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Bölüm 1 | Kapsam 

PMSSteriSeal medikal kapatma cihazları hakkında genel bilgiler, kullanım amacı ve temel özellikler bu 

bölümde anlatılmaktadır. 

1.1 | Kullanım Amacı 

PMSSteriSeal medikal kapatma sistemleri, taşıma kayışları ve döner basınç tekerlekleri kullanan genel 

amaçlı kapatma cihazlarıdır. PMSSteriSeal medikal kapatma sistemleri, şu hükümler ve kısıtlamalara 

bağlı olarak tek kullanımlık sterilizasyon ambalajlarının kapatılması için tasarlanmıştır; ambalaj 

üreticisi tarafından tavsiye edilen kapatma sıcaklığına uygun medikal kağıt/film, Tyvek/film ya da 

medikal kağıt/medikal kağıt malzemelerinden oluşan sterilizasyon ambalaj olmalıdır. Kapatılacak ve 

daha sonra sterilize edilecek sterilizasyon ambalajının ISO 11607-1 ve EN 868-5 uluslararası 

standartlarına uygun olmalıdır. Yukarıdaki gereksinimleri yerine getirmeyen ambalaj malzemeleri, 

PMSSteriSeal medikal kapatma cihazları ile kapatılmamalıdır. 

1.2 | Cihaz Tanımı  

PMSSteriSeal ürün grubu, bağımsız donanım, entegre kapatma sistemi ve aksesuarları ile kontrollü 

sıcaklık, hız ve basınç parametreleri altında döner bir kapatma tekniği kullanan medikal kapatma 

cihazlarından oluşmaktadır. Kapatılacak poşet, besleme kılavuzunun içerisine doğru yerleştirilirken 

optik sensör otomatik taşıma sistemini harekete geçirir. Poşet daha önceden belirlenen sıcaklık 

derecesinde ısıtılarak, döner basınçlı tekerleklere doğru ilerler. Kapatma işlemi tamamlandıktan sonra, 

kapatılmış sterilizasyon ambalajı, cihazdan dışarı hareket ettirilir ve bir sepette stoklanabilir. 

1.3 | Cihaz Modelleri 

PMSSteriSeal medikal kapatma cihazları; cihaz boyutu, yazdırma özelliği, yazılım ve bağlantı 

özelliklerine göre değişmektedir. PMSSteriSeal SS101, kullanım amacı sadece sterilizasyon 

ambalajlarını kapatma özelliği olan temel bir modeldir. Yazıcı özelliği içeren SS201 modeli, 

sterilizasyon ambalajının arka yüzeyine temel izlenebilirlik verilerini yazdırılmasına olanak sağlar. 

Pouchmate PM101 modeli, otomatik kesme ve kapatma işlemlerine sahip “hepsi bir arada” çözüm 

sunan bir modeldir. Dahili yazılımı kullanıcının tamamen bağımsız çalıştırmasına olanak verir. 

PMSSteriSeal medikal kapatma cihaz modelleri, aksesuar ve ilgili teknik özellikler hakkında detaylı bilgi 

bu kullanım kılavuzunun EK I’de yer alan teknik özellikler tablosunda bulunmaktadır. İlgili ürün 

broşürleri müşteri hizmetleri veya www.pmsmedikal.com web sitemiz üzerinden temin edilebilir. 

  

http://www.pmsmedikal.com/
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1.4 | Cihaz Tanıtımı 

PMSSteriSeal Pouchmate PM101 kapatma cihazı kullanımı kolay, temiz görümün ve hijyenik tasarımı 

ola bir modeldir. Temel cihaz özellikleri aşağıda açıklanmıştır; 

 

Resim 1 | Pouchmate PM101 Cihaz Modeli 

1.4.1 | LCD Panel 

Pouchmate PM101 otomatik kesme ve kapatma cihazı, büyük ebat mavi renkli LCD paneline sahiptir. 

Kesme ve kapatma işlemleri için gerekli tüm komutlar panel üzerinde bulunan butonlar sayesinde 

kolaylıkla yönetilebilir.  

 

Resim 2 | LCD Kontrol Paneli 
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KAYIT (F) butonu LCD ekranın sağ tarafında bulunmaktadır. Cihaz ve program ayarları KAYIT butonuna 

basılarak, cihaz hafızasında kaydedilir. 

ÇIKIŞ (C) butonu yukarı butonunun sağ tarafında bulunmaktadır. Kullanıcı, ayarlar menüsünden ÇIKIŞ 

butonunu basarak, kayıt yapmadan çıkabilmektedir. 

YUKARI butonu kayıt butonunun sağ tarafında bulunmaktadır. Rulo besleme ve ayarlar menüsünde 

hareketli alanlarda değer arttırılması YUKARI butonu ile yapılabilmektedir. 

AŞAĞI butonu yukarı butonunun altında bulunmaktadır. Rulo besleme ve ayarlar menüsünde 

hareketli alanlarda değer azaltılması AŞAĞI butonu ile yapılabilmektedir. 

SOL butonu kayıt butonunun altında bulunmaktadır. Ayarlar menüsünde hareketli alanlar arasında 

geçişler SOL butonu ile yapılabilmektedir. 

SAĞ butonu çıkış butonunun altında yer almaktadır. Ayarlar menüsünde hareketli alanlar arasında 

geçişler SAĞ butonu ile yapılabilmektedir. 

BAŞLAT butonu LCD ekranın altında sağ alanında bulunmaktadır. Kesme ve kapatma programların 

başlatılması BAŞLAT butonu ile aktive edilmektedir. 

STOP butonu başlat butonunun sağ tarafında bulunmaktadır. Otomatik kesme ve kapatma işlemleri 

STOP butonu ile durdurulabilmektedir. 

KESME butonu stop butonunun sağ tarafında bulunmaktadır. Manuel kesme işlemi kesme butonuna 

basılarak yapılabilmektedir. 

KAPATMA butonu kesme butonunun altında yer almaktadır. Rulolar KAPATMA butonu ile istenilen 

uzunlukta kesilip kapatılabilmektedir. 

ISI butonu kesme butonunun sağ tarafında bulunmaktadır. Isı değerleri ISI butonuna basılarak ve ısı 

moduna girilerek arttırılabilir veya azaltılabilir. 

MODE butonu ısı butonunun altında bulunmaktadır. Isı aktivasyonu veya deaktivasyonu, MODE 

butonuna basılarak değiştirilebilmektedir.  

PROGRAM (P) butonu ısı butonunun sağ tarafında bulunmaktadır. Poşet uzunluğu, adet miktarı ve 

diğer ayarlar, PROGRAM butonuna basılarak, program menüsünde ayarlanabilmektedir. 

HIZ butonu program butonunun altında yer almaktadır. Kaynak hız ayarları, HIZ butonuna basılarak ve 

yön butonları kullanılarak ayarlanabilmektedir. 
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1.4.2. | Cihaz Gövdesi 

Tüm PMSSteriSeal medikal kapatma cihaz gövdeleri, bakım ihtiyacını minimuma indirmek ve en iyi 

hijyen çözümünü sunmak amacıyla, kumlanmış paslanmaz çelikten (AISI 340) üretilmektedir.  

Akıllı tasarımı sayesinde, PMSSteriSeal kapatma cihazları daha az birleşme noktalarına sahiptir ve 

böylece olası bakteri oluşumunu azaltarak çapraz kontaminasyon riskini önlemektedir. 

1.4.3. | Besleme Ağzı 

Besleme ağzı yüksek hacimli kapatma işlemlerinizde kolaylık sağlar. Besleme ağzı poşet/malzeme 

mesafesini belirlemek amacıyla rahatlıkla ayarlanabilir. 

