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Este manual contém as instruções para todos os modelos de 
autoclaves denominadas Autoclave Stermax Analógica. É possível 
conferir o modelo de sua autoclave na etiqueta de identificação 
afixada ao equipamento.
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Certificada ISO 13485:2016 e atendendo aos padrões BPF 
(Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde – 
ANVISA), que designam um grupo de normas técnicas que 
estabelecem um modelo e gestão da qualidade com a função de 
promover a normatização de produtos e serviços, pra que a 
qualidade dos mesmos seja permanentemente melhorada.

QUALIDADE



EMPRESA

A Stermax Produtos Médicos é uma empresa socialmente 
responsável, que valoriza um relacionamento justo e correto com 
seus clientes, com seus recursos humanos, com o meio ambiente, 
com o cumprimento das leis e com a comunidade em geral.

Ÿ   O conteúdo deste Manual de Instruções é de propriedade da 
Stermax Produtos Médicos e está protegido por direitos 
autorais. Qualquer reprodução total ou parcial é ilegal.

Ÿ ·  Na busca constante de melhorias em seus produtos a Stermax 
reserva-se ao direito de realizar alterações no produto ou seu 
manual de instruções sem aviso prévio, não resultando dessas 
alterações o direito de reequipamento de produto ou manual já 
existente.

Ÿ ·  A marca Stermax e os nomes de produto possuem registro de 
proteção junto à organização de marcas e patentes.

        

MEIO AMBIENTE

Embalagem: Todo material considerado desnecessário ou de 
difícil reciclagem é evitado na embalagem deste produto. Portanto a 
embalagem do produto possui muitos componentes que podem ser 
reciclados. Assim ao descartar a embalagem separe-a para a coleta 
reciclável. 

Produto: este produto foi produzido levando em consideração 
a utilização do maior número possível de componentes recicláveis. 
Ao final da vida útil do mesmo recomendamos encaminhá-lo para 
reciclagem, observando a legislação vigente em sua região.



DISPOSIÇÕES LEGAIS



Ÿ As Autoclaves Analógicas são indicadas para o uso na esterilização de 
artigos para saúde utilizados em consultórios médicos e odontológicos, 
serviços de saúde individualizados, serviços de estética, serviços 
veterinários e outros serviços de esterilização de pequeno porte.

Ÿ As Autoclaves Analógicas são autoclaves verticais digitais com câmara 
de parede simples, do tipo gravitacional e geração de vapor na própria 
câmara.

Ÿ Não utilizar as Autoclaves Analógicas para fins diferentes de sua 
indicação. O uso pretendido exige que todas as instruções deste manual 
sejam seguidas.

Ÿ Em caso de dúvida no uso pretendido entre em contato com a fábrica.

USO DESTINADO DO PRODUTO



AVISOS DE SEGURANÇA



OBSERVAÇÕES NA ENTREGA



CONHECENDO SEU PRODUTO



500W 500W 700W 1000W 1200W 1200W 1200W 1200W 2000W 2000W

Disjuntor termomagnético

*Configurações especiais estão disponíveis mediante consulta à fábrica, 
notadamente as que visam atender diferenças técnicas e operacionais 
necessárias em outros países.

DADOS TÉCNICOS PARA OS DIFERENTES MODELOS

ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA



INSTALAÇÃO
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 Em caso de estrangulamento indevido 
da mangueira a mesma poderá se soltar 
do seu engate, liberando água quente e 
vapor, podendo causar danos.
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COMPONENTES DAS AUTOCLAVES STERMAX ANALÓGICA

19

5



20



21



VERIFICAR NO MANUAL

PAINEL DO CONTROLADOR
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CICLO DE ESTERILIZAÇÃO

3º Fase: Esterilização - Tempo de esterilização propriamente dito. 
Durante esta fase os materiais deverão ficar expostos por um 
determinado tempo a uma pressão e temperatura suficientes 
para a esterilização.

5º Fase: Secagem - Exposição ao calor seco por um determinado 
tempo. 

Um ciclo completo de esterilização em uma autoclave 
compreende diversas fases. 

