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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

PREZADO CLIENTE 

PARABÉNS pela boa escolha ao adquirir os equipamentos com a QUALIDADE 

MEDPEJ. Esteja confiante em ter adquirido um produto com tecnologia compatível 

aos melhores do mercado em sua categoria. Esperamos sua visita em nosso site 

www.medpej.com.br para conhecer toda nossa linha de produtos.  

 
APLICAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS 

 
A MEDPEJ desenvolveu esta linha de produtos para atendê-lo na importante função 

da esterilização a vapor saturado sob pressão. 
As autoclaves compactas de mesa são equipamentos projetados para esterilizar 

instrumentos e materiais médico-cirúrgicos diversos, em hospitais, clínicas médicas, 
consultórios odontológicos, prontos-socorros, laboratórios, etc. 

A principal razão pela qual a esterilização com vapor saturado sob pressão é 
eficiente para todo material, quer líquido quer sólido, é que estes materiais recebem de 
uma forma rápida grande quantidade de caloria, propiciada pelo vapor saturado à alta 
temperatura em virtude de grande pressão. 

 
SIGLAS E ABREVIAÇÕES UTILIZADAS NESTE MANUAL 
 
 
Kgf/cm² - Quilograma força por centímetro quadrado; 
°C- Graus Celsius; 
P- Pressão; 
T- Temperatura; 
m- metro; 
cm- centímetro; 
mm- milímetro. 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

Equipamentos projetados e montados seguindo normas nacionais e internacionais 
de segurança elétrica, sistema da qualidade e gerenciamento de riscos. 

As Autoclaves são esterilizadores fabricados em diversos tamanhos e que 
proporcionam total segurança para o operador quanto aos perigos de transmissão de 
doenças infectocontagiosas nos locais com práticas de saúde. 

A Autoclave de vapor saturado de água sob pressão foi desenvolvida para fazer a 
esterilização de materiais e instrumentos, propiciando na câmara de esterilização a 
forma perfeita e uniforme de distribuição do vapor, que transmite o calor para todo o 
material a ser esterilizado. O vapor saturado de água sob pressão com temperatura, 
pressão e tempo adequados, destrói todas as formas microbianas conhecidas de vida. 

A Autoclave é construída em aço carbono com banho antioxidante e antiferruginoso, 
e possui pintura em epóxi à temperatura de 250º Célsius. 

O tanque para esterilização é construído em aço inoxidável ASI304 com 
capacidades para 5, 12, 21, 45, 65 ou 75 litros conforme o modelo, eletricamente 
aquecida por resistências especialmente projetadas, e revestidas externamente com 
material isolante ao calor, melhorando a eficiência e reduzindo o consumo de energia; 

Porta em aço inoxidável ASI304 com maçaneta de duplo estágio de fechamento e 
vedação através de guarnição em silicone com excelente flexibilidade; a guarnição 
molda-se à superfície da borda do tanque evitando vazamentos. 

Possui oito (8) ciclos completos, sendo sete (7) de esterilização com temperaturas 
de 121°C e 134°C, com pressão de 1,2Kgf/cm² e 2,2Kgf/cm² respectivamente; 
Despressurização automática ao final da esterilização, e um (1) ciclo para secagem 
extra. 

A remoção do ar é gravitacional e a secagem realizada com porta fechada;  
Sistema com válvula anti-vácuo que evita o travamento da porta e válvula de 

segurança que é acionada automaticamente caso haja excesso de pressão na câmara; 
Sensor para impedir o funcionamento do equipamento com a porta aberta. 
Monitoramento por software do fechamento da porta, do desvio de pressão e 

temperatura, impedimento da realização de ciclos de esterilização sem que ocorra a 
abertura da porta para abastecimento do tanque com água destilada, cancelamento de 
ciclo por falta de água, e bloqueio de novos ciclos quando a temperatura estiver acima 
de 70°C. 

Abastecimento manual de água destilada com copo dosador. 
Painel de controle composto por botões de funções que selecionam, confirmam, ou 

cancelam uma operação; Display LCD monocromático para visualização das 
mensagens de operação e etapas do processo, além de alertas sonoros. 

Modo de espera (stand by) enquanto nenhuma operação é realizada, diminuindo o 
consumo de energia. 

Ajuste automático de pressão para altitudes de até 3500 metros; 
Bandejas confeccionadas em aço inoxidável e com aberturas para permitir a 

circulação do vapor. 
 Tensão de alimentação disponível em 127V ou 220V 50/60 Hz. 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
 

AUTOCLAVE AC-7000 S 
 

AC-7000-05S (Autoclave 5 litros com display LCD monocromático); 

AC-7000-12S (Autoclave 12 litros com display LCD monocromático); 

AC-7000-21S (Autoclave 21 litros com display LCD monocromático); 

AC-7000-45S (Autoclave 45 litros com display LCD monocromático); 

AC-7000-65S (Autoclave 65 litros com display LCD monocromático); 

AC-7000-75S (Autoclave 75 litros com display LCD monocromático). 

 

 
ILUSTRAÇÃO DO PRODUTO 

 

 
 

 
Figura 1 – Autoclave AC7000 S 

 

 
01 – Gabinete de aço carbono;  
02 – Gabinete de poliestireno frontal; 
03 – Display LCD monocromático; 
04 – Maçaneta de fechamento da porta; 
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05 – Porta de aço inox;  
06 – Suporte para as bandejas;  
07 – Bandejas;  
08 – Guarnição da porta inox;  
09 – Conector de entrada de alimentação;  
10 – Fusíveis de vidro; 
11 – Saída externa de vapor; 
12 – Válvula Anti-vácuo; 
13 – Válvula de segurança; 
14 – Câmara de esterilização (Tanque); 
15 – Sensor micro switch da porta.  