Besleme ağzın cihaza montajı ile ilgili ayrıntılı açıklama, Bölüm 3.2. Makine Kurulumu’na 

anlatılmaktadır. 
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Bölüm 2 | Güvenlik Talimatları 

Kapatma cihazı ile işleme başlamadan önce, lütfen aşağıda belirtilen güvenlik talimatlarını dikkatlice 

okuyunuz ve anladığınızdan emin olunuz. 

2.1 | Kullanım Kılavuzu, İsimlendirmeler ve Semboller 

Bu kullanma kılavuzu, size PMSSteriSeal medikal kapatma cihazların güvenli kullanımı hakkında 

ayrıntılı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İçeriği, bu cihazları kullanan eğitimli MSÜ operatörleri ve 

sağlık kuruluşlarına yöneliktir ve sterilizasyon ambalajlama ürünleri ve tıbbi cihazların sterilizasyonu 

hakkında bilgi vermek niyetinde değildir. 

PMSSteriSeal medikal kapatma sistemlerinin onarımı, periyodik ve önleyici bakımı, yetkili servis 

personeli tarafından yapılması gerektiğinden, bu kullanma kılavuzunda yer alan bilgiler, bakım ve 

sorun giderme konuları hakkında kısa bilgi ile sınırlıdır. 

CİHAZ, BU KULLANIM KILAVUZU GÖRE KULLANILMADIĞI ZAMAN CİHAZ HATALARI OLUŞABİLİR. 

CİHAZ ONARIMI, BU KULLANMA KILAVUZU İLE YAPILMAZ. 

Bu kullanım kılavuzunda, çeşitli yazı ve semboller kullanılır;  

Standart yazı, 

Kalın yazı (vurgulayıcı), 

NOT (önemli açıklamalar), 

UYARI (Tekli durumlarını önlemek amacıyla yapılan önemli açıklamalar). 

2.2 | Uyarılar 

Uyarılar, bir üçgen ya da daire ile çevrili semboller ve kalın yazı tipiyle basılan metinden oluşur. 

Uyarılar, ciddi yaralanma ve ölüme neden olabilecek koşulları göstermektedir. 

 

Bir UYARI, hastaya veya kullanıcı güvenliğine etkisi olabilecek durum veya 

eylemleri tanımlar. Uyarıyı yok saymak, hastanen veya kullanıcının 

yaralanmasına neden olabilir. 

 

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ UYARISI 

Kablolama, devre kartında ve alt bileşenlerde Yüksek Gerilim mevcut. 
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SICAK YÜZEY UYARISI 

Sıcak yüzey yaralanmaya sebep olabilir. 

 

HAREKETLİ PARÇA UYARISI 

Hareketli parçalar yaralanmaya sebep olabilir. El sıkışabilir. 

 

KESİCİ BIÇAK UYARISI 

Kesici bıçaklar ciddi yaralanmalara sebep olabilir.  

 

HAREKETLİ PARÇA UYARISI 

Hareketli parçalar yaralanmalara sebep olabilir. El sıkışabilir. 

Tablo  1 | Uyarı Sembolleri 

2.3 | Önlemler 

Önlemler, bir üçgen ya da daire ile çevrili semboller ve kalın yazı tipiyle basılan metinden oluşur. 

Önlemler, hasar yada yaralanma önlemek için uyulması gereken prosedür veya önlemleri tanımlar.  

 

SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ 

Elinizi, soğuk su ile en az 15 dakika yıkayınız. 

 

ELDIVEN TAKINIZ 

Konusu geçen operasyondan önce uygun eldiven takınız. 

 

DOKUNMAYIN 

Belirtilen yüzeylere dokunmayınız. 

Tablo  2 | Önlemler Sembolleri 

2.4 | Kullanıcı Güvenliği ve İlk Yardım 

 

UYARI! SICAK CİHAZ YÜZEYLERİ. 

Yüksek operasyon ısı ayarlarında, cihaz yüzeyi ve cihaz içi sıcak olabilir. Sıcak 

yüzeyleri ve cihaz içini çıplak elle veya lateks eldiven ile dokunmayınız. Cihaz 

içine dokunmadan önce, kapatma cihazının soğumasını bekleyiniz. 

 

UYARI! HAREKETLİ PARÇALAR YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR. 

Kapatma cihazlarında, kayış ve döner basınç tekeri kullanılmaktadır. Ciddi 

yaralanmaları önlemek için, hareket halindeki kayışa ve basınç tekerine 
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dokunmayınız. Hareketli parçalara dokunmadan önce, cihazı kapatın ve 

elektrik fişini çekin. 

 

UYARI! ELEKTRİK ÇARPMASI YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR. 

Cihaz çalışırken cihazı açmayınız. Elektrik çarpması ciddi yaralanmalara sebep 

olabilir. Bakım amaçlı cihaz içine erişmeden önce, cihazı kapatınız ve elektrik 

fişini çekiniz. 

 

UYARI! KESİCİ BIÇAK CİDDİ YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR. 

Kapatma cihazı kesici bıçak ile çalışmaktadır. Bıçak değişimini bu kılavuzu 
okumadan yapmayınız ve kesici bıçağa çıplak elle dokunmayınız. Bıçak 
değişimi için cihazı kapatınız ve fişi çektiğinizden emin olunuz. 
 

 

UYARI! HAREKETLİ PARÇALAR YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR. 

Kapatma cihazı taşıyıcı kayış ile çalışmaktadır. Ciddi yaralanmaları önlemek 

amacıyla, hareket halindeki kayışa dokunmayınız. Kayışa dokunmadan önce, 

cihazı kapatınız ve fişi çekiniz. 

Tablo 3 | Kullanıcı Güvenliği 

2.5 | Cihaz Güvenliği 

Medikal kapatma cihazını kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan güvenlik uyarılarını dikkatlice 

okuyunuz ve anladığınızdan emin olunuz. Belirtilen tavsiyelere uygun kullanım, cihaz güvenliğini 

sağlayacak ve cihazınızın kullanım ömrünü arttıracaktır. 

 

UYARI: CİHAZ İÇİN HASAR RİSKİ 

PMSSteriSeal medikal kapatma cihazları düz zemin üzerine konulmalıdır. 

Cihaz, 220V 50Hz, topraklı ve sigortalı elektrik sistemi ile çalıştırılmalıdır. İstek 

üzerine cihaz modelleri değişebilir ve 110V 50Hz de kullanılabilir. 

 

UYARI: CİHAZ İÇİN HASAR RİSKİ 

Steril edilecek malzemeler, uygun sterilizasyon ambalaj ürünlerine 

yerleştirilmelidir. Sterilizasyon ambalajınızı sıcak kapatma prosesine uygun 

olduğundan emin olunuz. Tavsiye dışı ambalaj ürünleri, cihaza hasar verebilir 

ve garanti kapsam dışı eder. 

 

UYARI: CİHAZ İÇİN HASAR RİSKİ 

Sterilizasyon poşetlerinin içine doldurulan malzemeler, doldurma alanının 

%75’ini geçmemelidir ve poşetin üst kısmında en az 3cm mesafe 

bırakılmalıdır. Daha az mesafe ile kapatılan malzemeler, cihazın iç kısmında 

hasar oluşturabilir. 

 

UYARI: YARALANMA VE CİHAZ İÇİN HASAR RİSKİ 

PMSSteriSeal tıbbi kapatma cihazları başka cihazlar ile üst üste 

konulmamalıdır. 
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DİKKAT: NEYİ KAPATTIĞINIZI BİLİN 

Herhangi bir malzemeyi cihazınız ile birlikte kullanmadan önce, kapatma 

işleminin malzemeye nasıl etki edeceğinden emin olunuz. Ambalaj üretici 

firmanın kullanma kılavuzunu okuyun, anlayın ve ürünleri uygun kullanın. 

