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Sterilisering i autoklav Megala Vacuklav 23-B – 
Kirurg- och Ortopedoperation 
 

 

Placering 
2st autoklaver står i fönsterkorridoren, utanför rena depån 

 

Program för sterilisering 
Tre program för sterilisering:  

1. ”Förpackade instrument” 134° 45 min med torktid 

2. ”Oförpackade instrument” 134° 15 min utan torktid eller 30 min med torktid  

3. Bowie & Dick test” 40 min med torktid 

 

1. FÖRPACKADE INSTRUMENT 
o Ladda autoklaven. 

o Stäng dörren. 

o Välj program ”Förp instrument”. 

o Tryck på ”start-stop” knappen, programmet tar 45 min. 

o Klart= displayen visar,förpackadeinstrument avslutad med framgång.Slutningen visar ett 

medelande om att ”Dörren bör öppnas”. 

o Kontrollera kvittot att programmet är OK. 

o Skriv körjournal + batchmärk (i körjounalen och på förpackningen). 

o Spara kvittot i körjournalen. 

 

2. OFÖRPACKADE INSTRUMENT 
o Ladda med oförpackade instrument direkt på brickan. 

o Stäng dörren. 

o Välj program, ”Oförpackade instrument”. 

o Tryck på ”start-stop” knappen. 

o Vid start av ”Oförpackade instrument” visas ett varningsmeddelande på displayen OBS! bara 

oförpackade instrument Tryck ”Start-stop” knappen ytterligare en gång för att starta programmet 

(inom 5 sekunder). 

o Nu kan man antingen göra avbrott i torkfasen, se Avbrott i torkfasen =  

o 15 min eller köra hela programmet = 30 min 
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Avbrott av torkfasen 

o Vid körning av ”Oförpackade instrument” kan man avbryta programmet i torkningsfasen om man 

ska använda instrumentet omgående.  

o På displayen visas växelvis ”Vakuumtorkning” och ”Avbryta torkning-tryck stop” 

o Tryck ”start-stop” 2 gånger. 

o KLART = displayen visar, ”Dörren bör öppnas”.  

o Efter avslutad process: Dokumentera kvitto på körjournalen. Om du behöver skriva ut ett extra 

kvitto till patientjournalen – se extra utskrift av senaste körningen.  

 

BOWIE – DICK TEST 
o Välj genom att trycka på program. 

 

VID FLYTTNING AV AUTOKLAVEN  
o Öppna dörren innan kontakten dras ur, den går att köra till salen om dörren hålls igen. Observera, 

var försiktig vid öppnandet av dörren - het ånga! 

o Om du dragit ur kontakten och dörren inte går att öppna:  

o sätt i kontakten,  

o slå av strömbrytaren och  

o slå på den igen. Den sitter i nedre höger framkant. 

o Vid avslutad körning ska dörren stängas till men inte låsas (detta för att dörrpackningen ska hålla 

längre och kammaren ska hållas varm). 

 

PROCESSVATTNET 
o Om processvattnet behöver fyllas på eller tappas ur: 

o Klaven har dubbla vatten tankar, den vänstra är avlopps vatten och  

o den högra är med avjoniserat vatten, fylls till Max märket. 

o Displayen visar ”töm avlopp vatten”, dra fram vänstra slangen i vänstra nedre hörnet av klaven. 

o Dra ut pluggen ur slangen och töm innehållet i en hink.  

o Sätt tillbaka pluggen och tryck tillbaka slangen i autoklavhöljet. 

o Tryck på – (minus) knappen. 

Vid fel kontakta driftcentralen, tel:15000. Dokumentera fel och åtgärder i loggboken.  

 

Tillbehör till Megala Vakuklav 23-B finns på bordet bredvid 
1. Bowie – Dick test (indikator) Mediq nr: 70838 

2. Registreringspappersrulle Mediq nr: 170502 

3. Häftapparat  

4. Häftstift, 26/6 Mediq nr: 41049 

5. Batchmärkningsapparat 

6. Batchmärknings etiketter, 63 x 24mm Mediq nr: 56125 

7. Ett handtag för att ta ut varm bricka ur autoklaven.    
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