 
1 - Componentes do equipamento  

 
Autoclave AC-7000 S: 

 

Descrição 
01 Manual de instruções 
02 Bandejas Inox (AC-7000-05S) 
02 Bandejas Inox (AC-7000-12S) 
03 Bandejas Inox (AC-7000-21S) 
03 Bandejas Inox (AC-7000-45S) 
04 Bandejas Inox (AC-7000-65S) 
04 Bandejas Inox (AC-7000-75S) 
01 Suporte para Bandejas (AC-7000-05S) 
01 Suporte para Bandejas (AC-7000-12S) 
01 Suporte para Bandejas (AC-7000-21S) 
01 Suporte para Bandejas (AC-7000-45S) 
01 Suporte para Bandejas (AC-7000-65S) 
01 Suporte para Bandejas (AC-7000-75S) 
01 Copo dosador de água MEDPEJ 
01 Mangueira 3/8” para despressurização 
01 Abraçadeira da mangueira 
01 Filtro sinterizado de bronze (Filtro da câmara) 
01 Cabo de Força plugue tripolar 3 X 1,5mm² 
04 Fusíveis de vidro 6,3x32 mm 8AL (AC-7000 21L 220V) 
04 Fusíveis de vidro 6,3x32 mm 15AL (AC-7000 21L 127V) 
04 Fusíveis de vidro 6,3AL (AC-7000 12L 220V) 
04 Fusíveis de vidro 6,3x32 mm 12AL (AC-7000 12L 127V) 
04 Fusíveis de vidro 5AL (AC-7000 5L 220V) 
04 Fusíveis de vidro 6,3x32 mm 7AL (AC-7000 5L 127V)                          
   

Código 
91.161.0001 
56.204.0004 
56.204.0005 
56.204.0006 
56.204.0007 
56.204.0008 
56.204.0009 
56.404.0004 
56.404.0003 
56.404.0002 
56.404.0001 
56.404.0005 
56.404.0006 
56.285.0001 
56.145.0005 
95.200.0166 
56.265.0001 
95.700.0516  
95.500.0121 
95.500.0122 
95.500.2150 
95.500.2151 
95.500.2150 
95.500.0121 

 O relatório de validação que acompanha a Autoclave comprova a realização e 
aprovação dos ensaios feitos no equipamento. 
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 ACESSÓRIOS  
 

 

ACESSÓRIOS 

 

BANDEJA  A 

 

SUPORTE PARA BANDEJA A 

            

MANGUEIRA PARA DESPRESSURIZAÇÃO A 

            

ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA A 

           

FUSÍVEL DE VIDRO A 

           
FILTRO DA CÂMARA A 

 

 
COPO DOSADOR 
 

A 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES A 

 

CABO DE FORÇA PLUGUE TRIPOLAR 3 X1,5 mm² A 

 
DISPLAY LCD MONOCROMÁTICO A 

A- APLICÁVEL COMO PADRÃO  

O-  OPCIONAL 
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 Não há uso prescrito de outras partes, acessórios ou materiais além dos citados 
nestas instruções. A MEDPEJ não assumirá responsabilidade alguma por danos 
causados por utilização de acessórios, peças de reposição e materiais não 
especificados por ela. 

Alguns acessórios só poderão ser adicionados ao equipamento durante sua 
fabricação e alguns dependerão de outros acessórios para sua instalação. Por isso 
sempre sugerimos que entre em contato com um consultor da MEDPEJ para que suas 
necessidades sempre sejam atendidas com o produto certo para sua aplicação. 

 

2 – Classificação do equipamento 

 
 

Classificação Conforme NBR IEC 60601-1 

Proteção contra choque elétrico Tipo: Equipamento de classe I 
Com aterramento para proteção. 
Grau: Não possui parte aplicada 

Proteção contra penetração nociva de 
líquidos 

IPX0 - Não possui proteção contra 
penetração de líquidos. 

Proteção contra penetração nociva de 
materiais particulados 

IP0X – Não possui proteção contra a 
penetração de material particulado. 

Modo de operação Operação Contínua 

Grau de segurança de aplicação em 
presença de mistura anestésica 
inflamável com o ar, oxigênio ou óxido 
nitroso 

Equipamento não adequado ao uso na 
presença de gases anestésicos 
inflamáveis. 

Grau de segurança de aplicação na 
presença de ambiente rico em oxigênio 

Equipamento não adequado ao uso na 
presença de ambiente rico em oxigênio. 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
• Especificações Técnicas 

 

Tabela 1 – Especificação técnica AC-7000 S 
 

CARACTERÍSTICAS AC-7000-05S AC-7000-12S AC-7000-21S AC-7000-45S AC-7000-65S AC-7000-75S 

Tensão de 

Alimentação (V) 
127V ou 220V ±10%  220V ±10% 

Frequência (Hz) 50 / 60 Hz 

Potência (VA) 840 1260 1690 2530 3370 3790 

Potência (W) 800 1200  1600 2400  3200  3600  

Consumo médio por 
ciclo (W) 

246 370 493 740 986 1100 

Fusível (A) 127V 7 12 15 - - - 

Fusível (A) 220V 5 6,3 8 15 20 20 

Ciclos de Trabalho 

 Ciclo-01 (Instrumental Desembalado) 
7 minutos - 134ºC - 2,2Kgf/cm² 
30 minutos de secagem 

 Ciclo-05 (Plástico e Algodão) 
30 minutos - 121ºC - 1,2Kgf/cm² 

40 minutos de secagem 

 Ciclo-02 (Instrumental 
Desembalado/Embalado) 
10 minutos - 134ºC - 2,2Kgf/cm² 
35 minutos de secagem 

 Ciclo-06 (Kit Cirúrgico e Tecido) 
30 minutos - 121ºC - 1,2Kgf/cm² 
50 minutos de secagem 

 Ciclo-03 (Instrumental Embalado) 
12 minutos - 134ºC - 2,2Kgf/cm² 
35 minutos de secagem 

 Ciclo-07 (Líquidos) 
30 minutos - 121ºC - 1,2Kgf/cm²  
(Sem Secagem) 

 Ciclo-04 (Instrumental Óptico) 
15 minutos - 121ºC - 1,2Kgf/cm² 
30 minutos de secagem 

 Ciclo-08 (Secagem extra) 
20 minutos  
 

Secagem 
 Porta Entreaberta ou Porta Fechada (Opcional) 
 01 Ciclo Secagem Extra 

Remoção do Ar Modo Gravitacional 

Abastecimento (ml) 
Manual (Copo Dosador) 