Herhangi bir sorunuz olursa veya malzemenin cihazınız ile birlikte kullanılması 

ile ilgili şüpheleriniz varsa, ambalaj üretici firma ile irtibata geçiniz. 

 

DİKKAT: GARANTİ İHLALİ RİSKİ 

Uygunsuz kullanım, tıbbi malzemelerde oluşabilecek hasarlarda 

sorumlulukları sınırlamaktadır. Uygunsuz kullanım ayrıca tıbbi malzemenizi 

garanti kapsam dışı edebilir. 

 

DİKKAT: YÜKE HASAR RİSKİ 

Metal malzemeler, cihaz dışı ve içi ile temas etmemelidir. Duvar veya iç 

temas, kapatma cihazınızda veya metal malzemelerde hasar oluşturabilir. 

Tablo  4 | Cihaz Güvenliği  
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Bölüm 3 | Cihaz Kurulumu 

Kapatma cihazını kullanmadan önce, lütfen aşağıdaki kurulum talimatlarını dikkatlice okuyun ve 

anladığınızdan emin olun. 

3.1 | Kurulum Öncesi 

Bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde doğru kurulum ve doğru kullanım, kapatma cihazınızın 

kullanım ömrünü uzatacaktır ve cihazınızın belirtilen süre içerisinde garanti kapsamında kalmasını 

sağlayacaktır. 

Kurulum öncesi aşağıda bulunan adımlar kontrol edilmelidir; 

Adım 1 | Kapatma cihazınızın taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz kalıp kalmadığını 

kontrol edin. Eğer cihazınızda herhangi bir darbe izi varsa, kurulum ve kullanım esnasında 

sorunlar oluşabilir. Lütfen PMS veya PMS tarafından yetkilendirilmiş teknik servisinizle 

iletişime geçiniz. 

Adım 2 | Kapatma cihazı düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir. 

Adım 3 | Elektrik bağlantınızın aşağıda belirtilmiş koşullara uygun olduğundan lütfen emin 

olunuz; 

 Topraklı priz veya topraklanmış kablolama. 

 Sigortalanmış devre sistemi. 

 220 V, 50-60 Hz (istek üzerine cihaz modelleri değişkenlik gösterebilir ve 110V 

50 Hz’de kullanılabilir.) 

 Eğer uzatma kablosu gerekli ise, uzunluğu maksimum 5 metre olmalıdır ve 

cihaz güvenliği için 2x3 TTR kablo kullanılması önerilir. 

NOT: Cihazın kendi ana kablosu hiçbir şekilde uzatılmamalıdır. 

 

DİKKAT: Garanti İhlal Riski 

Elektrik kablo girişini, sigorta kutusunu, aç/kapa düğmesini ve cihaz içini 

temizleme çalışmayın. Temizleme işlemi, PMS veya PMS tarafından 

yetkilendirilmiş teknik servisi tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde cihazınızın 

arızalanmasına ve garanti kapsamı dışı kalmasına yol açabilir. 
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3.2 | Cihaz Kurulumu 

İlk kullanımdan önce, cihazın aç/kapa (I/O) butonunun kapalı (O) konumunda olduğundan emin olun. 

Cihazı düz bir yüzeye yerleştirdikten sonra, elektrik kablosunun uygun tarafını cihazın sağ tarafında 

bulunan soket ile bağlayın (resim 3). Elektrik kablosunun diğer ucu topraklı bir prize takılması 

gerekmektedir. Eğer elektrik kablosunun uzunluğu yeterli değil ise lütfen Bölüm 3.1. Kurulum Öncesi 

bölümünü kablo uzatma tavsiyeleri için okuyunuz. 

NOT: Cihazın kendi ana elektrik kablosu hiçbir şekilde uzatılmamalıdır. 

 

Resim 3 | Cihaz kablosunun bağlanması 

Besleme ağzı, kapatma cihazının sol tarafına resim 4’de gösterildiği şekilde dikkatlice takılmalıdır. 

Besleme ağzı poşete mesafesi, sabitleme vidası ile ayarlanabilir. 

 

Resim 4 | Besleme Ağzı kurulumu 
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3.3 | Isı Ayarı 

Aç/Kapa şalteri açık konumuna (I) getirildikten sonra cihaz ısınmaya başlayacaktır. Isınma süreci, 

ortam koşullarına bağlı olarak 5 ile 10 dakika arası sürebilir. 

Isınma süreci tamamlandığında ve fabrika çıkışı ayarlanmış ısıya (180°C-190°C) ulaştığında, kapatma  

3.3.1 | Isı Ayarları 

İstenilen ısı değeri, ısı butonuna basılarak rahatlıkla değiştirilebilir. Isı butonuna basarak ısı ayar 

moduna geçildikten sonra, yön butonlarıyla istenilen ısı arttırılabilir veya azaltılabilir. 

 

Resim 5 | Isı Ayar Butonları 

Isı ayarları KAYIT butonuna basılarak kaydedilir ve cihaz kendini otomatik olarak, yeni ısı değerine 

ayarlayacaktır. Isı ayar ekranından, ÇIKIŞ butonuna basarak kayıt yapmadan çıkılabilir. 

 

Resim 6 | LCD Ekran – Isı Ayarı 

3.3.2 | Isı Deaktivasyonu 

Manuel veya otomatik kaynaksız kesim işlemleri için ısı modunun devre dışı bırakılması 

gerekmektedir. Isı modu devre dışı bırakıldığında, ısı değeri 50°C’nin altına düşmeye başlayacaktır ve 

50°C’nin altına düştüğünde BAŞLAT butonu tekrar aktif hale gelip, işlem başlatılabilir. 
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Isı modu, MODE butonuna basılarak devre dışı bırakılabilir. Isı sembolü değişecektir ve cihaz otomatik 

olarak ısı değerini düşürmeye başlayacaktır. 

 

Resim 7 | Isı Deaktivasyonu 

 

 

Resim 8 | Devre Dışı bırakılmış Isı Modu 

 

Isı modunu tekrar aktifleştirmek için, MODE butonuna basılmalıdır ve cihaz tekrar ayarlanış ön ısıya 

çıkmaya başlayacaktır. 

Not: Manuel veya otomatik kaynaksız kesme işlemleri, ısı modu devre dışı bırakıldıktan ve ısı değeri 

50°C’nin altına düştükten sonra yapılmalıdır. Isı değerin düşmesini beklemeden yapılacak manuel 

kesme işlemleri kaynaklı poşetlere neden olabilmektedir. 

3.4 | Basınç Ayarı 

Sterilizasyon ambalajına uygulanan kaynak basıncı manuel ayarlanabilir. Kaynak basınç ayarları, 

operatöre ambalaj çeşitliliğinden ve özelliğinden kaynaklı kırışıklıkların gidermesinde yardımcı olur. 

Kaynak basınç ayar vidası kapatma cihazının altında bulunmaktadır ve herhangi bir ayar yapılmadan 

önce kilit mekanizmasının açılması gerekmektedir. 
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Adım 1 | Basınç vidasını iterek kilidi açın. 

Adım 2 | İstenilen basıncı vidayı çevirerek ayarlayın. Vidayı sol tarafa çevirerek basıncın 

azalması ve sağ tarafa çevirerek basıncın artması sağlanabilir. Mevcut basınç değeri cihazın 

sağ tarafında bulunan skaladan okunabilir. 

Adım 3 | Ayarların tamamlanmasından sonra vidayı serbest bırakın. Vida mekanizması 

kendisini otomatik kilitleyecektir. 

 

Resim  9 | Basınç Ayar Vidası 

3.5 | Hız Ayarı 

Hız ayarı, HIZ butonuna basılarak ve yön butonları kullanılarak rahatlıkla ayarlanabilmektedir. SPEED 

sembolünün altına yanıp sönen rakam, hız ayarında olduğunuzu ve ayarlanabilir rakamı 

göstermektedir.  

