
 
 

 
 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 
P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O 
N°. 641/2022/ÉPSILON/SUPEL/RO 
 
 
DADOS DA EMPRESA 
 
RAZÃO SOCIAL: VIZAMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI  
C.N.P.J 37.842.193/0001-38 
Inscrição Estadual: 417.608.446.113  
Tel : (19) 3442-2196 / Celular: (19) 99515-3039 
E-mail licitacao@soterequipamentos.com.br     
Endereço:  RUA JOSE JORGE RODRIGUES, 186 – BRCAO 03, VILA NOVA,  
LIMEIRA/SP – CEP 13486-316  
 

DADOS DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA 
Nome: Carla Cardozo  
CPF: 372.702.928-50 
RG: 41.072.134-7 
Fone: (19) 3442-2196 / Celular: (19) 99515-3039 
 
DADOS BANCARIOS 
 Banco: BRASIL  
Agência: 3383-9 
Conta Corrente: 27157-8    

 

ITEM  ESPECIFICAÇÕES  MARCA  UND.  QTDE.  VALOR  
UNITÁRIO  

VALOR  
TOTAL  

5 Termodesinfectora Soter - Marca: SOTER  
Modelo: TS300  
Fabricante: Vizamed Indústria e Comércio  
Origem: Brasil  
Registro ANVISA: 82262719001 
 
NORMAS APLICADAS  
ABNT NBR ISO 15883-1:2013: Lavadoras desinfetadoras – Parte 1: Requisitos 
gerais, termos, definições e ensaios  
ABNT NBR ISO 15883-2:2013: Lavadoras desinfetadoras – Parte 2: Requisitos 
e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas à desinfecção 
térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, 
utensílios, vidrarias, entre outros.  
ABNT NBR ISO 15883-3:2015: Lavadoras desinfetadoras – Parte 3: Requisitos 
e ensaios para lavadora desinfetadora empregando desinfecção térmica para 
recipientes de dejetos humanos;  
ABNT NBR ISO 15883-5:2019: Lavadoras desinfetadoras – Parte 5: Sujidade de 
teste e métodos para demonstrar eficácia de limpeza  
ANVISA RDC Nº 15:2012: Requisitos de boas práticas para o processamento de 
produtos para saúde; 
 
A Lavadora Termodesinfectora SOTER é um equipamento voltado para a 
utilização segura de instrumentos médico-hospitalares através da limpeza e da 
desinfecção térmica, ou seja, a eliminação de microrganismos através do calor. 
Indicada para lavagem, enxágue, desinfecção e secagem automática de 
instrumentos cirúrgicos, utensílios, vidrarias de laboratório, tubos de anestesia, 
caixas e bandejas, entre outros equipamentos médico-hospitalares. 
Capacidades: 300 litros; 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS  
 
• ESTRUTURA: Fabricada 100% em perfis de aço inoxidável AISI 304  

• CÂMARA DE LAVAGEM: Fabricada em aço inoxidável AISI 316, com 
capacidade de 320 litros, cantos arredondados para facilitar a limpeza, 
polimento sanitário, isolação térmica, iluminação interna em LED e entrada para 
validação de acordo com a NBR ISO 15883-1:2013. Além disso, conta com dois 
braços aspersores giratórios dentro da câmara, um na parte superior e outro na 
inferior, além de um banco de resistências para manter a água aquecida durante 
sua circulação. Possui entrada de água fria, de água quente e de água purificada.  

• PORTAS: Possui duas portas – uma de carga e outra de descarga dos 
materiais – com movimentação vertical através de atuadores pneumáticos e 
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visor de duplo vidro temperado, que garante que elas permaneçam frias 
durante o ciclo em andamento. Também são dotadas de sensores fotoelétricos, 
que protegem o operador contra esmagamentos, fazendo com que a porta desça 
automaticamente quando é obstruída. Seu sistema de intertravamento garante 
que elas nunca sejam abertas ao mesmo tempo, eliminando o risco de 
contaminação cruzada. A vedação é feita através de uma guarnição de silicone 
inflável.  

• CIRCULAÇÃO DE ÁGUA: Através de tubulações rígidas de aço inoxidável 
com conexões sanitárias do tipo TC, que garantem segurança no processo além 
de, se necessário, fácil manutenção em sua montagem e desmontagem. Para 
pressurizar a água durante os ciclos, é utilizada uma bomba de circulação, de 
triplo estágio e com cabeçote em aço inoxidável. O equipamento também conta 
com controle de nível automático, de três fases – baixo, médio e alto, além do 
controle de temperatura através de sensores, do tipo PT-100.  

• PRODUTOS QUÍMICOS: A dosagem de produtos é feita através de 
bombas dosadoras do tipo peristálticas, podendo ser acopladas até 4 bombas, 
para 4 diferentes tipos de produtos químicos, que permitem a programação do 
volume adequado para cada um deles durante o processo. Também conta com 
uma gaveta aramada para armazenamento de até 4 galões de 5L cada, de fácil 
acesso e isolada de outras partes do equipamento. O sistema de nível de 
produtos químicos também monitora a falta deles nos galões, alertando o 
usuário e impedindo que o ciclo seja iniciado quando não há produto suficiente.   

• SECAGEM: Acontece através da ventilação forçada de ar para dentro da 
câmara de lavagem, em que o ar é filtrado através de um filtro absoluto, tipo 
HEPA H14 – que retém 99,9995% de partículas com até 0,12μ – e é aquecido 
por um banco de resistências elétricas, blindadas, de aço inoxidável.  

•  SOFTWARE E INTERFACE: A interface entre homem-máquina (IHM) é 
feita através de um painel inteligente de LCD, touchscreen, colorido, de 7 ou 10 
polegadas, com software próprio SOTER, dedicado, de simples operação e que 
permite que o operador parametrize todas as fases dos ciclos, podendo 
armazenar até 16 ciclos diferentes. Também registra a quantidade de ciclos 
concluídos e não-concluídos no equipamento, possui cálculo de A0 para 
validação do processo de desinfecção térmica, operação manual para testes de 
entradas e saídas, calibração de periféricos, como níveis, sensores de 
temperatura e bombas dosadoras. Controle de acesso por nível de usuário.  

•  CONTROLE DE PROCESSO: Possui impressora térmica que registra 
periodicamente todas as fases do ciclo de operação da máquina, garantindo toda 
a segurança e documentação necessária ao processo. Além disso, a 
Termodesinfectora SOTER, monitora, continuamente, os parâmetros essenciais 
para uma lavagem e desinfecção seguras durante seu ciclo de trabalho, não 
permitindo que qualquer parâmetro esteja fora das condições seguras de 
operação.  

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICA  TS-300  
Largura do equipamento [mm]  1.236  
Altura do equipamento [mm]  2.150  
Profundidade do equipamento [mm]  970  
Peso líquido [Kg]  400  
Dimensões da câmara – L x A x P [mm]  656 x 656 x 

746  
Volume útil da câmara [L]  320  
Número de portas [unid.]  02  
Bombas dosadoras de produtos químicos 
[unid.]  

01 a 04  

Tipo de impressora  Térmica  
Tamanho do visor IHM [pol.]  7”  
Tensão do equipamento [V]  220 Trifásico  
Diâmetro da tubulação de água fria [mm | 
pol.]  

12,7 | ½”  

Diâmetro da tubulação de água quente [mm | 
pol.]  

12,7 | ½”  

Diâmetro da tubulação de água tratada [mm | 
pol.]  

12,7 | ½”  

Diâmetro da tubulação do exaustor [mm | 
pol.]  

38,1 | 1 ½”  

Diâmetro da tubulação do dreno [mm | pol.]  50,8 | 2”  
Conexão de entrada para ar comprimido [mm 
| pol.]  

6,35 | ¼”  

Potência da bomba de circulação [CV | kW]  5 | 3,68  



 
 

 
 

Potência total das resistências de água [W]  15.000  
Potência total das resistências de ar [W]  12.000  
Potência total das resistências do boiler [W]  13.000  
Consumo elétrico [kW/h]  45  
Dimensões da embalagem [m]  1,5 x 2,4 x 1,2  

 

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 
Rack com cinco níveis e capacidade de até dez cestos DIN 
 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 210.700,00 (Duzentos e dez mil e setecentos reais) 

 
 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. 

GARANTIA:  12 (doze) meses. 

 

O preço ofertado deverá contemplar todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; tal como, as despesas que o compõem: frete, 
garantia, transporte, embalagem, seguro e a entrega do bem no local indicado; apurados mediante o preenchimento do modelo de 
Proposta, conforme Edital.  

 

Observação 1: Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos. 