100  150  300  450  550  650  

Informações e Dados 

do Processo 
Display LCD monocromático 

Saída de Dados Não possui 

Mensagens e Alertas 

 Alertas sonoros (bipes) são emitidos quando se iniciam os ciclos de esterilização 
durante o processo, ao término, e nas situações de alarme; 

 Todas as mensagens de operação e etapas dos processos são informadas e 
visualizadas no display LCD; 

Gabinete Aço carbono com pintura epóxi à temperatura de 250º C 

 

Dimensões Externas 

(C x L x A) mm 
450x320x320 480x390x360 670x390x360  760x530x500 950x530x500  1060x530x500  

Câmara Aço Inox ASI 304 

Dimensões internas 

da Câmara 

 (D x C) mm 

163 x 268  245 x 276 245 x 465  350 x 495   350 x 700   350 x 800  

Capacidade da 

Câmera 

(Litros) 

5  12  21  45  65  75  

Peso 
(Kg) 

Bruto 22 32 36,5 - - - 

Líquido 23,5 30,5 35 - - - 

Bandejas 

(Quantidade) 

Aço Inox  

2 2 3 3 4 4 
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3 - Condições do Ambiente 
 
Condições para armazenamento e transporte 

 Faixa de temperatura: -10°C a +50°C; 

 Faixa de umidade relativa: 10 a 100%; 

 Faixa de pressão atmosférica: 86 KPa a 106 KPa.  
 
Ambiente de operação 

 Faixa de temperatura: +5°C (15°C) a + 40°C; 

 Faixa de umidade relativa: 10% a 75%; 

 Faixa de pressão atmosférica: 86 KPa a 106 KPa; 

 Altitude de operação: máxima de 3500 metros.  
 
4 - Transporte e armazenamento 

A Autoclave é transportada em embalagem de papelão especialmente projetada, a 
fim de proporcionar a total integridade do equipamento. 

Durante o manuseio, a Autoclave requer cuidados com seu transporte. Ao manusear 
a embalagem, deve-se proceder a partir da sua base. Jamais transporte ou armazene o 
equipamento fora da posição indicada na embalagem. 
 
 
5 - Símbolos do Produto  
 

 

       ATENÇÃO 
 

     ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA  
             CHOQUE ELÉTRICO 

    FUSÍVEL DE SEGURANÇA       ATERRAMENTO FUNCIONAL 

    CORRENTE ALTERNADA    ATENÇÃO, SUPERFÍCIE QUENTE 

   SIGA AS INSTRUÇÕES DE USO        CHAVE GERAL POSIÇÃO LIGADA 

       CHAVE GERAL POSIÇÃO DESLIGADA    
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
 

6 - Símbolos para transporte e armazenamento  
 

2

          NÚMERO MÁXIMO DE EMPILHAMENTO 
                       ESTE LADO PARA CIMA 

                                       FRÁGIL 
 -10°C min.

50°C max.

LIMITE DE TEMPERATURA 

                                     MANTENHA LONGE DA CHUVA                MANTENHA LONGE DA LUZ 
SOLAR 

10%

100%

LIMITE DE UMIDADE 
RELATIVA INCLUINDO 
CONDENSAÇÃO 

 

86 KPa

106 KPa

 LIMITE DE PRESSÃO 
ATMOSFÉRICA 

 
7 - Precauções para segurança 

 
 As Autoclaves são equipamentos que operam com elevada temperatura e pressão e 
por isso, devem ser manuseadas por pessoas devidamente capacitadas e treinadas 
quanto às suas caraterísticas de funcionamento e operação. 
 

ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser 
conectado apenas a uma rede de alimentação com aterramento para proteção. 

 
 Nenhuma modificação neste equipamento é permitida. 
 Mantenha o equipamento limpo e asséptico. 
 Em caso de dano ou defeito não utilize o equipamento e contate nossa Assistência 
técnica autorizada. 

 O uso de outro acessório diferente daqueles especificados neste manual, e/ou a 
substituição de componentes internos nestes equipamentos podem resultar em 
aumento de emissões ou até mesmo diminuição da imunidade eletromagnética e 
perda de eficiência do equipamento. 

 A Autoclave não deve ser utilizada adjacente ou empilhada em outros 
equipamentos. 
 



  

11 
 

 
 

 Os equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis podem afetar 
equipamentos eletro médicos. 

 Assegurar que os instrumentos a serem esterilizados são autoclaváveis podendo 
suportar temperatura máxima de 134°C na presença de vapor sob pressão.  

 Antes de esterilizar simultaneamente instrumentos que possuem diferentes 
especificações para autoclavagem, ou seja, diferentes níveis de pressão (1,2 ou 2,2 
kgf/cm²) ou temperatura (121 ou 134ºC) respectivamente, o operador deverá optar 
pelo ciclo de menor temperatura e pressão, oferecida pela Autoclave. 
 Assegure-se de que a maçaneta da porta da Autoclave esteja na posição travada 
antes de iniciar o ciclo de esterilização.  
 Durante o funcionamento da autoclave é normal perceber sons pertinentes ao 
processo de abertura e fechamento de válvulas, desaeração e despressurização do 
equipamento. 
 Nunca tente abrir a porta da Autoclave se a pressão indicada no display não estiver 
em 0,00Kgf/cm². Quando for abrir a porta para esfriar os instrumentos, proteja o 
rosto porque é comum nesse momento a saída através da porta, de uma pequena 
quantidade de vapor acumulado no tanque.  

 Evite a aproximação de pessoas despreparadas junto à Autoclave enquanto a 
mesma estiver sendo utilizada. 

 Logo após o final do processo de esterilização, não toque as superfícies internas da 
câmara, pois isto poderá provocar queimaduras. 

 A Autoclave é contra indicada para qualquer outra finalidade que não seja 
exclusivamente a esterilização de materiais e instrumentos autoclaváveis.  

 Não realize nenhum procedimento diferente daqueles descritos e detalhados neste 
manual de instruções. 