 

Resim 10 | Hız Ayarı 

Yön butonlarını kullanarak, operatör hız değerini 1 ile 10 arası arttırabilir veya azaltabilmektedir. Hız 

ayarları KAYDET butonuna basılarak kaydedilir veya ÇIKIŞ butonuna basılarak kayıt işlemi yapılmadan 

hız ayar modundan çıkılabilmektedir. 
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Resim  11 | Hız Ayarları (Kayıt ve Çıkış) 

3.6 | Program Ayarı 

Otomatik kesme ve kapatma işlem ayarları PROGRAM butonuna basılarak ayarlanabilmektedir. 

 

Resim  12 | Program butonu 

Program modu aşağıda belirtilen içeriğe sahiptir; 

 

Toplam kapatılmış poşet adeti 
Cihaz üretiminden sonra kapatılan tüm poşetlerin adeti yer almaktadır. 

 

Poşet Uzunluğu 
Mevcut ayarlanmış poşet uzunluğunu göstermektedir. Poşet uzunluğu 50mm ile 
9999mm arası ayarlanabilmektedir. 

 

Adet Modu 
Adet modu açık veya kapalı olarak ayarlanabilir. Aktif Adet modu istenilen 
setlerde poşetlerin üretimine olanak sağlar. Devre dışı bırakılmış Adet modu, 
rulo bitimine kadar istenilen uzunlukta poşet üretimini sağlayacaktır. 

 

Rulo Sensörleri 
Rulo sensörleri birbirinden bağımsız aktifleştirilebilir. Yüklenen ve sensör 
tarafından algılanan rulo bittiğinde cihaz otomatik olarak işlemi durdurarak 
kullanıcıyı ses tonu ile bilgilendirecektir. 
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Poşet Adeti 
Mevcut ayarlanmış poşet adetini göstermektedir. Otomatik işlemler için, poşet 
adeti 1 ile 99999 arası ayarlanabilmektedir. 

 

Poşet Setleri 
Mevcut poşet setleri adetini göstermektedir. Cihaz ayarlanmış miktarda set 
halinde poşetleri üretecektir ve işlem tamamlandığında hazır sesi verecektir. 

 

 

Resim  13 | LCD Ekran Program Modu 

3.6.1 | Poşet Uzunluğu 

Poşet uzunluğu PROGRAM butona basılarak ve program ekranına erişilecek ayarlanabilmektedir. Yön 

butonları kullanılarak uzunluk değeri 50mm ile 9999mm arası arttırılabilir veya azaltılabilmektedir. 

 

Resim 14 | Poşet Uzunluk Ayarı 

Ayar değişiklikleri KAYIT butonuna basılarak kaydedilebilir veya ÇIKIŞ butonuna basılarak kayıt 

edilmeden program ekranından çıkılabilir. 

 

3.6.2 | Adet (PCS) Modu 

Aktifleştirilmiş Adet (PCS) modu istenilen adette poşetlerin üretilmesine olanak sağlar. Adet modu 

PROGRAM butonuna basılarak girilen program ekranında erişilebilir. Yukarı ve aşağı butonları ile Adet 

Modu aktifleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilmektedir. 
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Resim 15 | Adet (PCS) Modu Ayarı 

Adet (PCS) Modu aktif olduğu (ON) takdirde, cihaz istenilen ebatta ve adette poşet üretecektir. Adet 

modunun devre bırakılması durumunda (OFF) cihaz poşet miktarını dikkate almadan, rulo bitimine 

kadar istenilen uzunlukta poşet üretecektir. Bu işlem STOP butonuna basılarak durdurulabilir. 

3.6.3 | Poşet Miktarı 

Pouchmate, istenilen ebatta poşet üretimi yapabilmektedir. Poşet miktarı, PROGAM butonuna 

basılarak program menüsünde ayarlanabilmektedir. Yön butonları ile poşet miktarı 1 ile 99999 arası 

ayarlanabilir.  

 

Resim 16 | Poşet Miktar Ayarı 

3.6.4 | Rulo Sensörleri 

PMSSteriSeal Pouchmate cihazı kullanıcıya yüklenen ve algılanan rulolar bittiğinde bilgi vermektedir. 

Cihazda bulunan üç ayrı rulo sensörünün aktivasyonu ayarlar menüsünden yapılabilir. 

Ayarlar menüsüne girdikten sonra, rulo sensörleri sağ/sol tuşları kullanılarak seçilmeli ve yukarı/aşağı 

tuşları ile aktive edilmelidir.  

Yapılan ayar değişikliği, kaydet butonuna tıklanarak kaydedilmelidir. 
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Figure 17 Rulo Sensör Aktivasyonu 

 

Rulo sensörlerinden hiçbiri aktif değil. 
Cihaz rulo yüklendikten sonra çalıştırılabilir. Cihaz kullanıcıyı sadece tüm 
sensörler rulo algılamadığında bilgi verecektir. 

 

Bir rulo sensörü aktif. 
Cihaz sadece, seçilen rulo sensöründeki rulo bittiğinde kullanıcıya bilgi 
verecektir.  

 

Birden fazla rulo sensörü aktif. 
Cihaz, seçilen rulo sensörlerinden birisindeki rulo bittiğinde bilgi verecektir. 

 

Tüm rulo sensörleri aktif. 
Cihaz, tüm sensörlerde rulo yüklenip yüklenmediğini kontrol edecektir. 
Cihaz, seçilen rulo sensörlerinden herhangi birisinde rulo bittiğinde 
kullanıcıya bilgi verecektir. 

 

3.6.5 | Poşet Setleri 

Poşet Set modu, kullanıcıya istenilen miktar ve uzunlukta poşetleri setler halinde üretmesine olanak 

sağlar. Poşet set ayarları PROGRAM butonuna basılarak program menüsünde ayarlanabilir. Yön 

butonları ile poşet set adeti 1 ile 999 arası ayarlanabilir. 

 

Resim 18 | Poşet Set Ayarı 
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Poşet Set modu için aşağıdaki örnek referans alınabilir. 

Poşet Uzunluğu 200mm 

Poşet Miktarı 5 adet 

Poşet Set Miktarı 3  

Toplam Poşet Miktarı 15 adet 
 

Cihaz, ilk 5 adet 200mm uzunluktaki poşeti üretecektir ve hazır “bip” sesi duyulacaktır. Birkaç saniye 

sonra cihaz tekrar 5 adet 200mm uzunluktaki poşet üretimine devam edecektir ve sonrasında son 

5’şer adetlik poşetler tamamlanacaktır. 

3.7 | Rulo Yükleme 

PMSSteriSeal Pouchmate cihazı ile tek veya çoklu rulo yüklemesi ile birden fazla rulo 

işlenebilmektedir. Rulo yüklendiğinde ve cihaz tarafından algılandıktan sonra, program ayarları 

yapılarak otomatik kesme ve kapatma özelliği kullanılabilir. 

Ekranda bulunan rulo sensörleri, kullanıcıya hangi ruloların yüklendiğini ve cihaz tarafından algılandığı 

hakkında bilgi vermektedir. Cihaz, rulolar algılanmadığı süre çalışmayacaktır. Rulo algılanmadığında, 

ekran üzerinde bulunan rulo sensör sembolleri yanıp sönecektir. 

Cihaz, uygun rulo ile yüklendikten sonra yanıp sönen rulo sensör sembolü değişecek, dolu sensör 

sembolü çıkacaktır. 

  
Rulo algılanmadı. 2 rulo yüklendi ve algılandı 

Cihaz çalıştırmaya hazır. 
Rulo yükleme işlemi için lütfen aşağıda bulunan adımları izleyiniz; 

Adım 1 Rulo hazne kapağını açınız. 