 

 

Limeira/SP, 18 de novembro de 2022. 

                                                         

 
______________________ 
Carla Cardozo  
RG: 41.072.134-7 
CPF: 372.702.928-50 
                  

                                                  



 

 

 
 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 
P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O 
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DADOS DA EMPRESA 
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Inscrição Estadual: 417.608.446.113  
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E-mail licitacao@soterequipamentos.com.br     
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DADOS DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA 
Nome: Carla Cardozo  
CPF: 372.702.928-50 
RG: 41.072.134-7 
Fone: (19) 3442-2196 / Celular: (19) 99515-3039 
 
DADOS BANCARIOS 
 Banco: BRASIL  
Agência: 3383-9 
Conta Corrente: 27157-8    

 

ITEM  ESPECIFICAÇÕES  MARCA  UND.  QTDE.  VALOR  
UNITÁRIO  

VALOR  
TOTAL  

5 Termodesinfectora Soter - Marca: SOTER  
Modelo: TS300  
Fabricante: Vizamed Indústria e Comércio  
Origem: Brasil  
Registro ANVISA: 82262719001 
 
NORMAS APLICADAS  
ABNT NBR ISO 15883-1:2013: Lavadoras desinfetadoras – Parte 1: Requisitos 
gerais, termos, definições e ensaios  
ABNT NBR ISO 15883-2:2013: Lavadoras desinfetadoras – Parte 2: Requisitos 
e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas à desinfecção 
térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, 
utensílios, vidrarias, entre outros.  
ABNT NBR ISO 15883-3:2015: Lavadoras desinfetadoras – Parte 3: Requisitos 
e ensaios para lavadora desinfetadora empregando desinfecção térmica para 
recipientes de dejetos humanos;  
ABNT NBR ISO 15883-5:2019: Lavadoras desinfetadoras – Parte 5: Sujidade de 
teste e métodos para demonstrar eficácia de limpeza  
ANVISA RDC Nº 15:2012: Requisitos de boas práticas para o processamento de 
produtos para saúde; 
 
A Lavadora Termodesinfectora SOTER é um equipamento voltado para a 
utilização segura de instrumentos médico-hospitalares através da limpeza e da 
desinfecção térmica, ou seja, a eliminação de microrganismos através do calor. 
Indicada para lavagem, enxágue, desinfecção e secagem automática de 
instrumentos cirúrgicos, utensílios, vidrarias de laboratório, tubos de anestesia, 
caixas e bandejas, entre outros equipamentos médico-hospitalares. 
Capacidades: 300 litros; 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS  
 
• ESTRUTURA: Fabricada 100% em perfis de aço inoxidável AISI 304  

• CÂMARA DE LAVAGEM: Fabricada em aço inoxidável AISI 316, com 
capacidade de 320 litros, cantos arredondados para facilitar a limpeza, 
polimento sanitário, isolação térmica, iluminação interna em LED e entrada para 
validação de acordo com a NBR ISO 15883-1:2013. Além disso, conta com dois 
braços aspersores giratórios dentro da câmara, um na parte superior e outro na 
inferior, além de um banco de resistências para manter a água aquecida durante 
sua circulação. Possui entrada de água fria, de água quente e de água purificada.  

• PORTAS: Possui duas portas – uma de carga e outra de descarga dos 
materiais – com movimentação vertical através de atuadores pneumáticos e 
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visor de duplo vidro temperado, que garante que elas permaneçam frias 
durante o ciclo em andamento. Também são dotadas de sensores fotoelétricos, 
que protegem o operador contra esmagamentos, fazendo com que a porta desça 
automaticamente quando é obstruída. Seu sistema de intertravamento garante 
que elas nunca sejam abertas ao mesmo tempo, eliminando o risco de 
contaminação cruzada. A vedação é feita através de uma guarnição de silicone 
inflável.  

• CIRCULAÇÃO DE ÁGUA: Através de tubulações rígidas de aço inoxidável 
com conexões sanitárias do tipo TC, que garantem segurança no processo além 
de, se necessário, fácil manutenção em sua montagem e desmontagem. Para 
pressurizar a água durante os ciclos, é utilizada uma bomba de circulação, de 
triplo estágio e com cabeçote em aço inoxidável. O equipamento também conta 
com controle de nível automático, de três fases – baixo, médio e alto, além do 
controle de temperatura através de sensores, do tipo PT-100.  

• PRODUTOS QUÍMICOS: A dosagem de produtos é feita através de 
bombas dosadoras do tipo peristálticas, podendo ser acopladas até 4 bombas, 
para 4 diferentes tipos de produtos químicos, que permitem a programação do 
volume adequado para cada um deles durante o processo. Também conta com 
uma gaveta aramada para armazenamento de até 4 galões de 5L cada, de fácil 
acesso e isolada de outras partes do equipamento. O sistema de nível de 
produtos químicos também monitora a falta deles nos galões, alertando o 
usuário e impedindo que o ciclo seja iniciado quando não há produto suficiente.   

• SECAGEM: Acontece através da ventilação forçada de ar para dentro da 
câmara de lavagem, em que o ar é filtrado através de um filtro absoluto, tipo 
HEPA H14 – que retém 99,9995% de partículas com até 0,12μ – e é aquecido 
por um banco de resistências elétricas, blindadas, de aço inoxidável.  

•  SOFTWARE E INTERFACE: A interface entre homem-máquina (IHM) é 
feita através de um painel inteligente de LCD, touchscreen, colorido, de 7 ou 10 
polegadas, com software próprio SOTER, dedicado, de simples operação e que 
permite que o operador parametrize todas as fases dos ciclos, podendo 
armazenar até 16 ciclos diferentes. Também registra a quantidade de ciclos 
concluídos e não-concluídos no equipamento, possui cálculo de A0 para 
validação do processo de desinfecção térmica, operação manual para testes de 
entradas e saídas, calibração de periféricos, como níveis, sensores de 
temperatura e bombas dosadoras. Controle de acesso por nível de usuário.  

•  CONTROLE DE PROCESSO: Possui impressora térmica que registra 
periodicamente todas as fases do ciclo de operação da máquina, garantindo toda 
a segurança e documentação necessária ao processo. Além disso, a 
Termodesinfectora SOTER, monitora, continuamente, os parâmetros essenciais 
para uma lavagem e desinfecção seguras durante seu ciclo de trabalho, não 
permitindo que qualquer parâmetro esteja fora das condições seguras de 
operação.  

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICA  TS-300  
Largura do equipamento [mm]  1.236  
Altura do equipamento [mm]  2.150  
Profundidade do equipamento [mm]  970  
Peso líquido [Kg]  400  
Dimensões da câmara – L x A x P [mm]  656 x 656 x 

746  
Volume útil da câmara [L]  320  
Número de portas [unid.]  02  
Bombas dosadoras de produtos químicos 
[unid.]  

01 a 04  

Tipo de impressora  Térmica  
Tamanho do visor IHM [pol.]  7”  
Tensão do equipamento [V]  220 Trifásico  
Diâmetro da tubulação de água fria [mm | 
pol.]  

12,7 | ½”  

Diâmetro da tubulação de água quente [mm | 
pol.]  

12,7 | ½”  

Diâmetro da tubulação de água tratada [mm | 
pol.]  

12,7 | ½”  

Diâmetro da tubulação do exaustor [mm | 
pol.]  

38,1 | 1 ½”  

Diâmetro da tubulação do dreno [mm | pol.]  50,8 | 2”  
Conexão de entrada para ar comprimido [mm 
| pol.]  

6,35 | ¼”  

Potência da bomba de circulação [CV | kW]  5 | 3,68  



 

 

 
 

Potência total das resistências de água [W]  15.000  
Potência total das resistências de ar [W]  12.000  
Potência total das resistências do boiler [W]  13.000  
Consumo elétrico [kW/h]  45  
Dimensões da embalagem [m]  1,5 x 2,4 x 1,2  

 

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 
Rack com cinco níveis e capacidade de até dez cestos DIN 
 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 266.467,00 (Duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e sete reais) 

 
 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. 

GARANTIA:  12 (doze) meses. 

 

O preço ofertado deverá contemplar todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; tal como, as despesas que o compõem: frete, 
garantia, transporte, embalagem, seguro e a entrega do bem no local indicado; apurados mediante o preenchimento do modelo de 
Proposta, conforme Edital.  

 

Observação 1: Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos. 

 

 

Limeira/SP, 18 de novembro de 2022. 

                                                         

 
______________________ 
Carla Cardozo  
RG: 41.072.134-7 
CPF: 372.702.928-50 
                  

                                                  



A Termodesinfectora SOTER é um equipamento voltado para a utilização segura de 
instrumentos médico-hospitalares através da limpeza e da desinfecção térmica, ou seja,
a eliminação de microrganismos pelo calor.