1º Fase: Desaeração - Remoção do ar residual presente na câmara 
de esterilização e aquecimento da água para geração do vapor.

2º Fase: Saturação - Pressurização e aquecimento até obterem-se 
os valores selecionados de pressão e temperatura para a 
esterilização.

Após a introdução do material na câmara de esterilização, 
respeitando seu posicionamento correto, dimensões e carga, bem 
como da colocação da água, fechamento da tampa e acionamento do 
ciclo, pode-se considerar simplificadamente as seguintes fases:

4º Fase: Despressurização - Expulsão do vapor e água residual para 
um resfriamento inicial. 

Portanto:

6º Fase: Resfriamento - Aguardar o resfriamento final para a 
remoção do material esterilizado da autoclave. 
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TEMPOS E TEMPERATURAS DE ESTERILIZAÇÃO
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§ A fábrica adota e recomenda apenas tempos de esterilização 
preconizados pela literatura técnica de biossegurança. Apesar 
da possibilidade de tempos menores de esterilização, a fábrica 
não os recomenda, pois os considera sem embasamento 
científico e portanto sua utilização será temerária.

§  A fábrica adota como padrão um tempo de esterilização de 30 
minutos à 121ºC para os seguintes materiais: tecidos, roupas, 
gaze, algodão, instrumentos metálicos, bandejas, cubas, 
vidrarias, seringas de vidro desmontadas, lâminas de corte, 
brocas, serras e tesouras.

§ Ressaltamos que no processo de monitorização da autoclave a 
maioria dos indicadores biológicos preconizam um tempo de 
esterilização de 30 minutos. Portanto utilizar um tempo menor 
também pode acarretar na impossibilidade de confrontar os 
resultados da esterilização.
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OPERAÇÃO DO CICLO
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Acionar a tecla inicio       , A lâmpada sinalizadora       do ciclo  
acenderá.
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SECAGEM 
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com a tampa entreaberta. O equipamento cederá uma carga

Se após acender a lâmpada sinalizadora piloto o material não 
estiver seco, acione nomanete a tecla       , porém sem água e

rápida de calor seco, retirando a umidade restante, atuando 
como um ciclo de secagem extra. 
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FALHAS MAIS COMUNS NA SECAGEM 
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MONITORAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO 
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FALHAS NA ESTERILIZAÇÃO 
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DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 
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CUIDADOS IMPORTANTES 
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Uma autoclave opera através da exposição dos materiais ao vapor em 
temperatura e pressão elevadas para atingir a condição de esterilização. 
Todas estas condições são extremamente críticas e potencialmente 
perigosas. Portanto uma manutenção preventiva correta é de suma 
importância. 

6. As manutenções diárias podem ser realizadas pelo próprio operador 
do equipamento.

3. Os prazos de manutenção preventiva aniversariam pela data de 
compra do produto discriminada na nota fiscal.

2. A manutenção preventiva corresponde à realização de todos os 
procedimentos descritos para uma frequência diária, semestral e 
anual, descritos no item “Cronograma de Manutenção Preventiva”.

Para a manutenção preventiva devem-se observar os seguintes itens:

1. A manutenção preventiva do produto é de responsabilidade do cliente e 
não está coberta pela garantia.

Manter o equipamento em perfeitas condições, aferindo seu 
funcionamento e substituindo as peças que sofrem desgaste natural, com 
a diminuição das suas características de resistência e eficiência, prolonga 
sua vida útil e mantém suas características de segurança e 
funcionamento.

4. Devem-se utilizar somente peças originais em caso de substituição das 
mesmas. 

5. A manutenção inclui a inspeção geral do produto e as peças a serem 
trocadas são consideradas como de desgaste natural, portanto não 
cobertas pela garantia.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
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CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
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MANUTENÇÃO CORRETIVA
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Antes de chamar a assistência técnica, faça uma verificação 
prévia da seguinte tabela:         

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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CERTIFICADO DE GARANTIA
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As autoclaves Stermax possuem um período de garantia (contratual) 
de 275 dias mais 90 dias (garantia legal) conforme Código de 
Defesa do Consumidor, totalizando 1 ano.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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