 Não utilize o equipamento sem água destilada. 
 Utilizar obrigatoriamente água destilada para o abastecimento da câmara.  
 Antes de realizar qualquer tipo de manutenção ou limpeza do equipamento, retire o 
cabo de alimentação da rede elétrica. 
 

ADVERTÊNCIA: O não cumprimento dessas recomendações podem ocasionar falhas 
no processo de esterilização, obstrução das válvulas, manchas e danos nos 
instrumentos, além da perda da garantia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

12 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
8 - Instalação do Produto 
 

  A Autoclave deverá ser instalada por profissional técnico capacitado e autorizado 
pela MEDPEJ.  
 O equipamento perderá a garantia caso as informações deste manual não sejam 
seguidas.  
 Contate a Assistência técnica MEDPEJ para eventuais dúvidas e/ou problemas que 
venham ocorrer com seu equipamento durante a instalação.  
 Esquemas de circuitos, listas de partes e peças serão fornecidos somente mediante 
acordo entre o fabricante e a instituição solicitante.  
 

8.1 – Procedimentos para instalação 
 

8.1.1 Instalação Física da Autoclave 
 

 Retirar o equipamento e acessórios das embalagens; 

 Posicionar a Autoclave sobre uma superfície plana, nivelada e segura, com espaço 
em torno que seja operacional e suficiente para o manuseio dos materiais e 
instrumentos a serem esterilizados;  

 O local deverá ser limpo e arejado, e separado de áreas para atendimento de 
pacientes; 

 A distância mínima recomendada durante a utilização: entre o operador e o 
equipamento é de 30 cm, e entre outras pessoas e o equipamento a distância 
mínima recomendada é de 4 metros. Evite deixar o equipamento próximo a 
obstáculos, deixe-o afastado no mínimo 25 cm de ambas as direções;  
Ergonomicamente a altura recomendada para a instalação da Autoclave é de 
aproximadamente 80 cm em relação ao piso; 

 Não instalar a Autoclave ao lado de pias ou similares de modo a evitar o contato 
com água, e assim evitar possível curto-circuito da parte elétrica; 

 Evitar a proximidade da Autoclave com fontes de calor. 
 

8.1.2 Instalação do filtro de bronze sinterizado na câmara de esterilização 
 
Colocar no furo inferior ao fundo da câmara de esterilização (01), o filtro de bronze 
sinterizado (02) caso o mesmo não esteja na posição.   

 
Figura 2 – Instalação do filtro de bronze na câmara de esterilização  
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8.1.3 Instalação Elétrica 
 
ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser 
conectado apenas a uma rede de alimentação com aterramento para proteção.  
Nunca ligar o aterramento no neutro da tomada. 
 

 Utilize circuito de alimentação com sistema de aterramento adequado (caso não 
haja aterramento, poderá haver riscos de segurança); 

 Verificar se a tensão do equipamento é compatível com a rede elétrica 127 ou 
220V e 50/60 Hz; 

 Na instalação, utilize tomada de três pinos com aterramento (2P + T) de acordo 
com o padrão brasileiro, ligando fase/fase ou fase/neutro nos pinos laterais e o 
aterramento no pino central; 

 Nunca ligar o aterramento no neutro da tomada; 

 Não compartilhe o mesmo circuito elétrico com outros equipamentos;  

 Verifique o consumo elétrico (potência máxima) e tensão de alimentação do 
modelo adequado nas especificações técnicas deste manual; 

 É obrigatória a utilização de um disjuntor exclusivo para a tomada onde a 
Autoclave será ligada; Consultar a Tabela 2 deste manual para verificar o 
disjuntor. 

 A tensão da rede elétrica onde será instalado o equipamento deverá possuir no 
máximo uma oscilação de ±10% do valor nominal, ou seja: 
 

 PARA 127V: 114V-139V; 

 PARA 220V: 198V-242V. 
 

 Consulte um técnico ou Engenheiro eletricista para a verificação da rede elétrica 
ou se necessário, entre em contato com sua concessionária local e solicite a 
adequação. 

 
Tabela 2 – Disjuntores para uso exclusivo do circuito elétrico da Autoclave 

 

DISJUNTORES DE USO EXCLUSIVO DO CIRCUITO ELÉTRICO PARA 
LIGAÇÃO DA AUTOCLAVE AC-7000 S 

 DISJUNTOR (A) SEÇÃO NOMINAL (mm²) 

MODELO 127 V 220 V 127 V 220 V 

AC-7000 5 Litros  10 A  5 A   2,5 2,5 

AC-7000 12 Litros 20 A 10 A 4,0 2,5 

AC-7000 21 Litros 20 A 15 A 4,0 2,5 

AC-7000 45 Litros - 15 A - 2,5 

AC-7000 65 Litros - 20 A - 2,5 

AC-7000 75 Litros - 20 A - 2,5 

 
 Para o circuito elétrico de 220 V, utilizar disjuntor bipolar. 
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8.1.4 Instalação Hidráulica 

 Conecte uma das extremidades da mangueira de despressurização ao terminal 
da saída externa de vapor; Coloque a abraçadeira e aperte-a com uma chave de 
fenda caso ainda não esteja instalada.  

 A outra extremidade deve ser conectada a uma tubulação de esgoto que suporte 
temperatura de 120ºC, ou dentro de um recipiente sem tampa, posicionado 40 cm 
abaixo do nível da Autoclave com água para a despressurização. A mangueira 
deve ficar levemente esticada não podendo haver dobra. 

  A mangueira deve estar acima do nível da água, com o corte em "V" na 
extremidade para evitar obstruções. 
 

ADVERTÊNCIA: Não utilize mangueira de plástico, pois o calor do vapor irá deformá-la, 
ocasionando obstrução e pane na saída externa de vapor. 
Se for necessária a substituição da mangueira, substituir por mangueira de borracha 
resistente ao calor com tecido interno para suportar 300 psi de pressão. 