Indicada para lavagem, enxágue, desinfecção e secagem automática de instrumentos cirúrgicos, 
utensílios, vidrarias de laboratório, tubos de anestesia, caixas e bandejas, entre outros 
equipamentos médico-hospitalares.

Disponíveis nas capacidades de 300 e 400 litros, as Termodesinfectoras SOTER são indicadas 
para quem busca uma solução de alto rendimento e com baixo custo operacional no 
reprocessamento de seus materiais, como hospitais, indústrias farmacêuticas, laboratórios, 
clínicas, entre outras.

Equipamento destinado à limpeza de instrumentos médicos-hospitalares 
através de ultrassom, especialmente àqueles com conformações 
complexas em que a limpeza manual não consegue ser eficaz. 

Câmara de lavagem construída em aço inoxidável, que 
garante alta resistência à corrosão e a oxidação, além
de isolação térmica, polimento sanitário e iluminação 
interna em LED;

Sistema duplo de portas, que impede a contaminação 
cruzada, além de contar com vedação através de 
guarnição de silicone, sistema anti-esmagamento,
visor em vidro duplo e temperado;

Braços aspersores totalmente desmontáveis, que 
facilitam a manutenção e conservação, garantindo a 
eficácia durante o processo;

Dispenser de produtos químicos de fácil acesso e com 
corrediça, o que facilita a troca dos galões de produtos 
químicos, além de ficarem isolados evitando o risco de 
acidentes;

Interface colorida com display touch de 7 ou 10 
polegadas e programa com controle de usuários,
senhas e possibilidade de armazenamento de
ciclos pré-definidos;

Impressora térmica que registra os eventos, fases, 
alarmes, responsáveis, lotes, entre outras informações de 
todo o processo, para o seu controle e documentação;

Bomba peristáltica para dosagem precisa de produtos 
químicos, podendo ser acopladas até 4 bombas para 4 
diferentes produtos químicos;

Entrada de água quente, fria e/ou purificada automática, 
através de válvulas solenoides, que alimentam 
diretamente a câmara de lavagem de acordo com o 
programado;

Tubulação de circulação de água da câmara e dos braços 
aspersores em aço inoxidável, com tubos rígidos 
soldados e clamps para facilitar a manutenção, quando 
necessária;

Secagem eficiente através da circulação direta e forçada 
de ar quente e filtrado para dentro da câmara de 
lavagem;

Sistemas de segurança, proteção e alarmes que 
monitoram, continuamente, os parâmetros essenciais 
para uma lavagem e desinfecção seguras durante o ciclo 
de trabalho, além de proteger os dispositivos a ela 
conectadas.

TERMODESINFECTORA ULTRASSÔNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BOILER DE ÁGUA QUENTE: 
Armazena e pré-aquece a água 
durante o ciclo, até sua utilização,
o que garante uma redução no tempo 
de processo, além de contar com 
filtro microbiológico, que garante
o armazenamento e uso de água 
purificada

ACESSÓRIOS: A Termodesinfectora
conta com uma série de acessórios,
como cestos, racks, carros de 
transporte, peças de reposição, entre 
outros, para facilitar o trabalho no dia 
a dia emaximizar a eficiência do 
equipamento.

Muito mais do que um equipamento de
ponta, a SOTER também dá todo o suporte,
desde o projeto até a instalação.

QUALIDADE GARANTIDA

Equipamento com três capacidades: 25, 40 e 80 litros;

Entrada e saída de água automática;

Dosagem de detergente automática;

Interface colorida com display touch 7 polegadas ou opcional tela de LCD
e botões físicos;

Impressora térmica que registra os eventos, fases, alarmes, responsáveis, 
lotes, entre outras informações de todo o processo para controle e 
documentação; 

Controle de nível para proteção de resistência e dos transdutores;

Sistema de segurança que impede o funcionamento coma a tampa aberta;

Sistema de fluxo intermitente para processamento e limpeza de lumens;

Software com programas editáveis e possibilidade de armazenamento de 
receitas;

Processo de alto desempenho com 1.000W de potência ultrassônica a uma 
frequência de 40 KHz;

Cavitação uniforme por toda a cuba através da distribuição simétrica
dos transdutores piezoelétricos;

Estrutura projetada para fornecer segurança aos componentes 
eletroeletrônicos, uma vez que eles ficam isolados da "área molhada";

Destinada para uso profissional em centrais de materiais e esterilização de 
hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios .

Impressora
térmica para
registro de
atividades

Braços
aspersores
desmontáveis 

Dispenser de
produtos quimicos
de facil acesso 

Impressora
de registro com

dispenser protetor

Controle de nível para
proteção da  resistência

e dostransdutores

1 2

1 2

A Soter Equipamentos para Esterilização 
é uma empresa do Grupo Guará.

Com ampla expertise, produzimos 
equipamentos e soluções para CME 

(Centrais de Materiais Estéreis)
com tecnologia reconhecida 

internacionalmente.

Oferecemos facilidade e praticidade aos 
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INTRODUÇÃO

A Termodesinfectora Soter é um equipamento voltado para a utilização 

segura de instrumentos médico-hospitalares através da limpeza e da 

desinfecção térmica, ou seja, a eliminação de microrganismos através do calor.

Indicada para lavagem, enxágue, desinfecção e secagem automática de 

instrumentos cirúrgicos, utensílios, vidrarias de laboratório, tubos de anestesia, 

caixas e bandejas, entre outros equipamentos médico-hospitalares.

Com capacidade de 300 litros, as Termodesinfectoras Soter contam 

com enxágue e/ou lavagem através de água fria, quente e/ou tratada1, programa 

completo que possibilita a programação e armazenamento de parâmetros 

desejados, como fases, tempos e temperaturas; impressora térmica que registra 

periodicamente todas as fases do ciclo de operação da máquina, garantindo toda 

a segurança e documentação necessária ao processo.

O sistema duplo de portas impede a contaminação cruzada, uma vez que 

elas separam o lado limpo do lado sujo e só podem ser abertas ao mesmo tempo, 

nos casos de manutenção do equipamento. 

O abastecimento de carga é realizado através de racks, cestos e bandejas 

específicos, todos em aço inoxidável de alta resistência à corrosão, de acordo 

com o tipo de equipamento a ser processado, o que garante um melhor 

desempenho e eficácia no processo.

Este manual contempla as orientações relacionadas à OPERAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO, caso não seja utilizado da maneira aqui especificada, o seu 

funcionamento e segurança poderão ser prejudicados.

1 O uso de água tratada requer a aquisição de acessório externo para funcionamento em 
conjunto com a Termodesinfectora.



A Termodesinfectora SOTER, modelo TS-300, bem como, todo o seu 

projeto, desenhos, materiais e construção obedecem às normas a seguir:

ABNT NBR ISO 15883-1:2013: Lavadoras desinfetadoras – Parte 1: Requisitos 

gerais, termos, definições e ensaios

ABNT NBR ISO 15883-2:2013: Lavadoras desinfetadoras – Parte 2: Requisitos 

e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas à desinfecção 

térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, 

utensílios, vidrarias, entre outros.  

ABNT NBR ISO 15883-3:2015: Lavadoras desinfetadoras – Parte 3: Requisitos 

e ensaios para lavadora desinfetadora empregando desinfecção térmica para 

recipientes de dejetos humanos;

ABNT NBR ISO 15883-5:2019: Lavadoras desinfetadoras – Parte 5: Sujidade 

de teste e métodos para demonstrar eficácia de limpeza

ANVISA RDC Nº 15:2012: Requisitos de boas práticas para o processamento 

de produtos para saúde
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1 TERMO DE GARANTIA VIZAMED

A VIZAMED estabelece, no presente termo, suas condições de garantia 

limitada ao produto fornecido ao comprador original.

O COMPRADOR deve cumprir todos os requisitos de instalação, 

operação e manutenção, de acordo com os manuais técnicos recebidos no ato 

da compra e na entrega do produto.

1.1 Do prazo de garantia

A VIZAMED certifica que o presente equipamento deixou a fábrica livre 

de defeitos materiais e de mão-de-obra e assegura ao comprador original 

garantia pelo período conforme determina o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) e as leis vigentes – caso o produto apresente defeito(s) e fato(s) 

comprovadamente imputáveis à VIZAMED – a partir da data de emissão da nota 

fiscal de saída de fábrica – independentemente da data de instalação do 

equipamento – tendo as seguintes condições:

 12 (doze) meses contra defeito(s) de fabricação para partes gerais, 
não indicadas em garantia específica;

 6 (seis) meses para materiais elétrico/eletrônicos, como: fios, 
micros, alarmes, campainhas, válvulas, comandos, botões etc.