Adım 2 Ruloyu yerleştiriniz. 

Adım 3 Ruloyu açıp bir kısmını cihaz içine yerleştiriniz. 

Adım 4 AŞAĞI butonun basarak, rulonun cihaz ön tarafından çıkmasını sağlayınız. 

Adım 5 KESME butonuna basarak cihaz içinden çıkan rulo fazlalığını kesiniz ve cihazınız manuel 

ve otomatik işlemlerini için hazır olacaktır. 
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Resim 19 | Rulo hazne kapağı 

 

Resim 20 | Reel Yükleme 

 

 

Resim 21 | Reel cihaz içi besleme 
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Resim 22 | Rulo besleme 

3.7.1 | Çoklu Rulo Yükleme 

Pouchmate PM101 kapatma cihazı aynı anda çoklu rulo işleme özelliğine sahiptir. Cihaz toplam eninde 

40cm’e kadar rulolar ile yüklenebilmektedir. Rulo yükleme için lütfen Bölüm 3.7 Rulo Yükleme’ye 

bakınız. 

 

Resim 23 | Çoklu Rulo Yükleme  

 

3.7.2 | Rulo Ayracı 

Pouchmate PM1010 kapatma cihazı 4 ayrı rulo ayracı ile birlikte gönderilmektedir. Rulo ayraçları 

takılan ruloların daha rahat çözülmesine olanak sağlar. 

Adım 1 Ruloları yükleyiniz (Bölüm 3.7 | Reel Yükleme’ye bakınız). 

Adım 2 Rulo ayraçları rulo hazne kapağının altındadır. Rulonun her iki tarafına ruloyu 

sıkıştırmayacak mesafede ayraçları yerleştiriniz (Resim 23). 
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Resim 24 | Rulo Ayraç Yerleşimi 

3.8 | Doğru Sterilizasyon Ambalaj Seçimi 

Kullanıcı, optimum kaynak ve cihaz güvenliği için sadece EN 868-5 ve ISO 11607-1 uluslararası 

standartlarına uygun sterilizasyon ambalajı kullanmalıdır. PMSSteriSeal kapatma cihazları aşağıda 

bulunan sterilizasyon ambalajları için uygundur. 

 Isı ile kapatılabilen poşet ve rulolar (EN 868-5 ve ISO 11607-1 standartlarına uygun) 

 Tyvek®*’ten yapılmış poşet ve rulolar (Tyvek 1059B, 1073D ve 2FS) 

Sterilizasyon ambalajının dolumu ile ilgili talimatlar Bölüm 5.1 | Poşet Doldurma’da detaylı 

anlatılmıştır. 

* Tyvek® DuPont firmasının tescilli markasıdır.  
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Bölüm 4 | Operasyon 

Pouchmate PM101, MSÜ’de paketleme prosesinde gereken tüm işlemleri kapsayan hepsi bir arada 

sunan bir çözümdür. Pouchmate 4 ayrı operasyon özelliğine sahiptir. Pouchmate cihazının operasyon 

özelliklerini öğrenmek için lütfen aşağıda sıralanan bölümleri okuyunuz. 

Operasyon özellikleri; 

 Manuel besleme 

 Manuel Kesme 

o Kaynaksız 

o Kaynaklı 

 Otomatik Operasyon 

o Kaynaksız 

o Kaynaklı 

4.1 | Manuel Besleme 

Manuel besleme özelliği, doldurulmuş poşetlerin kapatılmasına olanak sağlar. Poşetin üst kısmı 

besleme ağzına paralel olarak yerleştirilmeli. Cihazın optik sensörü poşeti algılayıp besleme 

mekanizmasını otomatik çalıştıracaktır. Poşet cihaz çıkışına doğru otomatik hareket edip 

kapatılacaktır. Poşet cihaz dışına hareket ettirildikten sonra duracaktır. 

Pouchmate cihazı rulolar ile yüklendiği takdirde ve bir önceki işlemde otomatik işlem çalıştırıldıysa, 

cihaz kesici bıçağı durma noktasına getirip kendini manuel besleme özelliği için hazırlayacaktır.

 

Resim 25 | Manuel Besleme 
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Ayarlanabilir hız özelliği yüksek hacimli işlemlerinizi kolaylıkla tamamlamanızda yardımcı olacaktır. 

Lütfen Bölüm 3.5 Hız Ayarı’na bakınız. 

4.2 | Manuel Kesme 

Pouchmate otomatik kesme ve kapatma cihazı ayrıca sadece kesme işlemleri içinde 

kullanılabilmektedir. Kullanıcı bağımsızca uzunluğu belirleyerek iki farklı kesme işlemi arasında 

seçebilmektedir.  

4.2.1 | Manuel Kesme (Kaynaklı) 

Kaynaklı manuel kesme özelliği, kullanıcıya bir tarafı kapatılmış poşet üretimine olanak vermektedir. 

Bu işlemde uzunluk manuel belirlenip herhangi bir programlama gerektirmez. 

Adım 1 Ruloyu yükleyiniz ( Bölüm 3.7 | Rulo Yükleme’ye bakınız). 

Adım 2 İstenilen uzunluk elde edilene kadar AŞAĞI butonunu basılı tutunuz. (Resim 25). 

Adım 3 KESME butonuna basınız (Resim 26). 

Adım 4 Pouchmate ruloyu istenilen ölçüde otomatik olarak kesip kapatacaktır ve cihazın çıkışına 

doğru taşıyacaktır. (Resim 27). 

 

Resim 26 | Rulo Uzunluk, AŞAĞI Butonu 

 

Resim 27 | KESME Butonu 
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Resim 28 | Manuel Kesme (Kaynaklı) 

Not: Kaynaklı kesme işlemi için ısı modunun aktif olması gerekmektedir. (Bölüm 3.3 | Isı Ayarı 

bölümüne bakınız). 

4.2.2 | Manuel Kesme (Kaynaksız) 

Manuel kesme özelliği ile kullanıcı her iki tarafı açık rulo parçaları üretebilmektedir. Açık kısımların 

kapatılması manuel besleme ile sonradan yapılabilir. 

Adım 1 Isı modunu devre dışı bırakınız ve cihazın 50°C’e altına düşmesini bekleyiniz. Lütfen 

Bölüm 3.3.2 | Isı Modu inceleyiniz (Resim 28). 

Adım 2 Ruloyu yükleyiniz (Lütfen Bölüm 3.7 | Rulo Yükleme’yi inceleyiniz). 

Adım 3 İstenilen uzunluk elde edilene kadar, AŞAĞI butonunu basılı tutunuz. (Resim 29). 

Adım 4 KESME butonuna basınız. (Resim 30). 

Adım 5 Pouchmate ruloyu otomatik olarak kesip cihaz sonuna taşıyacaktır. (Resim 31). 

 

Resim  29 | Isı Modu Devre Dışı 
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Resim 30 | Rulo Çekme, Aşağı Butonu 

 

Resim 31 | Kesme Butonu 

 

Resim 32 | Kaynaksız Manuel Kesme 

 

Not: Kaynaksız kesme özelliği için ısı modunun devre dışı bırakılması gerekmektedir. Aktif ısı modu, 

kaynaklı poşetlerin üretilmesine neden olacaktır. 
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4.3 | Otomatik Kesme 
Pouchmate kolay programlanabilir otomatik kesme özelliği sayesinde yüksek adetli doldurmaya hazır 

poşetler üretebilmektedir. Otomatik kesme işlemi kaynaklı veya kaynaksız şekilde kullanılabilir. 

Size uygun özelliği bulmak için lütfen aşağıda bulunan bölümleri okuyunuz. 

4.3.1 | Otomatik Kesme (Kaynaklı) 

Kaynaklı otomatik kesme özelliği kullanıcıya verimliliğini, esnekliğini ve bağımsızlığını arttırmaktadır. 