 

 

Figura 3 – Instalação hidráulica  
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9 - Dimensões  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Dimensões AC-7000 S 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Modelo 

 
Comprimento 

C (mm) 

 
Largura 
L (mm) 

 
Altura 
A (mm) 

 
AC-7000-05S 

 
450 

 
320 

 
320 

 
AC-7000-12S 

 
480 

 
390 

 
360 

 
AC-7000-21S 

 
670 

 
390 

 
360 

 
AC-7000-45S 

 
760 

 
530 

 
500 

 
AC-7000-65S 

 
950 

 
530 

 
500 

 
AC-7000-75S 

 
1060 

 
530 

 
500 
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10 – Cuidados e Manuseio 
 

 Instale seu equipamento em local apropriado protegido dos raios solares, da 
umidade, e fontes de calor.  

 
11 – Preparação dos materiais para esterilização 
 
 Os instrumentos deverão estar totalmente limpos e livres de resíduos. Tais 
substâncias podem danificar a Autoclave e os objetos a serem esterilizados. É 
recomendada a lavagem dos instrumentos com uma lavadora ultrassônica utilizando 
solução detergente e água destilada antes da esterilização; depois secar os 
instrumentos. 
 Ao colocar os instrumentos na bandeja de esterilização, certifique-se de que eles 
sejam compostos do mesmo material.  
 Para a esterilização de instrumentos de aço – carbono, forrar a bandeja com 
uma pequena toalha de algodão 100% para evitar o contato direto entre a bandeja e 
os instrumentos. 
  Instrumentos articuláveis e que possuam dobradiças, por exemplo, tesouras ou 

pinças, devem ser acomodadas de tal forma que a esterilização possa ser feita com os 
instrumentos na posição aberta. 

Recipientes côncavos devem ser posicionados na bandeja virados para baixo, 
para evitar o acúmulo de água em seu interior. 

Para a esterilização de materiais embalados deve se utilizar envelope 
autosselante, próprio para processo de esterilização por vapor saturado sob 
pressão. O envelope é fabricado de Papel de grau cirúrgico com gramatura mínima 
de 60 G/m² e composto de Filme plástico com duas camadas de 
Polietileno/Polipropileno de gramatura mínima de 55 G/m². 

 
ADVERTÊNCIA:  
 

A Medpej não se responsabiliza por quaisquer danos ao equipamento ou falhas no 
processo de esterilização devido à utilização de envelope diferente daquele 
especificado neste manual. 

Qualquer dano causado ao equipamento ou a terceiros devido à utilização em 
desacordo com as instruções deste manual, não é de responsabilidade da Medpej.  
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12- Instruções de uso 
12.1 - Painel de comandos AC-7000 S 
 

 
 

Figura 5 – Painel de comandos 

 

START: Iniciar, confirmar uma operação; 

MODE: Modo de navegação pelo menu; 

CANCEL: Cancelar uma operação. 

12.2- Modo de uso 
 
ADVERTÊNCIAS: Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser 
conectado apenas a uma rede de alimentação com aterramento para proteção. 
 
1- Verifique a tensão de trabalho da Autoclave, 127 V ou 220 V e ligue o cabo de força 
ao equipamento e a rede de energia elétrica. 

 
Figura 6 – Conexão do cabo de força 
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2- Abra a porta da Autoclave; Para abrir, levante a maçaneta da porta e deslize-a para 
esquerda. Use o copo dosador para colocar a quantidade correta de água destilada 
diretamente na câmara (Ver a quantidade neste manual, página 8); 

 

 
 

Figura 7 – Colocação de água destilada na câmara de esterilização 
 
 A não utilização de água destilada poderá provocar manchas nos instrumentos a 

serem esterilizados, e danos ao sistema hidráulico da Autoclave. 
 

3- Os instrumentos deverão estar totalmente limpos e livres de resíduos; coloque os 
instrumentos a serem esterilizados nas bandejas; O volume de instrumentos não deve 
ultrapassar 80% da capacidade da câmara da Autoclave.  

Material envelopado deve ser mantido com o papel do envelope voltado para cima, 
de forma a melhorar a circulação de vapor dentro da câmara e otimizar a secagem.  
 

 Ao colocar os materiais dentro da câmara, evite que eles entrem em contato com as 

paredes internas da câmara ou obstruam as saídas de vapor.  

 Ao utilizar envelopes, sempre deixar pequenos espaços entre eles para maximizar a 
circulação de vapor e melhorar o processo de secagem; Os envelopes jamais 
poderão ser sobrepostos.  
 

4- Selecione o ciclo que deseja através da tecla “MODE”, feche e trave a porta; Para 
fechar, pressione a porta contra a câmara e deslize a maçaneta para a direita 
empurrando-a para baixo a fim de travar a porta.  Em seguida pressione a tecla 
“START” para iniciar o ciclo. 

 
5- A mensagem “AQUECENDO” e a temperatura (T: °C) aparecerão no display; 
Quando a temperatura atingir 95°C, a pressão interna (P: Kgf/cm²) na câmara começa a 
subir. 

AQUECENDO 
T: 95°C          P: 0.10  

 
Figura 8 – Display, mensagem “AQUECENDO” 
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6- Após a temperatura e a pressão alcançarem os 121°C ou 134°C e 1,2Kgf/cm² ou 2,2 
Kgf/cm² respectivamente, é dado início ao processo de esterilização durante o tempo 
pré-determinado (o tempo é registrado de forma decrescente, na figura abaixo ele é de 
sete minutos), conforme o ciclo que foi selecionado. 
 

ESTERILIZ.   07:00 
T: 134°C         P: 2.23  

 
Figura 9 – Display, mensagem “ESTERILIZANDO” 

 
7- Terminada a esterilização ocorre a despressurização da câmara e a secagem é 
iniciada automaticamente (exceto para o ciclo “Líquido”, onde se pode optar pela 
realização ou não da secagem); A secagem é realizada com a porta fechada, porém o 
operador se desejar, pode deixar a porta da Autoclave entreaberta para facilitar a 
circulação de ar na câmara e acelerar o processo de secagem dos materiais; Se desejar 
abrir a porta, afastar o rosto de perto da mesma devido à saída de vapor no momento 
da abertura da porta. Muita atenção para não tocar as superfícies quentes identificadas 
no equipamento. 