 90 (noventa) dias para componentes de aquecimento – como 
resistências e lâmpadas – e para materiais de desgaste normal 

pelo uso do produto, como guarnições, mangueiras e borrachas. 

A VIZAMED não garante que a operação de qualquer produto e/ou 

equipamento seja ininterrupta ou livre de erros.
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1.2 Responsabilidades do comprador

Para que a garantia tenha validade, o comprador se obriga a:

 Providenciar toda a infraestrutura necessária e manter o 

equipamento nas condições de armazenamento e/ou operação, de 

acordo com os manuais técnicos recebidos no ato da compra e na 

entrega do produto.

 Comprovar o cumprimento das manutenções preventivas, 

conforme indicado no Manual de Manutenção, através de registros;

 Utilizar somente peças e/ou componentes originais fornecidos pela 
VIZAMED;

 Não permitir intervenções por agentes técnicos não autorizados 
para reparos, aplicações e instalações de componentes adicionais;

 Devolver ao departamento técnico da VIZAMED os componentes 
e/ou peças substituídos em garantia, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis.

1.3 Exclusões da garantia

Os seguintes itens, abaixo mencionados, entre outros compatíveis com o 

exposto, não são cobertos pela garantia.

 Componentes externos ao produto;

 Materiais de limpeza, conservação e desgaste normal pelo uso;

 Custos com mão de obra e terceirizações de manutenções 

corretivas e preventivas;

 Ensaios de qualificação e validação de processos;

 Aferições e calibrações periódicas;

 Atualização do software do controlador, exceto nos casos em que 

as falhas comprovadas do programa afetem as condições de 

operação e segurança;

 Despesas de viagem e estadias do técnico, frete, embalagens e 
seguros;
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 Danos causados por falhas nos suprimentos de água, energia 

elétrica e aterramentos;

 Danos causados por mau uso, abuso, queda, negligência, 
imprudência ou imperícia;

 Danos causados por armazenamento ou uso em condições fora 
das especificações contidas nos manuais;

 Danos causados por equipamentos que produzam ou induzam 
interferências eletromagnéticas ou ainda por problemas de 

instalação elétrica em desacordo com os Manuais de Instalação, 

Operação e Manutenção; 

 Danos causados por acessórios e produtos de terceiros 
adicionados a um equipamento comercializado pela VIZAMED;

 Danos causados por violação do equipamento, tentativa de reparo 
ou ajuste por terceiros não autorizados pela VIZAMED;

 Danos causados por agentes da natureza, como descargas 
elétricas (raios), inundações, incêndios, desabamentos, terremotos 

etc.;

 Perdas e danos causados pelo equipamento ou por desempenho 

do equipamento, inclusive, mas não limitado, a lucros cessantes, 

perdas financeiras e limitações de produtividade, resultantes dos 

atos relacionados a hipóteses de não cobertura desta garantia;

 Danos causados ao equipamento instalado após o vencimento dos 

prazos de garantia acima descritos;

 Danos causados ao equipamento decorrentes do transporte.

1.4 Garantias adicionais

Garantias estendidas serão objetos de negociação, à parte, entre a 

VIZAMED e o comprador. Após contratada, a garantia adicional será registrada 

em contrato de fornecimento específico para tal finalidade.
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1.5 Limitações da responsabilidade do fabricante

Sob hipótese alguma, a VIZAMED será responsável por quaisquer danos 

diretos, indiretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou 

consequências, seja baseado em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra teoria 

legal;

Em nenhuma circunstância, a responsabilidade da VIZAMED por danos 

materiais excede o limite máximo do preço do produto que tenha causado tal 

dano.

2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de dúvidas e/ou problemas, entre em contato com nossa 

assistência técnica, através do telefone 55 (19) 3717-0155.

Guarde a nota fiscal de compra, pois a garantia só é válida 
mediante sua apresentação em nosso serviço de Assistência 
Técnica.

VIZAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 37.842.193/0001-38

ENDEREÇO: Rua José Jorge Rodrigues, 186C – Barracão 03 - Vila Nova

CEP: 13486-316

TELEFONE: (19) 3717-0155

RESP. TÉCNICO: Eng. Fábio Risso

CREA-SP: 5070583096
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3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA TS-300

Largura do equipamento [mm] 1.236

Altura do equipamento [mm] 2.150

Profundidade do equipamento [mm] 970

Peso líquido [Kg] 400

Dimensões da câmara – L x A x P [mm] 656 x 656 x 746

Volume útil da câmara [L] 320

Número de portas [unid.] 02

Bombas dosadoras de produtos químicos [unid.] 01 a 04

Tipo de impressora Térmica

Tamanho do visor IHM [pol.] 7”

Tensão do equipamento [V] 220 Trifásico

Diâmetro da tubulação de água fria [mm | pol.] 12,7 | ½”

Diâmetro da tubulação de água quente [mm | pol.] 12,7 | ½”

Diâmetro da tubulação de água tratada [mm | pol.] 12,7 | ½”

Diâmetro da tubulação do exaustor [mm | pol.] 38,1 | 1 ½”

Diâmetro da tubulação do dreno [mm | pol.] 50,8 | 2”

Conexão de entrada para ar comprimido [mm | pol.] 6,35 | ¼” 

Potência da bomba de circulação [CV | kW] 5 | 3,68

Potência total das resistências de água [W] 15.000

Potência total das resistências de ar [W] 12.000

Potência total das resistências do boiler [W] 13.000

Consumo elétrico [kW/h] 45

Dimensões da embalagem [m] 1,5 x 2,4 x 1,2
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4 INSTALAÇÃO

Toda a parte de infraestrutura e obras civis, como remoção e/ou 

construção de paredes, portas, tubulações e instalações elétricas são de 

responsabilidade do CLIENTE, assim como, a descarga do veículo, o transporte 

interno e a disposição do equipamento no local. A instalação do equipamento 

somente será realizada após os seguintes pontos estarem prontos:

NOTA: Caso o cliente solicite a instalação do equipamento e 

não providencie algum dos itens da infraestrutura sob sua 

responsabilidade, gerando atraso na instalação e ociosidade 

da equipe técnica, ele deverá arcar com esse custo.

4.1 Ar comprimido

O fornecimento de ar comprimido para o equipamento pode ser

proveniente de uma derivação de uma linha central ou de um compressor 

exclusivo para ele. Entretanto, logo antes de entrar no equipamento, a linha 

deverá ter uma unidade de conservação de ar contendo:

 Regulador de pressão (Ajustado entre 5 e 7 bar);

 Filtro com separador de umidade;

 Manômetro;

 Lubrificador de linha.

4.2 Energia elétrica

Toda a infraestrutura elétrica deverá seguir os requisitos de segurança de 

acordo com a regulamentação estabelecida e as normas vigentes, como a NR-

10, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interajam 

em instalações e serviços com eletricidade.

 Aterramento: Deve ser executado com haste independente e com 

resistência menor que 10 ohms;
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 Disjuntor: Deve ser instalado a 1,5 metros do piso, de acordo com 

o Quadro 1

QUADRO 1 - Referência de disjuntores e cabos de acordo com a voltagem

POTÊNCIA VOLTAGEM DISJUNTOR TIPO DE ENERGIA CABO

45 kW 220 V 60 A TRIFÁSICO 16 mm²

45 kW 380 V 100 A TRIFÁSICO 10 mm²

4.3 Exaustão

A tubulação para saída de vapores deverá ser executada no teto onde 

será instalado o equipamento e deverá ter um diâmetro de 3 polegadas (76,2

mm).

A posição da tubulação na máquina pode ser vista na Figura 1.

FIGURA 1 - Planta superior do equipamento com as dimensões da posição do tubo de exaustão
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Para uma melhor eficiência, NÃO é recomendado o uso de cotovelos 90º 

para a execução de curvas, o ângulo SEMPRE deverá ser o mais aberto 

possível. 

A tubulação também deverá manter seu diâmetro nominal, evitando o uso 

de reduções pelo seu trajeto. 

4.4 Água fria e água tratada

Os pontos de entrada de água fria e de água tratada, se houver, deverão 

estar localizados no teto, acima do equipamento, com medida de ½” e rosca 

BSP.

A Figura 2 ilustra a posição esses pontos de conexão de água na 

máquina.