Tamamen otomatik operasyon sistemi ile Pouchmate basit ayarlar sayesinde istenilen uzunlukta ve 

adette doldurmaya hazır poşetler üretebilmektedir. 

Bu özelliği aktifleştirmek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayınız; 

Adım 1 Ruloyu yükleyiniz (Bölüm 3.7 | Rulo Yükleme’ye bakınız). 

Adım 2 PROGRAM butonuna basarak program menüsüne erişiniz ve istenilen uzunluk ve adet 

değerlerini giriniz (Bölüm 3.6 | Program Modu’na bakınız). 

Adım 3  Program ayarlarını KAYDET butonuna basarak kaydediniz. 

Adım 4 START butonuna basarak işlemi başlatınız. 

Adım 5 Otomatik program STOP butonuna basılarak her an rahatlıkla durdurabilir. 

 

Resim 33 | Otomatik Kesme (Kaynaklı) 

4.2.2 | Otomatik Kesme (Kaynaksız) 

Program ayarlarına uygun, Pouchmate cihazı ruloları istenilen uzunlukta kaynaksız olarak da 

kesebilmektedir. İki tarafı açık rulo parçaları sonradan manuel besleme özelliği ile rahatlıkla 

kapatılabilir. Bu kesme özelliğini aktifleştirmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz. 

Adım 1 Isıyı devre dışı bırakınız ve ısının 50°C’nin altına düşmesini bekleyiniz (Bölüm 3.3.2 | 

Isı Deaktifleştirme) 

Adım 2 Ruloyu yükleyiniz (Bölüm 3.7 | Rulo Yükleme’ye bakınız). 
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Adım 3 PROGRAM butonuna basarak program menüsüne erişiniz ve istenilen uzunluk ve 

adet değerlerini giriniz (Bölüm 3.6 | Program Modu’na bakınız). 

Adım 4 Programı KAYDET butonuna basarak kaydediniz. 

 Adım 5 START butonuna basarak programı başlatınız. 

Adım 6 Otomatik program STOP butonuna basılarak her an rahatlıkla durdurulabilir. 

 

Resim 34 | Otomatik Kesme (Kaynaksız) 
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Bölüm 5 | Operasyon 

Aşağıda belirtilen talimatlar ve öneriler optimum kaynak güvenliğini sağlamak ve cihaz ömrünü 

arttırmak için izlenmelidir. 

5.1 | Poşet Doldurma ve Kapatma 

Steril edilecek olan tıbbi malzeme uygun ebattaki poşetin içine dik ve poşeti zorlamayacak şekilde 

yerleştirilmelidir. Sterilizasyon poşeti kendi kapasitesinin %75’den fazla doldurulmamalıdır ve poşet 

ağzı ile tıbbi malzeme arasında en az 3cm mesafe bırakılmalıdır. Tıbbi malzeme kesinlikle cihaz 

ve/veya besleme ağzı ile temas etmemelidir. (Resim 34). 

 

Resim 35 | Poşet Doldurma ve Kapatma 

 

Poşetin üst kısmı besleme ağzına yaklaştırılmalı ve optik sensörün algılayabilmesi için paralel 

yerleştirilmelidir. Optik sensör poşeti otomatik algılayacaktır ve poşet hareket ve kapatma işlemini 

başlatacaktır. Poşet cihaz çıkışına doğru hareket ettirilip kapatılacaktır (Resim 34). Poşet cihaz çıkışına 

aktarıldıktan sonra cihaz otomatik olarak duracaktır. 

 

DİKKAT: GARANTİ İHLAL RİSKİ 

Sterilizasyon ambalajı önerildiği şekilde doldurulmalıdır. Tıbbi malzemenin 

cihaz içi ile temas etmesi cihaz hasarına ve cihazın garanti kapsam dışı 

kalmasına neden olabilir. 
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5.3 | Kaynak İyileştirmesi 
İlk kapatılan poşetin kaynak kalitesi kontrol edilmelidir. İstenilen kaynak kalitesi ısı ayarlarından 

kaynaklı elde edilmemiş olabilir. Kullanıcı kaynak kalitesini iyileştirmek için ısı ayarlarını arttırabilir 

veya azaltabilir. 

Sterilizasyon ambalajının kaynak direnci yeterince güçlü değilse, ambalaj üreticinin önerdiği kapatma 

aralığı dikkate alınarak ısı değerleri 1°C’lik adımlarla arttırılmalıdır. Aynı şekilde, kaynak direnci çok 

güçlü ve poşette deformasyona sebep oluyorsa, ısı değeri 1°C’lik adımlarla azaltılmalıdır. Isı ayarları 

için Bölüm 3.3 |Isı Ayarı’na bakınız. 

Sterilizasyon ambalajının ürün speklerine bağlı olarak, cihaz altında bulunan basınç vidası gevşetilerek 

veya sıkılarak, uygulanan basınç arttırılabilir veya azaltılabilir. 

NOT: Yukarıda belirtilen referans ayarları sterilizasyon ambalajların çeşitliliğine göre farklılık 

gösterebilir. Referans ayarlar PMSSteripack sterilizasyon ambalaj ürünleri ile test edilmiştir. 
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Bölüm 6 | Bakım 

Bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde, kullanıcı periyodik bakım uygulamalıdır. Periyodik bakım, 

cihaz gövde temizliği sadece PMS veya PMS tarafından yetkilendirilmiş teknik servisin yapacağı 

bakımları kapsamaktadır. Aşağıda bulunan tablo, kullanıcıya cihaz için yapılması ve takip edilmesi 

gereken bakım konuları ve süreleri hakkında bilgi vermektedir. 

PERİYODİK BAKIM VE DEĞİŞİM PARÇALARI 

Süre Prosedür Uygulayan 

1 ay Cihaz Gövde Temizliği Kullanıcı 

6 ay 

Kesici Bıçak Değişimi 
Basınç Teker Değişimi 
Isı Kalibrasyonu 
Soğutucu Fan Kontrolü & Temizliği 
Elektronik Kart Temizliği 

Kullanıcı 
PMS yetkili teknik servis 
PMS yetkili teknik servis 
PMS yetkili teknik servis 
PMS yetkili teknik servis 

12 ay Taşıyıcı Kayış Değişimi PMS yetkili teknik servis 
Tablo 5 | Periyodik Bakım Tablosu 

 

DİKKAT: GARANTİ İHLAL RİSKİ 

Tamir ve ayar işlemleri sadece PMSSteriSeal medikal kapatma cihazlarında 

tecrübeli teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Onaylanmamış yedek parça 

kullanımı yaralanmalara, cihaz hasarlarına ve cihazın garanti kapsam dışına 

kalmasına neden olabilir. 

 

6.1 | Cihaz Gövde Temizliği 

PMSSteriSeal kapatma cihazlarının dış gövde kısmı temizlenmelidir ve uygun kimyasallar 

kullanılmalıdır. Dış malzeme krom paslanmaz malzeme olup temizliğinde hiçbir şekilde asitli 

veya çözücü maddeler kullanılmamalıdır. 

6.2 | Kesici Bıçak Değişimi 

Kesme özelliği kullanımına bağlı olarak kesici bıçak her 6 ayda bir veya kesim işlemi köreldiğinde yenisi 

ile değiştirilmelidir. Kesici bıçak değişimi için aşağıda belirtilen adımlar izlenmelidir; 

 

Adım 1 Cihazı kapatınız ve kullanıcı güzenliği için fişi çekiniz. 

Adım 2 Cihazın iç kısmına erişebilmek için üst kapağı sökünüz (Resim 35). 

Adım 3 Kesici bıçak modülünü tutan vidaları tespit ediniz. (Resim 35). 