DESPRESSURIZANDO 
P: 1.80 Kgf/cm²            

 

SECANDO   30:00 
T: 117°C            

 

Figura 10 – Display, mensagens “DESPRESSURIZANDO” e “SECANDO” 

 

8- Depois aparecerá a mensagem “ESFRIANDO”, onde a porta poderá ser totalmente 
aberta ou ficar entreaberta para evitar a condensação da umidade nos materiais.  
Aguardar a mensagem “CICLO CONCLUÍDO” que aparecerá caso a porta não tenha 
sido aberta, ou então o retorno do display para o menu de início “MEDPEJ AC-7000-S” 
seguido de bipes intermitentes. Verificar a temperatura dos instrumentos antes de retirá-
los da câmara. Recomenda-se a utilização de luvas para a segurança e proteção 
térmica do operador durante o manuseio dos materiais esterilizados. 
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ESFRIANDO 
 T: 126°C            

 

CICLO CONCLUÍDO 
    ABRA A PORTA  

 

MEDPEJ 
 AC-7000-S      100°C            

 
Figura 11 – Display, mensagens “ESFRIANDO”, “CICLO CONCLUÍDO” e “MENU 

INÍCIO”  
 

 A secagem é realizada com a porta fechada, porém poderá ser feita com a porta 
entreaberta caso o operador deseje. Se desejar abrir a porta, afastar o rosto devido 
à saída de vapor no momento da abertura da porta. Muita atenção para não tocar as 
superfícies quentes identificadas no equipamento.  

 É recomendada a utilização de luvas para a segurança e proteção térmica do 
operador durante a retirada dos instrumentos esterilizados na câmara. 
 

9- Se desejar realizar a secagem extra após a finalização completa do ciclo, escolher 

através do menu, a opção “SECAGEM EXTRA”; Esta poderá ser feita com a porta 

aberta ou fechada. 

SECAGEM EXTRA 
        20 minutos            

 

SECANDO 20:00 
 T: 90°C           0.00            

 

Figura 12 – Display, mensagem “SECAGEM EXTRA” 

 

10- Caso deseje cancelar o ciclo em alguma etapa, aperte a tecla “CANCEL”. 
 

 Para o ciclo “INSTRUMENTAL DESEMBALADO”, após o cancelamento da 

secagem, os instrumentos deverão ser utilizados imediatamente.   

 Na ocorrência de cancelamento de ciclo, o material deverá ser retirado da 

embalagem e lavado, depois enxaguado e seco, e recolocado em uma nova 

embalagem antes de iniciar outro ciclo de esterilização.  

 Finalizado o ciclo de esterilização, outro somente poderá ser iniciado quando a 
Autoclave atingir a temperatura mínima de 70°C. 
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11- Após dez minutos de nenhuma operação realizada na Autoclave, o display entrará 
em modo de espera (stand by), ficando apenas o backlight levemente aceso; 
Internamente o equipamento permanece energizado enquanto conectado a rede de 
energia elétrica. Para sair do modo espera apertar a tecla “START”. 
 
12.3 – Mensagens da interface de usuário AC-7000 S 
 

MENSAGENS DESCRIÇÃO 
CICLO  CANCELADO 
FALTA DE ENERGIA 

Em caso de falta de energia elétrica, ao retornar o display exibe a mensagem. 

CICLO CANCELADO 
MANUALMENTE 

Ciclo cancelado pelo operador.  

CICLO CANCELADO 
PORTA ABERTA 

Falha no fechamento da porta durante o aquecimento ou esterilização.  

FALHA NO SENSOR 
DE PRESSAO 

Ao iniciar um ciclo o sistema verifica o sensor de pressão e em caso de falha, 
exibe a mensagem. 

AGUARDE ESFRIAR 
TEMP. ACIMA 70°C 

A temperatura deverá estar abaixo de 70°C para iniciar um novo ciclo. 

ABRIR A PORTA 
E ABASTECER 

Caso o ciclo seja cancelado é necessário abrir a porta novamente para abastecer 
a câmara com água destilada. 

FECHAR A 
PORTA 

Fechar a porta para dar início ao ciclo desejado. 

TEMPO AQUEC. 
EXCEDIDO 

O tempo limite para aquecimento foi excedido por falta de água.  

TEMPO AQUEC. 
EXCEDIDO 

O tempo limite para aquecimento foi excedido por excesso de material. 

CICLO CANCELADO 
SOBRE TEMPERAT. 

A temperatura excedeu o limite durante a esterilização. 

CICLO CANCELADO 
SUBTEMPERATURA 

A temperatura ficou abaixo do limite durante a esterilização. 

CICLO CANCELADO 
SOBRE PRESSAO 

Obstrução dos orifícios de vazão do vapor. 

CICLO CANCELADO 
SUB PRESSAO 

Falta de água. 

CICLO CANCELADO 
SUB PRESSAO 

Excesso de materiais na câmara. 

CICLO CANCELADO 
TEMP. X PRESSAO 

A relação temperatura/pressão não atingiu o valor desejado. 

CICLO CANCELADO 
FALTA DE AGUA 

Falta de água na câmara ou quantidade abaixo do volume especificado.  

REALIZAR 
TESTE BIOLOGICO 

*Realizar o teste biológico a cada sete (7) dias. 

REALIZAR 
LIMPEZA 

A cada 30 dias a mensagem será exibida. Consultar o manual para realizar a 
limpeza corretamente. 
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MENSAGENS DESCRIÇÃO 
REALIZAR  MANUT. 

PREVENTIVA 
A mensagem será exibida anualmente. Entrar em contato com a MEDPEJ ou 
assistência técnica autorizada para realizar a manutenção preventiva. Consultar 
as páginas 23, 24 e 25 deste manual. 

CICLOS INICIADOS 
Quantidade de ciclos que foram iniciados, independentemente de ter sido ou não 
finalizado.  

CICLOS COMPLETOS 
Quantidade de ciclos finalizados sem qualquer tipo de intervenção. 

INDIC. BIOLÓGICO 
*Dias e notificação para a realização de teste com indicador biológico. 

MANUT. PREVENTIVA 
Dias e notificação para a realização da manutenção preventiva. 

NÚMERO DE SERIE 
Número de série do equipamento. 