FIGURA 2 - Ponto de conexão de água fria e quente no equipamento

NOTA: O tratamento de água de osmose não é fornecido em 

conjunto com a Lavadora Termodesinfectora, é um 

equipamento que a SOTER comercializa à parte.
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4.5 Tubulação de saída de esgoto

A tubulação para saída de esgoto deverá ser na medida de 2 polegadas 

(50,8 mm) e, quando ela não comportar a utilização de tubos de cobre ou 

galvanizado, pode-se utilizar uma caixa de resfriamento.

É necessário também, garantir que a instalação não contenha nenhum 

outro equipamento interligado na mesma rede que gere contrapressão no 

sistema.

4.6 Separação dos ambientes

Um projeto arquitetônico bem estruturado deverá ser feito para a 

separação dos ambientes limpo e sujo, podendo utilizar painéis de aço 

inoxidável, divisórias em gesso ou até mesmo alvenaria para criar a barreira 

sanitária entre os lados.

A divisão deverá manter ambos os lados totalmente isolados, sem frestas 

e/ou pequenas passagens entre eles, a fim de se eliminar qualquer risco de 

contaminação cruzada.

Consulte o Anexo I – “Barreira sanitária e instalações” para verificar as 

dimensões da barreira sanitária e do equipamento em si, as quais servirão de 

base para a elaboração do projeto de instalação.
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5 ALARMES

As Termodesinfectoras Soter monitoram, continuamente, os parâmetros 

essenciais para uma lavagem e desinfecção seguras durante seu ciclo de 

trabalho e durante a operação, poderão ocorrer algumas indicações de falhas 

em diferentes circunstâncias e/ou fases do processo. 

Entretanto, a Termodesinfectora SOTER não permite que qualquer 

parâmetro esteja fora das condições seguras de operação. E, uma vez que uma 

condição insegura aconteça, o equipamento para imediatamente, apresentando 

uma mensagem de alarme em sua tela, além de emitir um sinal sonoro.

O Quadro 2 apresenta uma relação dos alarmes passíveis de acontecer,

relacionando a possível ocorrência com o seu procedimento para correção.

QUADRO 2 - Alarmes: suas condições para ocorrência e procedimentos para correção 

Alarme: Falha de enchimento da cuba

Condição para 
ocorrência:

- Durante o enchimento da cuba, o tempo programado transcorreu 
sem que a água da cuba tenha atingido o sensor de nível.

Procedimento:

- Verificar se a(s) entrada(s) de água da cuba está(ão) conectada(s) 
corretamente ao equipamento;

- Verificar se não há falta de água no prédio e/ou se a vazão não 
está reduzida;

- Verificar se a válvula de entrada de água está funcionando;
- Aumentar o tempo de enchimento programado;
- Verificar se o sensor de nível da cuba está corretamente calibrado;

Alarme: Falha no aquecimento de ar

Condição para 
ocorrência:

- Durante a fase de secagem, o tempo programado transcorreu 
sem que o ar atingisse a temperatura programada.

Procedimento:

- Verificar se o sensor de temperatura não está com defeito;
- Verificar se a(s) resistência(s) do ar não está(ão) queimada(s);
- Verificar se o disjuntor das resistências está funcionando;
- Verificar se o contator das resistências está atracando;
- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;
- Aumentar o tempo de aquecimento programado;
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Alarme: Falha no aquecimento de água

Condição para 
ocorrência:

- Durante a fase de lavagem, o tempo programado transcorreu sem 
que a água atingisse a temperatura programada.

Procedimento:

- Verificar se o sensor de temperatura não está com defeito;
- Verificar se a(s) resistência(s) da água não está(ão) queimada(s);
- Verificar se o disjuntor das resistências está funcionando;
- Verificar se o contator das resistências está atracando;
- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;
- Aumentar o tempo de aquecimento programado;

Alarme: Falha no aquecimento do boiler

Condição para 
ocorrência:

- Depois do início do ciclo, o tempo programado transcorreu sem 
que a água do boiler atingisse a temperatura programada.

Procedimento:

- Verificar se o sensor de temperatura não está com defeito;
- Verificar se a(s) resistência(s) do boiler não está(ão) queimada(s);
- Verificar se o disjuntor das resistências está funcionando;
- Verificar se o contator das resistências está atracando;
- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;
- Aumentar o tempo de aquecimento programado;

Alarme: Nível baixo do boiler

Condição para 
ocorrência:

- Depois do início do ciclo, o tempo programado transcorreu sem 
que a água do boiler tenha atingido o sensor de nível.

Procedimento:

- Verificar se a(s) entrada(s) de água do boiler está(ão) conectada(s) 
corretamente ao equipamento;

- Verificar se não há falta de água no prédio e/ou se a vazão não 
está reduzida;

- Verificar se a válvula de entrada de água do boiler funciona;
- Aumentar o tempo de enchimento programado;
- Verificar se o sensor de nível do boiler funciona;

Alarme: Nível baixo de produto químico

Condição para 
ocorrência:

- O sistema de monitoramento do nível de produto químico 
desacionou um dos sensores

Procedimento:
- Trocar o galão de produto químico com nível baixo;
- Verificar se o sensor de nível de produto químico está corretamente 

posicionado e fixado.
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Alarme: Porta de carga aberta

Condição para 
ocorrência: - O sistema de travamento da porta de carga não está acionado

Procedimento:

- Verificar se o micro de fim de curso da porta de carga está
funcionando corretamente;

- Verificar se a posição do micro de fim de curso da porta de carga
está correta;

- Verificar se as mangueiras de ar comprimido estão corretamente 
conectadas aos cilindros da porta de carga;

- Verificar se há fornecimento de ar comprimido na rede;

Alarme: Porta de descarga aberta

Condição para 
ocorrência: - O sistema de travamento da porta de descarga não está acionado

Procedimento:

- Verificar se o micro de fim de curso da porta de descarga está
funcionando corretamente;

- Verificar se a posição do micro de fim de curso da porta de 
descarga está correta;

- Verificar se as mangueiras de ar comprimido estão corretamente 
conectadas aos cilindros da porta de descarga;

- Verificar se há fornecimento de ar comprimido na rede;

Alarme: Porta obstruída

Condição para 
ocorrência: - O sinal do sistema antiesmagamento da(s) porta(s) foi cortado

Procedimento:
- Verificar se não há nada interrompendo o sinal do sensor 

antiesmagamento da porta de carga;
- Verificar se o sensor está funcionando corretamente;

Alarme: Falha na drenagem de água da câmara

Condição para 
ocorrência:

- Durante a drenagem da água da câmara, o tempo programado
transcorreu sem que a válvula de dreno fechasse novamente.

Procedimento:

- Verificar se não há falta de ar no prédio e/ou se a vazão não está 
reduzida;

- Verificar se a válvula de dreno não está obstruída;
- Verificar se a válvula piloto está funcionando corretamente;
- Aumentar o tempo de drenagem programado;
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Alarme: Ciclo cancelado pelo usuário

Condição para 
ocorrência: - Ciclo cancelado via IHM

Procedimento: - Reiniciar novamente o respectivo ciclo.

Alarme: Proteção da bomba de circulação

Condição para 
ocorrência: - Disjuntor-motor da bomba de circulação está desarmado;

Procedimento:
- Armar o disjuntor-motor da bomba de circulação;
- Verificar o contator da bomba de circulação;
- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;

Alarme: Proteção do ventilador

Condição para 
ocorrência: - Disjuntor-motor do ventilador está desarmado;

Procedimento:
- Armar o disjuntor-motor do ventilador;
- Verificar o contator do ventilador;
- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;

Alarme: Proteção da resistência de ar

Condição para 
ocorrência: - Disjuntor da resistência de ar está desarmado;

Procedimento:
- Armar o disjuntor-motor da resistência de ar;
- Verificar o contator da resistência de ar;
- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;

Alarme: Proteção da resistência de água

Condição para 
ocorrência: - Disjuntor da resistência de água está desarmado;

Procedimento:
- Armar o disjuntor-motor da resistência de água;
- Verificar o contator da resistência de água;
- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;
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6 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

6.1 Ciclo de limpeza

Quando a Termodesinfectora Soter não funcionar por um período de 24h 

ou mais, antes de qualquer uso, recomendamos a realização de um ciclo padrão 

para a limpeza do equipamento, pois ele apresenta um volume morto nas 

tubulações.

Esse ciclo, por sua vez, deve ser realizado com a máquina em vazio, ou 

seja, sem qualquer instrumento dentro dela, e deve conter a fase de desinfecção.

Somente após a realização desse ciclo, a Termodesinfectora deverá ser 

utilizada. 