Adım 4 Viadaları sökünüz ve kesici bıçak modülünü öne doğru çekerek çıkartınız (Resim 36). 
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Adım 5 Kesici bıçağı çıkarmak için, bıçak modülünün üstünde bulunan vidaları sökünüz (Resim 

37). 

Adım 6 Kesici bıçağı yenisi ile değiştiriniz ve adımları geriden izleyerek tekrar birleştiriniz. 

 

Resim 36 | Kesici Bıçak Yerleşimi 

 

 

Resim 37 | Kesici Bıçak Değişimi 

 

Resim 38 | Kesici Bıçak Mödülü 

 

 

DİKKAT: CİDDİ YARALANMA RİSKİ 

Kesici bıçak sistemi çok keskindir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bıçağı 

çıplak elle dokunmayınız ve değişim esnasında uygun eldiven giyiniz ve uygun 

malzemeler kullanınız. 
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Bölüm 7 | Arıza ve Çözümler 

Bu bölüm cihaz ile karşılaşılabilecek basit temel problemlerin çözümü ve hatanın tespiti ile ilgili bilgi 
vermek için amaçlanmıştır. Burada yazılan maddeler dışında kesinlikle cihaza müdahale edilmemesi ve 
ilgili teknik birim ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 

7.1 | Arıza Kodları 

PMSSteriSeal PM101 device will inform the user about possible device malfunctions through the LCD 

screen. In case of device malfunction the related error code will appear on the screen. In case of error 

situation please read and apply below explanations. 

Arıza Kodu #1 
Merdane motorunda sıkışma: Çalışma sırasında merdane motorunda sıkışma 
olursa bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Makine arıza durumuna geçer. Bu 
duruma karşılık gelen arıza kodu = ERROR-1 

Arıza Kodu #2 
Merdane motorunda ısınma:    Çalışma sırasında merdane motorunda aşırı ısınma 
olursa bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Makine arıza durumuna geçer. Bu 
duruma karşılık gelen arıza kodu = ERROR-2 

Arıza Kodu #3 
Çene motorunda sıkışma: Çalışma sırasında çene motorunda sıkışma olursa bu 
durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Makine arıza durumuna geçer. Bu duruma 
karşılık gelen arıza kodu = ERROR-3 

Arıza Kodu #4 
Çene motorunda ısınma: Çalışma sırasında çene motorunda aşırı ısınma olursa bu 
durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Makine arıza durumuna geçer. Bu duruma 
karşılık gelen arıza kodu = ERROR-4 

Arıza Kodu #5 
Bant motorunda sıkışma: ERROR-5 Çalışma sırasında bant motorunda sıkışma 
olursa bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Makine arıza durumuna geçer. Bu 
duruma karşılık gelen arıza kodu = ERROR-5 

Arıza Kodu #6 
Bant motorunda ısınma: ERROR-6 Çalışma sırasında bant motorunda aşırı ısınma 
olursa bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Makine arıza durumuna geçer. Bu 
duruma karşılık gelen arıza kodu = ERROR-6 

Arıza Kodu #7 
Encoder bozuk: ERROR-7 Metraj ölçüm enkoderi bozulursa veya sinyal gelmez ise 
makine arıza konumuna geçer. Bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Bu duruma 
karşılık gelen arıza kodu = ERROR-7 

Arıza Kodu #8 

İç ortamda aşırı ısıma: ERROR-8 Makinenin iç ortamında aşırı ısınma olursa makine 
arıza konumuna geçer. Makine soğuyana kadar bekler. Soğuma işlemi bittikten 
sonra çalışmaya devam eder. Bu durum oluşursa ekranda uyarı olarak bildirilir. Bu 
duruma karşılık gelen arıza kodu = ERROR-8 

Arıza Kodu #9 
Çene sensörü bozuk: Çene sensörü bozulduğunda makine arıza konumuna geçer. 
Bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Bu duruma karşılık gelen arıza kodu = 
ERROR-9 

Arıza Kodu #10 
Isıtıcı çok soğuk uyarısı: Isıtıcı ısıtma işlemini yapamaz ve 15°C’nin altına düşerse 
bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Makine arıza durumuna geçer. Bu duruma 
karşılık gelen arıza kodu = ERROR-10 

Arıza Kodu #11 
Isıtıcı çok sıcak uyarısı: Isıtıcı ısıtma işlemini fazla yapar ve 15°C’nin üstüne çıkarsa 
bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Makine arıza durumuna geçer. Bu duruma 
karşılık gelen arıza kodu = ERROR-11 
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Arıza Kodu #12 
Bıçak motoru bozuk: Bıçak motoru bozulursa veya motorda kısa devre olursa 
makine arıza konumuna geçer. Bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Bu duruma 
karşılık gelen arıza kodu = ERROR-12 

Arıza Kodu #13 
Sol bıçak sensörü bozuk: Sol bıçak sensörü bozulduğunda makine arıza konumuna 
geçer. Bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Bu duruma karşılık gelen arıza kodu 
= ERROR-13 

Arıza Kodu #14 
Sağ bıçak sensörü bozuk: Sağ bıçak sensörü bozulduğunda makine arıza konumuna 
geçer. Bu durum ekranda uyarı olarak bildirilir. Bu duruma karşılık gelen arıza kodu 
= ERROR-14 

 

7.2 | Düzeltici Faaliyetler 

Arıza Olası Sebep Çözüm Önerileri 

Cihaza elektrik gelmiyor. Cihazın fişi takılı değil veya tam 

oturmamış olabilir. 

Cihaz kablosunu ve fişini kontrol 

ediniz. 

 Aç/Kapa şalteri kapalı konumda 

(O). 

Aç/Kapa (I/O) şalterini kontrol 

ediniz. 

 Problem priz veya elektrik 

hattından kaynaklı olabilir. 

Priz ve elektrik hattı kontrolü 

için kurum içi teknisyeniniz ile 

iletişime geçiniz. 

 Sigorta atmış olabilir. Mevcut sigortayı yenisi ile 

değiştirin. Hala elektrik 

gelmediyse, PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

Cihaz çalışıyor ancak ekran da 

hiçbir görüntü yok. 

LCD ekran üzerinde buhar veya 

toz olabilir. 

Ekran üzerindeki olası buhar ve 

tozu temizleyin. Eğer ekran hala 

görüntü vermiyorsa PMS veya 

PMS yetkili teknik servis ile 

irtibata geçiniz. 

 Grafik kartı arızalı olabilir. Cihazınızı kapatınız ve PMS veya 

PMS yetkili teknik servis ile 

irtibata geçiniz. 

Cihaz aşırı ısınmaktadır. Cihazın ısı ayarları çok yüksek 

olabilir. 

Isıyı kademeli olarak azaltın. Isı 

ayarları, ambalaj üreticinin 

önerdiği ısı değerinin üzerinde 

olabilir. 

 Ortam ısısı yüksek olabilir. Cihazı önerilen ortam 

koşullarında çalıştırın. 

 Soğutucu fan çalışmıyor olabilir. Soğutucu fanın hava üflediğini 

kontrol edin. Çalışmıyorsa cihazı 
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kapatın ve PMS veya PMS yetkili 

teknik servis ile irtibata geçiniz. 

 Cihazın termostatı arızalı 

olabilir. 

Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

 Yüksek ısı elektrik 

bağlantısından kaynaklı olabilir. 

Uzatma kablosu kullanmayınız 

veya cihazın kablosunu 

uzatmaya çalışmayınız. 

 Kapatma cihazı sıcak bir yüzey 

ile temasta olabilir. 

Cihazı önerilen ortam 

koşullarında çalıştırın. 

 Kapatılmaya çalışılan 

rulo/poşetler ısı işlemi için 

uygun olmayabilir. 

Sterilizasyon ambalaj üreticinin 

önerdiği kapatma sıcaklığını 

kontrol ediniz. 