MEDPEJ AC-7000-S 
SOFT. REV. 

Nome e revisão do software. 

 
PORTA: 1 

T: 98.2°C  P: 0.95  

Porta: 0 (fechada) e 1 (aberta); 

T: temperatura (°C); 

P: pressão (Kgf/cm²). 

MEDPEJ 
AC-7000-S   25°C 

A mensagem é mostrada no display enquanto nenhuma operação é realizada. A 
temperatura é aquela medida internamente pela Autoclave. 

*Para estabelecimentos sujeitos ao cumprimento da RDC 15, a mensagem não se aplica. 

 

13- Desempenho essencial 

O uso pretendido deste equipamento é esterilizar materiais e instrumentos médico-
cirúrgicos diversos, através de vapor saturado sob pressão em locais como hospitais, 
clínicas médicas, consultórios odontológicos, prontos-socorros, laboratórios, etc. 
 

14 - Limpeza e desinfecção 

 Antes de iniciar os procedimentos, retire o cabo de força da rede elétrica e 
certifique-se que as partes do equipamento estejam totalmente frias.  

 

Periodicidade diária 
 

Realizar a limpeza de toda a superfície externa do equipamento e também da 
maçaneta de abertura da porta, utilizando um pano macio levemente umedecido com 
água e detergente neutro. Depois realizar novamente a higienização com o pano 
umedecido em álcool 70%.  

 
 É recomendável que a higienização da maçaneta seja sempre realizada após cada 
esterilização e antes da retirada do material do interior da câmara.  
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A superfície interna da câmara bem como o suporte e as bandejas deverão ser 
limpos com uma esponja macia não abrasiva com detergente neutro e água destilada. 
Remova a espuma utilizando um pano de boa qualidade e que não solte fios, e finalize 
a limpeza com álcool 70%. 

 
Periodicidade semanal 
 

Retire guarnição da porta com as mãos; Limpe-o com um pano que não solte fios, 
levemente umedecido com água; 

Retire e limpe o filtro sinterizado de bronze do tanque com água corrente para 
eliminar possíveis resíduos; Depois coloque o filtro novamente no tanque. 

 
 Certifique-se de que não há nenhum líquido remanescente nas partes. Após o 
equipamento ser limpo, certifique-se de que todas as partes estejam completamente 
secas. 

 
15 – Manutenção preventiva 
 

A Autoclave AC-7000 tem vida útil prevista de 10 anos.  
Para que o equipamento funcione em sua plenitude com precisão e segurança é 

recomendado anualmente pelo fabricante realizar uma manutenção preventiva para 
testes e calibração de funções na fábrica, num representante técnico autorizado ou por 
profissional capacitado pela MEDPEJ. 

O operador deve inspecionar periodicamente os parâmetros da Autoclave conforme 
este manual, entre elas a integridade dos gabinetes, displays, e acessórios externos, 
verificando se as partes estão livres de oxidação ou possíveis defeitos. Caso haja dano 
em algumas das partes, encaminhe o equipamento para a fábrica ou assistência técnica 
autorizada. 

A Autoclave é um equipamento que para atingir as condições de esterilização, opera 
expondo os materiais ao vapor saturado com temperatura e pressão elevadas, por isso 
é tão importante realizar todos os procedimentos de manutenção preventiva numa 
frequência diária, semanal e anual utilizando como referência o “Cronograma de 
Manutenção Preventiva”, página 25. 

Utilize somente peças originais em caso de substituição das mesmas; 
As manutenções diárias e semanais podem ser realizadas pelo próprio operador do 

equipamento; 
As manutenções anuais devem ser efetuadas por pessoas habilitadas e autorizadas 

pela Medpej, e deverão estar devidamente documentadas e com a discriminação das 
peças e serviços realizados; 

Anualmente, deverá ser feita a verificação da guarnição da porta (borracha da 
porta), válvula de segurança e válvula anti-vácuo, pasta térmica das resistências, 
mangueiras internas e de drenagem, além de outros itens especificados no cronograma 
de manutenção preventiva; 

Consultar a MEDPEJ ou representante autorizado para verificar a possibilidade de 
substituição da câmara de esterilização após dez anos de uso.  

 



  

24 
 

 
 
 
 Uma Autoclave sem a correta operação e manutenção pode oferecer graves riscos 
a segurança do operador e terceiros; 
 Não permita que uma pessoa inabilitada ou desautorizada pela MEDPEJ realize 
qualquer tipo de manutenção no equipamento; 
 O equipamento deverá estar frio e desligado da rede elétrica antes de efetuar 
qualquer tipo de manutenção; 
  Deve-se efetuar um monitoramento da esterilização após realizar qualquer tipo de 
manutenção; 
 É recomendável realizar o teste químico diariamente da Autoclave utilizando o 
indicador de monitoramento para ciclo a vapor; 
 O teste biológico deve ser feito a cada sete (7) dias com o indicador biológico para 
realizar o monitoramento de ciclo a vapor. 

          
15.1 – Cronograma de Manutenção Preventiva 

 
Para auxiliar o operador a identificar os procedimentos de manutenção e 

monitoramento, relacionamos na tabela 3 suas periodicidades. 
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Tabela 3 – Cronograma de manutenção preventiva 

 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO 

D 
I 
Á 
R 
I 
O 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
L 

 

A 
N 
U 
A 
L 

D
E
C
E
N
A
L 

 

CLIENTE 
 

 

MEDPEJ 
 

Limpeza externa     

Limpeza da câmara de esterilização     

Verificar possíveis vazamentos na câmara esterilização     

Limpeza do suporte e bandejas     

Limpeza da Guarnição da porta (Borracha da porta)     