6.2 Limpeza das carenagens e da câmara

Para a limpeza leve das superfícies internas e externas da máquina, 

recomendamos a utilização de produto específico para inox, conhecido 

comercialmente como Brilha Inox, que limpará e dará brilho às superfícies, além 

de conservá-las, criando uma camada protetora contra oxidação e facilitando a 

limpeza e a manutenção diárias.

Ele deverá ser aplicado diretamente na superfície do equipamento e com

um pano limpo, seco e macio deverá ser espalhado sobre ela.

Caso haja material incrustrado dentro da câmara, recomendamos a 

utilização de um detergente desincrustante alcalino, que deverá ser utilizado de 

acordo com as instruções do fabricante.

Se necessário esfregar, sempre utilize escova com cerdas de nylon 

macias e enxágue bem com água corrente posteriormente, para garantir que 

todo o produto seja removido.

NOTA: O detergente desincrustante alcalino também pode 

ser utilizado em um ciclo automático desde que aplicável para 

esse tipo, uma vez que, ele deve ter uma concentração maior 

aos que utilizados manualmente.
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6.3 Limpeza dos aspersores de água

Os aspersores de água das Termodesinfectoras Soter – tanto o inferior, 

quanto o superior – são completamente desmontáveis, garantindo uma maior e 

melhor eficiência na limpeza e, consequentemente, no fluxo de água.

Um aspersor é composto pelos seguintes itens:

FIGURA 3 - BRAÇO ASPERSOR

Caso eles apresentem materiais impregnados sobre a sua superfície, 

interna ou externa, recomendamos a desmontagem parcial e/ou total, além do

uso de um detergente desincrustante alcalino, que deve ser utilizado de acordo 

com as instruções do fabricante.

Se necessário esfregar, sempre utilize escova com cerdas de nylon 

macias e enxágue bem com água corrente posteriormente, para garantir que 

todo o produto seja removido.

Para desmontagem parcial e/ou completa do(s) aspersor(es), siga as 

instruções do Quadro 3.
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QUADRO 3 - Esquema de desmontagem dos braços aspersores

I. Solte o parafuso que prende o 
corpo central à sua base.

II. Com uma ferramenta apropriada, remova o 
pino elástico de uma das tampas dos braços
do aspersor.

III. Retire a tampa puxando-a para fora.

IV. Com uma chave apropriada, solte o 
parafuso que prende um dos braços.
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V. Puxe o braço do aspersor para fora.

VI. Repita as etapas de II a V para remover o 
braço do outro lado e desmontar por 
completo o aspersor

Se necessário, efetue também a limpeza da base do aspersor. Para desmontá-la:

VII. Solte os 4 parafusos da base

VIII. Com cuidado, descole a base da cuba. 

Se necessário, utilize uma ferramenta entre 
as peças para ajudar a descolá-las com 
cuidado, a fim de não arranhar as superfícies.
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Caso a base do aspersor tenha sido desmontada, antes de 

montá-la novamente, verifique as vedações conforme abaixo

- Certifique-se das condições do anel de 
vedação da base e, se necessário, efetue a 
troca;

- Limpe toda a antiga camada de silicone –
tanto na base, quanto na cuba – e aplique 
uma nova camada de silicone alta 
temperatura sobre a base 

- Parafuse a base do aspersor na cuba
novamente e limpe o excesso de silicone.

Siga os passos de I a VI, na ordem inversa, 
para montagem completa do aspersor.
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- No caso do aspersor superior, também
aplique silicone de alta temperatura sobre a 
ponta dos parafusos que prendem a base à 
cuba, a fim de prevenir que a água escoe 
através de sua rosca.

6.4 Limpeza do visor da porta

Os visores das portas de carga e descarga são feitos em vidro temperado. 

Para sua limpeza, recomendamos a utilização de sabão neutro e uma esponja 

macia para esfregá-los, se necessário.

Após a limpeza, enxágue-os com água morna e seque-os com um pano 

seco e macio.

Recomendamos utilizar a esponja e o pano sempre na mesma 

direção para evitar qualquer tipo de manchas e/ou marcas.
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7 MANUTENÇÃO

Todas as informações deste capítulo são destinadas ao pessoal técnico 

especializado para a realização dos procedimentos de manutenção, limpeza 

e/ou conservação do equipamento, sendo de responsabilidade do cliente a 

execução completa do cronograma aqui apresentado.

E, é importante salientar que, antes da realização de qualquer 

procedimento desse tipo no equipamento, deve-se certificar:

da utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) 
necessários à cada atividade;

de que a chave geral do equipamento está desligada e que ele 
não está energizado;

de nunca utilizar materiais abrasivos como esponjas, palhas de 
aço, ferramentas e instrumentos de metal que possam danificar 
a sua superfície;

de que as superfícies do equipamento não estão quentes.

7.1 Cronograma de manutenção

Visando um melhor desempenho, conservação e redução da 

probabilidade de falha do equipamento, a SOTER elaborou um cronograma de 

manutenção preventiva com diferentes tarefas a serem executadas em 

diferentes períodos, conforme demonstra o Anexo II.

É de total responsabilidade do cliente a execução completa do plano aqui 

apresentado.
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7.2 Regulagem da pressão de entrada de ar comprimido

A SOTER recomenda que a Termodesinfectora trabalhe com uma 

pressão de entrada de 5 a 7 BAR. 

7.3 Troca de resistências

As Termodesinfectoras SOTER contam com três diferentes resistências:

 Resistências do ar: responsáveis por aquecer o ar na fase de 

secagem;

 Resistências de água: responsáveis manter a temperatura da 

água durante o ciclo, quando necessário o uso de água aquecida;

 Resistências do boiler: responsáveis por manter a água de 
osmose aquecida dentro do boiler, a fim de reduzir o tempo de ciclo 

na fase de termodesinfecção.

Consulte os itens 7.3.1 a 7.3.3 para a troca de cada uma delas.

7.3.1 Resistência do ar

QUADRO 4 - Troca da(s) resistência(s) do ar

01. Certifique-se que o disjuntor da 
resistência de ar está desligado.

Caso não esteja, desligue-o.
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02. Solte o fio conectado na entrada A1 do 
contator da resistência de ar, a fim de garantir 
o bloqueio de qualquer passagem de energia 
enquanto a troca é realizada.

03. Do lado de descarga, remova a 
carenagem superior

04. Com uma ferramenta adequada, solte as 
porcas que prendem os fios e a(s) 
resistência(s) que deseja trocar

06. Remova a tampa superior da caixa de 
resistências e troque a(s) resistência(s), 
encaixando a nova no lugar da anterior.
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07. Aperte as porcas da(s) resistência(s), a 
fim de travá-la(s) na caixa.

Encaixe os fios novamente e meça a 
resistência em cada fase, a fim de garantir 
que não há curto-circuito entre elas.

Estando OK, aperte as porcas.

09. Antes de colocar a tampa da caixa, limpe 
o silicone nela aplicado, aplique uma nova 
camada de silicone alta temperatura para 
vedá-la e depois a parafuse.

11. Reconecte o fio na entrada A1 do contator 
e religue o disjuntor da resistência de ar
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7.3.2 Resistência de água

QUADRO 5 - Troca da(s) resistência(s) de água

01. Certifique-se que o disjuntor da 
resistência de água está desligado.

Caso não esteja, desligue-o.

02. Solte o fio conectado na entrada A1 do 
contator da resistência de água, a fim de 
garantir o bloqueio de qualquer passagem de 
energia enquanto a troca é realizada.

03. Na IHM, acesse a área de OPERAÇÃO 
MANUAL do equipamento.

04. Certifique-se que a porta está livre de 
obstáculos e aperte a tecla “FECHAR A 
PORTA DE CARGA” para que a porta suba.
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05. Do lado de carga, desencaixe a 
carenagem inferior da porta.

06. Com uma ferramenta adequada, solte as
porcas que prendem os fios da(s) 
resistência(s) que deseja trocar e retire os 
fios.

07. Solte as porcas da(s) resistência(s) que 
será(ão) trocada(s).

08. Certifique-se que a porta está livre de 
obstáculos e, na IHM, aperte a tecla “ABRIR
A PORTA DE CARGA” para que a porta 
desça.
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09. Pelo lado de dentro da cuba, tire a grade 
de proteção e a resistência a ser trocada

10. Coloque a nova resistência, encaixando-a 
no lugar da anterior.

Não se esqueça do anel de vedação entre o 
lado de dentro da cuba e a porca da 
resistência.

11. Certifique-se que a porta está livre de 
obstáculos e, na IHM, aperte a tecla
“FECHAR A PORTA DE CARGA” para que a 
porta suba.

12. Aperte as porcas da(s) resistência(s), a 
fim de travá-la(s) na cuba.
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13. Encaixe os fios novamente e meça a 
resistência em cada fase, a fim de garantir 
que não há curto-circuito entre elas.

