Fi.
- Consulte mais informações em http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.
dpuf.
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Dicas sobre proteção de uma nova rede
•

Altere o nome da rede (SSID) padrão.

• Altere as credenciais administrativas (nome de usuário e senha do administrador) que controlam as configurações do seu ponto de acesso, roteador ou gateway.
•

Habilite a WPA2-Pessoal (conhecida como WPA2-PSK) com criptografia AES.

•

Crie uma senha de rede que cumpra as orientações recomendadas.

• Habilite os recursos de segurança WPA2 no seu dispositivo cliente e insira a senha da sua
rede.
- Consulte mais informações em http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.
dpuf.

2.1. Verificando a segurança de uma rede existente
Quando for adicionar um novo dispositivo à sua rede Wi-Fi, certifique-se de que esteja aproveitando as vantagens do mais elevado nível de segurança. Aproveite a oportunidade para se assegurar de que sua rede esteja configurada para WPA2.
Caso sua rede tenha sido configurada há bastante tempo, ou se um prestador de serviços (como
consultor ou provedora de TV a cabo) a tiver configurado, talvez seja interessante verificar se ela
está configurada de acordo com o mais elevado nível de segurança. Se sua rede estiver configurada para uma geração de segurança mais antiga (WEP ou WPA), a Wi-Fi Alliance® recomenda
que você altere para WPA2. O padrão WPA2 tem sido exigido em todos os produtos Wi-Fi
CERTIFIED desde 2006, e a grande maioria dos dispositivos Wi-Fi CERTIFIED atualmente em
funcionamento possui compatibilidade com WPA2.

2.2. Qualidade e período de duração da senha
Uma senha de rede segura aumenta muito a segurança da rede; portanto, é importante definir
uma senha eficaz. Geralmente, ampliar sua quantidade de caracteres, complexidade e aleatoriedade melhora a qualidade de uma senha. A Wi-Fi Alliance recomenda que uma senha tenha pelo
menos oito caracteres e inclua um misto de letras maiúsculas, letras minúsculas e caracteres
especiais. Uma senha não deve conter uma palavra presente no dicionário, tampouco incluir
informações pessoais (número de identidade, nome, endereço etc.).
Alterar periodicamente a senha da rede também aumenta sua segurança.
- Consulte mais informações em http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security#sthash.tk28zkHJ.
dpuf.
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2.3. Configuração da rede sem fio
A unidade HYDRIM permite conexões com fio ou sem fio, mas somente uma delas de cada vez.
2.3.1. Seleção entre redes com fio e sem fio

2.3.2. Conexão a uma rede Wi-Fi

Página 53

11. Wi-Fi – informações regulatórias
3. EUA – Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications
Commission, FCC)
3.1. Dispositivos sem fio aprovados
Esta seção apresenta a identificação (ID) da FCC e o número de modelo do dispositivo sem fio.

3.2. Adaptador LAN sem fio pré-instalado
ID da FCC: YOPGS2011MIE (modelo: GS2011MIE)

3.3. Localização da ID da FCC
3.3.1. Na parte traseira do HYDRIM, encontra-se uma etiqueta indicadora no formato “Contains
FCC ID YOPGS2011MIE”, em que YOPGS2011MIE representa a identificação da FCC correspondente a seu módulo LAN sem fio pré-instalado.

3.4. Conformidade de exposição de RF da FCC
A energia total irradiada da antena principal conectada à placa sem fio seguiu os requisitos
estabelecidos pela FCC para a taxa de absorção específica (Specific Absorption Rate, SAR) presentes na norma 47 CFR, Parte 2, Seção 1093 quando o unidad foi testado. A antena de transmissão para a placa sem fio está localizada no painel dianteiro.

3.5. Requisitos de interferência de RF
O dispositivo foi testado e considerado dentro dos limites estabelecidos para dispositivos digitais
Classe B, em conformidade com a norma da FCC, Parte 15, Subparte B.
Em função de diferenças na atribuição de canais, caso não esteja conseguindo realizar conexão
por meio do dispositivo Wi-Fi, isso pode estar sendo causado por interferência ou se dever ao
fato de esses canais não estarem disponíveis em sua região. Se isso ocorrer, deverá ser utilizada a conexão Ethernet.

4. Canadá – Ministério da Indústria (Industry Canada, IC)
4.1. Dispositivos sem fio aprovados
Esta seção apresenta a certificação do IC e o número de modelo de cada dispositivo sem fio.

4.2. Adaptador LAN sem fio pré-instalado
IC:9154A-GS2011MIE (modelo: GS2011MIE)

4.3. Dispositivos de comunicação de rádio de baixa potência isentos de
licença (RSS-210)
A operação está sujeita a estas duas condições:
1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquela capaz de causar a operação não desejada do dispositivo. Os dispositivos transmissores foram desenvolvidos para operar
com as antenas integradas ao unidad e tendo um ganho máximo de 3 dBi.
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4.4. Exposição de seres humanos aos campos de RF (RSS-102)
A unidade HYDRIM emprega antena integrada de baixo ganho que não emite campo de RF
superior aos limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde do Canadá para a população em
geral; consulte o Código de Segurança 6 (“Safety Code 6”), disponível no site do ministério na
internet em http://www.hc-sc.gc.ca/
A energia irradiada das antenas conectadas aos adaptadores sem fio está em conformidade com
o limite estabelecido pelo IC de exposição de RF, presentes na norma IC RSS-102, Questão 2,
cláusula 4.1.

5. Informação de conformidade regulamentar
5.1. Declaração de conformidade da Comissão Federal de Comunicações
dos EUA (FCC)
Observação: os adaptadores sem fio (modelo: GS2011MIE) foram submetidos ao processo de
certificação de conformidade com as normas da FCC, Parte 15, Subparte B, sob o respectivo
número de identificação da FCC.
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos para
um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites
são estabelecidos para proporcionar proteção razoável contra interferência prejudicial em uma
instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado conforme suas instruções, poderá causar interferência
prejudicial em comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorrerá interferência em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial
na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser identificado ao ligar e desligar o equipamento,
o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:
• Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
• Aumentar a distância de separação entre o equipamento e o receptor.
• Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do qual o receptor esteja
conectado.
• Consultar um revendedor ou representante de serviço autorizado para a obtenção de ajuda.
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A SciCan LTD. não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada por
alterações ou modificações não autorizadas neste equipamento. Alterações ou modificações não
autorizadas podem anular a capacidade do usuário de operar o equipamento. Este dispositivo
cumpre com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: 1)
este dispositivo não pode causar interferência prejudicial; e 2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.
Parte responsável:
SciCan LTD.
1440 Don Mills Road
Toronto, Ontario, Canadá
M3B 3P9
Telefone: 1.800.667.7733

5.2. Declaração de Conformidade de Emissões Classe B do Ministério da
Indústria do Canadá
Este dispositivo digital Classe B cumpre com a norma ICES-003 canadense.

5.3 Europa: Declaração de Conformidade da UE
Este produto está em conformidade com os requisitos da seguinte Diretiva da UE: DIRETIVA
EUROPEIA 2014/53/UE (diretiva relativa aos equipamentos de rádio). A conformidade com esta
diretiva implica a conformidade com as normas harmonizadas da UE que estão incluídas na
Declaração de Conformidade da UE.
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