Substituição da Guarnição da porta     

Limpeza do filtro sinterizado da câmara      

Substituição da mangueira externa de saída de vapor     

Substituição das mangueiras internas de silicone     

Realização do teste químico     

Realização do teste biológico     

Verificar a válvula de segurança     

Verificar o sensor micro switch de fechamento da porta     

Verificar o sistema de fechamento da porta      

Verificar o termostato de proteção das resistências     

Verificar os sensores de temperatura e pressão     

Verificar a válvula solenóide     

Verificar as resistências de aquecimento e secagem     

Verificar o cabo de alimentação     

Verificar a tensão da rede elétrica      

Verificar o aterramento de proteção da instalação     

Verificar as conexões hidráulicas      

Verificar o nivelamento do equipamento      

Verificar a tubulação de saída de vapor para o esgoto     

Verificar as funções e os modos de operação do equipamento     

Verificar o circuito eletrônico do equipamento     

Verificar a necessidade de troca da câmara de esterilização     
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16 – Substituição dos fusíveis AC-7000 S 
 

1. Desconecte o cabo de força da rede elétrica; 

2. Desenrosque a tampa do porta fusível girando-a em sentido anti-horário; 

3. Troque os fusíveis conforme os valores de referência especificados neste manual, 
páginas 5 e 8;  

4. Coloque novamente a tampa do porta fusível e reconecte o cabo de força a rede 
elétrica; Ligue o equipamento para verificar o seu funcionamento.  

 
 Caso os fusíveis voltem a apresentar defeito, encaminhe o equipamento à 
Assistência técnica autorizada para identificar a causa do problema. 
 

 
Figura 13 – Substituição dos fusíveis 

 

17 - Descarte do Produto 
 

Os materiais ditos descartáveis e resíduos não devem ser reutilizados mesmo 
depois de serem submetidos a um processo de limpeza e esterilização. Os materiais 
descartáveis e resíduos devem ser desprezados em locais apropriados conforme 
procedimentos especiais para lixos hospitalares.  

O descarte da Autoclave AC-7000 ou seus acessórios após sua ineficácia devem 
ser feitos conforme as Boas práticas hospitalares e respeitar a diretiva de descarte de 
equipamentos eletroeletrônicos vigentes no país, estado e município de utilização. 

O descarte inapropriado do equipamento, resíduos e acessórios pode causar 
contaminação ao meio ambiente. 
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18 - Controle da qualidade 
 
 As Autoclaves têm 100% de seus lotes de fabricação monitorados através da 
realização de testes com indicador químico e com software para verificação e validação 
de parâmetros. 
 Nas câmaras, o teste hidrostático é realizado em 100% do lote de fabricação. 
 
19 - Solução de Problemas 
 
Aviso: 

Não abra o equipamento para acessar partes internas, pois há risco de choque 
elétrico e perda imediata da garantia. 

Se ocorrer alguma falha ao ligar seu equipamento, verifique os pontos abaixo. 
 
Problema (1): 

 Autoclave não liga. 
 
Possível causa:  

 Falta de energia elétrica na rede;  

 Cabo de força desconectado da rede elétrica ou da Autoclave;  

 Display LCD monocromático apagado; 

 Fusíveis queimados.  
 
Solução: 

 Verifique se houve queda de energia na instalação física de trabalho; 

 Conecte o cabo de força ao equipamento e a rede elétrica; 

 Pressione a tecla Início (Start) e o display deverá mostrar as informações de 
operação; 

 Troque os fusíveis externos do equipamento.  
 
Problema (2): 

 A Autoclave não inicia o ciclo de esterilização. 
 
Possível causa:  

 O operador selecionou o ciclo, porém não pressionou a tecla para iniciar. 
 
Solução: 

 Aperte a tecla “Início” após a seleção do ciclo de esterilização. 
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Problema (3): 

 Sobrepressão na câmara, acionamento dos dispositivos de segurança. 
 
Possível causa:  

 Obstrução da mangueira conectada na saída externa de vapor.  
 
Solução: 

 Desobstrua a mangueira conectada na saída externa de vapor. 

 
Problema (4): 

 A Autoclave não consegue atingir a temperatura e pressão para a esterilização. 
 
Possível causa:  

 Tensão da rede elétrica menor do que o especificado para a Autoclave; 

 Vazamento de pressão na Guarnição da porta (borracha da porta);  

 Quantidade de água insuficiente no interior da câmara; 

 Excesso de materiais no interior da câmara. 
 
Solução: 

 Consulte um eletricista para a adequação da rede elétrica; 

 Verifique se a Guarnição da porta está suja ou danificada. No caso de sujeira, 
faça a manutenção preventiva; 

 Verifique o volume de água existente no interior da câmara e complete se 
necessário de acordo com este manual; 

 Utilize no máximo aproximadamente 80% da capacidade interna da câmara e 
mantendo espaços entre os pacotes e materiais; 

 
 
 

ATENÇÃO: 
Qualquer outro problema que ocorrer com seu equipamento, este deverá ser 

reparado somente por um técnico autorizado MEDPEJ. 
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GARANTIA 

 
Caso o equipamento apresente qualquer problema, somente deverá ser reparado 

por técnico autorizado MEDPEJ. 
A má utilização, negligência ou manutenção efetuada por técnico não autorizado 

pelo fabricante, implicará na perda da garantia. 
 

 

TERMO DE GARANTIA 
 

1 - A Autoclave AC-7000 é garantida por 01 ano, a partir da data de compra, contra 
defeitos de fabricação. 
 
2 - A garantia cobre somente defeitos de fabricação ou de materiais empregados na 
fabricação dos produtos. A garantia NÃO cobre despesas de remessa. 
 
3 - A garantia é automaticamente cancelada caso ocorram abusos elétricos, alteração 
das partes, a não utilização de água destilada, instalações físicas inadequadas, 
utilização do equipamento em tensão diferente do especificado, a não realização das 
manutenções preventivas, ou se ocorrer aplicação do equipamento em situações para 
as quais a Autoclave não foi desenvolvida. 
 
4 - As causas de defeitos mais comuns são provenientes de choques físicos aplicados 
ao equipamento, casos em que a garantia é cancelada. 
 
5 - A MEDPEJ não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes da 
utilização indevida dos equipamentos por ela produzidos, ficando a cargo do usuário 
providenciar medidas de segurança, a fim de evitar tais ocorrências. 
 
6 - A responsabilidade da MEDPEJ com relação ao uso do equipamento e suas 
consequências se limitam ao valor de reposição do mesmo somente se confirmado 
defeito de fabricação. 
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