Estando OK, aperte as porcas.

14. Encaixe a carenagem inferior da porta e 
reconecte o fio na entrada A1 do contator e 
religue o disjuntor da resistência de água

7.3.3 Resistência do boiler

QUADRO 6 - Troca da(s) resistência(s) do boiler

01. Certifique-se de que o boiler esteja vazio.

Na IHM, acesse a área de OPERAÇÃO 
MANUAL do equipamento.

02. Aperte as teclas “VÁLVULA DE ÁGUA 
TRATADA” e “VÁLVULA DE DRENAGEM” 
para garantir que qualquer água existente no 
boiler escoe para a câmara e, posteriormente, 
para o dreno.
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03. Certifique-se que o disjuntor da 
resistência do boiler está desligado.

Caso não esteja, desligue-o.

04. Solte o fio conectado na entrada A1 do 
contator da resistência do boiler, a fim de 
garantir o bloqueio de qualquer passagem de 
energia enquanto a troca é realizada.

05. Abra a porta lateral no lado de descarga 
para visualizar as resistências do boiler.

06. Com uma ferramenta adequada, solte as 
porcas que prendem os fios da(s) 
resistência(s) que deseja trocar e retire os 
fios.
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07. Solte a(s) resistência(s) que será(ão) 
trocada(s) com o auxílio de um grifo e/ou 
chave inglesa.

08. Coloque a nova resistência, encaixando-a 
no lugar da anterior e aperte com o grifo e/ou 
chave inglesa.

09. Na IHM, aperte a tecla “VÁLVULA DE 
ÁGUA TRATADA” para fechar o dreno do 
boiler.

Libere a entrada de água nele, para certificar 
de que não haverá vazamentos na nova 
resistência.

10. Constatado que não há vazamento, na 
IHM, aperte a tecla “VÁLVULA DE ÁGUA 
TRATADA” para abrir o dreno do boiler e a 
água escoar.
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10. Encaixe os fios novamente e meça a 
resistência em cada fase, a fim de garantir 
que não há curto-circuito entre elas.

Estando OK, aperte as porcas.
Reconecte o fio na entrada A1 do contator e 
religue o disjuntor da resistência do boiler.

7.4 Troca do filtro de ar

QUADRO 7 - Troca do filtro de ar HEPA

01. Certifique-se que o equipamento esteja 
desenergizado.

Desencaixe a carenagem superior da porta do 
lado de carga.

02. Solte os 4 fechos que prendem o filtro à 
moldura de trava e retire-os.

03. Substitua o filtro e posicione-o no lugar 
novamente.
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04. Trave os 4 fechos para fixar o filtro à 
moldura de trava.

05. Encaixe a carenagem superior no lugar.
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7.5 Calibração dos níveis de água

As Termodesinfectoras Soter contam com três níveis de água – baixo, 

médio e alto – que são controlados por um pressostato.

Durante os ciclos de trabalho, apenas o nível médio é utilizado, enquanto

os níveis baixo e alto atuam como um dispositivo de segurança – tanto para a 

proteção das resistências de água e da bomba de circulação, quanto para evitar 

qualquer transbordo de água através das portas.

Para calibrá-los, deve-se utilizar um medidor de vazão e/ou a ferramenta 

para calibração de nível SOTER, a fim de garantir que tais níveis atendam os 

requisitos do Quadro 8. O passo a passo de como efetuar a calibração é descrito 

no Quadro 9.

QUADRO 8 - Referência de litragem de água para calibração dos níveis: baixo, médio e alto

NÍVEL QUANTIDADE DE ÁGUA

BAIXO 25 L

MÉDIO 38 L

ALTO 48 L

Nos testes de qualidade realizados na fábrica e na instalação 

técnica do equipamento – esses níveis sempre são checados, 

calibrados e certificados.

QUADRO 9 - Calibração do pressostato de nível de água

I. Na IHM, acesse a área de OPERAÇÃO 
MANUAL do equipamento.
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II. Certifique-se de que a cuba está vazia e 
que a válvula de dreno está fechada.

Selecione “ENTRADA DE ÁGUA FRIA” para 
que a água comece a entrar na cuba.

III. Encha a cuba com a litragem especificada 
no Quadro 6, de acordo com o nível que será 
calibrado.

IV. Ao atingir a quantidade de água 
especificada, pressione novamente a tecla 
“ENTRADA DE ÁGUA FRIA” para fechar a 
válvula de entrada de água.

Caso ultrapasse a quantidade de água 
necessária, pode-se abrir a válvula do dreno 
através da IHM a fim de escoá-la.

V. Abra a porta do painel de comando e 
localize o pressostato no quadro de válvulas.

O pressostato do lado esquerdo controla o 
nível de água da cuba, enquanto o pressostato 
do lado direito, controla o nível de água do 
boiler.
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VI. Com uma chave adequada, realize a 
regulagem do(s) parafuso(s) de acordo com o 
nível a ser calibrado.

Ao regulá-lo, um “clique” será ouvido quando o 
nível for acionado e, na IHM, a luz indicativa da 
respectiva entrada do nível se acenderá.

Caso a luz esteja acesa antes mesmo de 
terminar o enchimento da câmara, você deve 
soltar o parafuso até apagá-la e efetuar a 
regulagem corretamente

V. Esvazie a água da cuba e encha-a 
novamente verificando se o nível previamente 
calibrado será acionado corretamente.

Caso não, efetue a regulagem do parafuso 
novamente.

Uma vez calibrado, repita o processo pelo 
menos três vezes para garantir sua 
repetibilidade.

7.6 Ajuste do sensor de temperatura

Caso o sensor de temperatura da Termodesinfectora SOTER esteja 

apresentando alguns graus de diferença em relação à temperatura real, pode-se 

fazer o ajuste de OFFSET do sensor.

Esse ajuste, permite uma compensação de temperatura de até ± 15 graus.

Para realizá-la, siga os passos do Quadro 10.

É extremamente importante que o sensor somente seja 

ajustado mediante a um procedimento padrão, utilizando uma 

temperatura de referência, equipamentos calibrados e

profissionais capacitados, a fim de se garantir a confiabilidade 

no processo do equipamento.
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QUADRO 10 - Ajuste no sensor de temperatura

01. Na IHM, acesse a área de PARÂMETROS 
E CONFIGURAÇÕES do equipamento.

02. Acesse o submenu CALIBRAÇÃO dentro 
da área de PARÂMETROS E 
CONFIGURAÇÕES.

03. Altere o campo VALOR DE OFFSET para 
ajustar a temperatura do sensor.

NOTA: O valor central é definido como 15. 
Sendo assim, ele pode ser configurado de 0 a 
30, permitindo um ajuste de ± 15 graus.

04. Ao alterar o VALOR DE OFFSET, 
confirme se a leitura desejada está correta 
através do campo TEMPERATURA NO 
SENSOR.

Estando tudo OK, salve as configurações 
clicando no botão SALVAR.
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7.7 Calibração da(s) bomba(s) de dosagem de produto químico

A correta calibração das bombas de dosagem de produto 

químico, deve ser realizada através de um procedimento 

padrão, utilizando equipamentos calibrados e pessoal 

capacitado, a fim de se garantir a confiabilidade do processo.

O sistema da Termodesinfectora SOTER se baseia no volume dosado 

pela(s) bomba(s) em mililitros por segundo (ml/s).

Para calibrá-la(s) serão necessários os seguintes itens:

 Proveta ou um recipiente graduado de tamanho pequeno;

 Cronômetro calibrado e aferido;

 Detergente e/ou produto químico a ser dosado;

Com esses itens em mãos, siga os próximos passos para a calibração do 

equipamento:

1. Mergulhe o tubo de aspiração da bomba dentro do recipiente do produto 

químico a ser dosado;

2. Acione a bomba dosadora através da IHM, na página de OPERAÇÃO 

MANUAL do equipamento, para garantir que todo o ar de dentro da 

mangueira seja removido;

3. Mantenha a bomba dosadora acionada até que o produto comece a sair 

pelo lado de injeção e certifique-se que ele tenha preenchido todo o 

caminho dos tubos. Feito isso, desligue a bomba através da IHM;

4. Coloque o tubo de injeção dentro da proveta e/ou do recipiente graduado;

5. Dispare o cronômetro ao mesmo tempo em que a bomba for acionada e 

defina um período de tempo conhecido para pausá-los simultaneamente;

6. Anote o volume (em ml) do produto químico despejado na proveta, bem 

como, o tempo (em segundos) marcado pelo cronômetro;

7. Repita o procedimento, pelo menos, três vezes;
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8. Some todos os volumes anotados, assim como, some também todos os 

tempos cronometrados;

9. Divida a somatória dos volumes pela somatória dos tempos, assim, será 

obtida a média de volume dosado pela bomba.