 Elektronik kart arızalı olabilir. Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

Cihaz kapatma işlemi için 

gerekli ısıya ulaşmamaktadır. 

Isı ayarları düşük olabilir. Isı ayarlarını kademeli olarak 

arttırın. Isı arttırma başarısız 

olması durumunda PMS veya 

PMS yetkili teknik servis ile 

irtibata geçiniz. 

 Ön ısınma süreci 

tamamlanmamış olabilir. 

Ön ısınma işleminin 

tamamlanması için biraz daha 

bekleyiniz. Tamamlanma 

durumunda hazır sesi 

duyulacaktır. 

 Kapatılmaya çalışılan 

rulo/poşetler ısı işlemi için 

uygun olmayabilir. 

Sterilizasyon ambalaj üreticinin 

önerdiği kapatma sıcaklığını 

kontrol ediniz. 

 Cihazın termostatı arızalı 

olabilir. 

Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

 Ortam sıcaklığı çok yüksek 

olabilir. 

Cihazı önerilen ortam 

koşullarında çalıştırın. 

 Elektronik kart arızalı olabilir. Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

Cihazın besleme kablosu aşırı 

ısınmaktadır. 

Elektrik bağlantıları önerildiği 

şekilde ayarlanmamış olabilir. 

Elektrik bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 Besleme kablosu 5metreden 5metreden uzun besleme 
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uzun olabilir. kablosu kullanmayınız. 

 Ortam koşullarında kaynaklı 

olabilir. 

Ortam koşullarını kontrol ediniz. 

 Cihaz standby moduna 

geçmemektedir ve sürekli 

çalışmaktadır. 

Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

Kaynak kalitesi yeterli değil. 3 ve 4 de belirtilen sebeplere 

bakınız. 

3 de 4 de belirtilen düzeltici 

faaliyetlere bakınız. 

 Isı değeri kaynak işlemi için 

yetersiz olabilir. 

Sterilizasyon ambalaj 

üreticisinin önerdiği kapatma 

ısısını kontrol ediniz. 

 İşlem esnasında sterilizasyon 

poşeti yanlış konulmuş veya 

kaymış olabilir. 

Poşetleri kapatırken bölüm 4.2 

belirtildiği şekilde adımları 

izleyiniz. 

 Sterilizasyon ambalajı hatalı 

üretilmiş olabilir veya ısı 

kapatma işlemi için uygun 

olmayabilir. 

Bölüm 3.7 de belirtilen uygun 

sterilizasyon ambalajlarına 

bakınız. Eğer ambalaj tipi 

listelenmemişse lütfen üretici 

ile irtibata geçiniz. 

Cihaza dokunduğunuzda 

elektrik çarpıyor. 

Cihazda elektrik kaçağı olabilir. Cihaza dokunmayınız ve hemen 

elektrik bağlantısını kesiniz. 

PMS veya PMS yetkili teknik 

servis ile irtibata geçiniz. 

Cihaz istenilen ısıya ulaştı 

ancak hazır sesi duyulmadı. 

Cihaz ortam koşullarından 

kaynaklı ön ısınma sürecini 

tamamlamamış olabilir. 

Cihazın ön ısı sürecini 

tamamlamasını bekleyiniz. Eğer 

hazır sesi duyulmazsa cihazı 

kapatınız ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

 Elektronik kart arızalı olabilir. Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

 Cihazın termostatı arızalı 

olabilir. 

Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

Cihaz hata sinyalini sürekli 

olarak vermektedir ve ısıda 

sapmalar oluşmaktadır.  

Hata, cep telefonu, telsiz veya 

benzeri yüksek frekanslı sinyal 

dalgaları yayan cihazlardan 

kaynaklı olabilir. 

Cihaz yakınında bulunan diğer 

cihazları kontrol ediniz ve 

yüksek frekanslı sinyal yayan 

cihazlardan uzak çalıştırınız. 

 Cihazın termostatı arızalı Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 
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olabilir. yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

Cihaz, kapatma işleminin 

tamamlanmasına rağmen 

çalışmaya devam etmektedir. 

Cihazın optik sensörünün ayarı 

kaçmış olabilir. 

Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

 Elektronik kart arızalı olabilir. Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

 Optik sensör kirlenmiş ve bloke 

olabilir. 

Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

Cihaz istenilen ısıya 

ulaşmaktadır ancak poşeti 

taşımamaktadır. 

Motor arızalanmış olabilir. Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

 Elektronik kart arızalı olabilir. Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

 Çalışma ortamı çok aydın 

olabilir. 

Cihazı önerilen ortam 

koşullarında çalıştırın. 

Cihaz çok fazla ses yapmaktadır 

ve taşıma işlemi düzgün 

yapılmamaktadır. 

Motor arızalanmış olabilir. Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

 Motor kayışı arızalanmış olabilir. Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

 Taşıyıcı kayış arızalanmış 

olabilir. 

Cihazı kapatın ve PMS veya PMS 

yetkili teknik servis ile irtibata 

geçiniz. 

Kesimlerin kalitesi zayıf Kesici bıçak körlenmiş olabilir Kesici bıçağı değiştiriniz. 
 Yabancı madde bıçağı tıkamış 

olabilir. 
Kesici bıçak çıkartılıp 
temizlenmelidir. 

Rulo çekme çalışmamaktadır, 
sıkışmaktadır. 

Bir önceki kesim işleminden 
kaynaklı rulo parçası rulo çekme 
bölümünü tıkamış olabilir. 

Cihaz kapağı açılıp sıkışan rulo 
parçası çıkartılmalıdır. 

Tablo 6 | Çözüm ve Öneriler Tablosu 
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Ek 1 | Teknik Özellikler 

 
 

PM101 
Pouchmate 

SS101 
Kapatma Cihazı 

SS201 
Yazıcılı Kapatma 

Cihazı 

Kontrol Sistemi Mikroprosesor ● ● ● 

İşlemler Otomatik Kesme ● 
  

  Otomatik Kapatma ● ● ● 

  Manuel Besleme ● ● ● 

Besleme hızı 10 m/dk 
 

● ● 

  15 m/dk ● 
  

Kapatma Isısı min. 50°C / max. 250°C ● ● ● 

Isı Toleransı ± 1°C ● ● ● 

Kapatma Basıncı 100 N ● ● ● 

Kaynak Tipi Çoklu bariyer ● ● ● 

Kaynak Aralığı (Açma Payı) 5-30 mm ● ● ● 

Kaynak Genişliği 14 mm ● ● ● 

Malzeme – Çene Mesafesi ≥ 30 mm ● ● ● 

Yazıcı Özelliği Tek satır 
  

● 

Ayarlanabilir Kritik Parametreler Isı ● ● ● 

  Kaynak Basıncı ● ● ● 

 Hız ●   

Enerji 230 V, 50/60 Hz monofaze ● ● ● 

Talep üzerine 110 V, 50/60 Hz monofaze ● ● ● 

Max. Absorbsiyon 600 W ● ● ● 

Ebatlar E x B x Y 425 x 225 x 155 mm 
 

● 
 

  585 x 260 x 210 mm 
  

● 

  845 x 260 x 210 mm ● 
  

Ağırlık   38 kg 12 kg 18kg 

Gövde 
Paslanmaz Çelik AISI 304 
(kumlanmış) 

● ● ● 

     

Aksesuarlar   
PM101 
Pouchmate 

SS101 
Kapatma Cihazı 

SS201 
Yazıcılı Kapatma 

Cihazı 

Taşıyıcı Roller 530 x 262 x 66 mm 
 

● 
 

Taşıyıcı Roller 530 x 262 x 103 mm 
  

● 

Taşıyıcı Roller 945 x 260 x 70 mm ● 
  

Tablo 7 | Teknik Özellikler 
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Ek 2 | CE Uygunluk Beyanı 

 