Com a média do volume dosado obtida, siga as orientações do Quadro 11

para salvar os dados da calibração no software da Termodesinfectora SOTER.

QUADRO 11 - Calibração da(s) bomba(s) de dosagem de produto(s) químico(s) 

01. Na IHM, acesse a área de PARÂMETROS 
E CONFIGURAÇÕES do equipamento.

02. Acesse o submenu CALIBRAÇÃO dentro 
da área de PARÂMETROS E 
CONFIGURAÇÕES.

Clique no botão Próximo, para que a página 
secundária do referido menu se abra;

03. Insira o valor da média obtida na 
calibração, no respectivo campo da bomba de 
produto a ser calibrada
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04. Salve as alterações clicando no botão 
SALVAR.

É necessário que cada produto tenha sido calibrado 

corretamente. Mesmo que ele seja de um mesmo tipo, porém 

de fabricantes diferentes, as calibrações também devem ser 

distintas.

7.8 Ajustes de porta

As portas da Termodesinfectora SOTER – tanto do lado de carga, quanto 

do lado de descarga – possuem três ajustes possíveis de serem feitos:

 Regulagem da distância entre a porta e a cuba: importante para 
o perfeito funcionamento da guarnição e a completa vedação 

durante os ciclos de trabalho;

 Regulagem lateral da porta: importante para que o movimento de 

subida e descida ocorra de forma livre, além de distribuir a pressão 

da guarnição uniformemente sob a sua estrutura;

 Regulagem do suporte de trava: importante para que ocorra o 
perfeito encaixe da trava da porta, responsável por suportar a 

pressão da guarnição.

Consulte os itens 7.8.1 a 7.8.3 para entender como é feita a regulagem de 

cada um desses ajustes.  
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7.8.1 Regulagem da distância entre a porta e a cuba

Sugerimos que, antes de regular a distância entre a porta e a 

cuba, a pressão da entrada seja reduzida para cerca de 2 a 3 

BAR, de modo que a porta suba e desça lentamente, a fim de

se evitar acidentes ocasionados por uma má regulagem.

01. Do lado que deseja fazer a regulagem de 
porta, desencaixe a carenagem inferior e a 
carenagem superior.

02. Solte ambas as colunas da porta.

Cada uma delas está presa através de 4 
parafusos, dois inferiores e dois superiores.

03. Regule a base inferior – em cada um dos 
lados da porta – em que os atuadores 
pneumáticos estão fixados.

Solte os parafusos de ambos os lados e 
movimente – para frente ou para trás – para 
aproximar ou distanciar a porta da cuba.

Uma vez respeitada a distância de 2 a 4 mm 
entre a porta e a cuba – em torno de todo o 
perímetro –, aperte novamente os parafusos 
para travar a porta na posição.



45

04. Na IHM, acesse a área de OPERAÇÃO 
MANUAL do equipamento.

Certifique-se que a porta está livre de 
obstáculos e aperte a tecla:

- “FECHAR A PORTA DE CARGA”, caso 
esteja regulando o lado de carga;

- “FECHAR A PORTA DE DESCARGA”, caso 
esteja regulando o lado de descarga;

Verifique se a porta subirá livre, sem enroscar, 
tocar na cuba e/ou em qualquer outro 
componente.

05. Caso a regulagem tenha ficado OK, prenda 
as colunas novamente em sua posição, 
apertando os 04 parafusos de cada uma delas.

Caso contrário, desça a porta novamente e 
repita os passos anteriores.

06. Encaixe a carenagem inferior e a 
carenagem superior.

7.8.2 Regulagem lateral da porta

Sugerimos que, antes de regular a distância entre as laterais da 

porta, a pressão da entrada seja reduzida para cerca de 2 a 3 

BAR, de modo que a porta suba e desça lentamente, a fim de 

se evitar acidentes ocasionados por uma má regulagem.
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01. Do lado que deseja fazer a regulagem de 
porta, desencaixe a carenagem inferior e a 
carenagem superior.

02. Solte ambas as colunas da porta.

Cada uma delas está presa através de 4 
parafusos, dois inferiores e dois superiores.

03. Afrouxe os parafusos inferiores e 
superiores dos guias da porta, de ambos os 
lados, de modo que eles permitam movimentá-
la lateralmente.

04. Posicione a porta da forma desejada e 
reaperte os parafusos, inferiores e superiores, 
dos guias.

Certifique-se de sempre manter a porta 
distribuída simetricamente em relação à 
estrutura da cuba, para que a pressão da 
guarnição atue de maneira uniforme sobre ela.
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05. Na IHM, acesse a área de OPERAÇÃO 
MANUAL do equipamento.

Certifique-se que a porta está livre de 
obstáculos e aperte a tecla:

- “FECHAR A PORTA DE CARGA”, caso 
esteja regulando o lado de carga;

- “FECHAR A PORTA DE DESCARGA”, caso 
esteja regulando o lado de descarga;

Verifique se a porta subirá livre, sem enroscar, 
tocar na cuba e/ou em qualquer outro 
componente.

07. Caso a regulagem tenha ficado OK, prenda 
as colunas novamente em sua posição, 
apertando os 04 parafusos de cada uma delas.

Caso contrário, desça a porta novamente e 
repita os passos anteriores.

08. Encaixe a carenagem inferior e a 
carenagem superior.
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7.8.3 Regulagem do suporte de trava da porta

Sugerimos que, antes de regular a distância entre as laterais da 

porta, a pressão da entrada seja reduzida para cerca de 2 a 3 

BAR, de modo que a porta suba e desça lentamente, a fim de 

se evitar acidentes ocasionados por uma má regulagem.

01. Do lado que deseja fazer a regulagem do 
suporte de trava da porta, desencaixe a 
carenagem inferior e a carenagem superior.

02. Solte ambas as colunas da porta.

Cada uma delas está presa através de 4 
parafusos, dois inferiores e dois superiores.

03. Com uma ferramenta adequada, afrouxe 
os parafusos que prendem o gancho da trava, 
localizados em ambos os lados da porta, na 
parte inferior.
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04. Na IHM, acesse a área de OPERAÇÃO 
MANUAL do equipamento.

Certifique-se que a porta está livre de 
obstáculos e aperte a tecla:

- “FECHAR A PORTA DE CARGA”, caso 
esteja regulando o lado de carga;

- “FECHAR A PORTA DE DESCARGA”, caso 
esteja regulando o lado de descarga;

Verifique se a porta subirá livre, sem enroscar, 
tocar na cuba e/ou em qualquer outro 
componente.

06. Com a porta levantada, verifique se os
ganchos encaixaram corretamente na trava.

Caso não, movimente-os para frente e/ou para 
trás para que o encaixe seja correto.

07. Caso a regulagem tenha ficado OK, 
reaperte os parafusos para travar o(s) 
gancho(s) na posição.

08. Prenda as colunas novamente em sua 
posição, apertando os 04 parafusos de cada 
uma delas.
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09. Encaixe a carenagem inferior e a 
carenagem superior.

7.8.4 Regulagem do fim de curso da porta

A regulagem do sensor fim de curso da(s) porta(s) deverá ser modificada 

apenas quando:

- A porta subir, chegar em sua posição final e o sensor fim de curso não 

acionar;

- Ou quando o sensor é acionado sem que a porta tenha chegado em sua 

posição final.

Nesses casos, para regulá-los, siga as instruções do Quadro 12.

QUADRO 12 - Regulagem dos micros de porta

01. Desencaixe a carenagem superior e 
inferior da porta do lado que deseja regular
seu fim de curso.

02. Se deseja regular o sensor da porta do 
lado de carga, remova a coluna esquerda.

Se deseja regular o sensor da porta do lado 
de descarga, remova a coluna direita.

Ela está presa através de 4 parafusos, dois 
inferiores e dois superiores.
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03. Na tela inicial da IHM, acesse a área de 
OPERAÇÃO MANUAL do equipamento.

Certifique-se que a porta está livre de 
obstáculos e:

- Se está regulando a porta do lado de carga, 
aperte a tecla “FECHAR A PORTA DE 
CARGA” para que ela suba.

- Se está regulando a porta do lado de
descarga, aperte a tecla “FECHAR A PORTA 
DE DESCARGA” para que ela suba.

05. Com a porta fechada, solte o parafuso do 
lado do sensor e regule o fim de curso –
subindo e descendo-o através do suporte –
de maneira que ele fique levemente acionado
quando a porta está fechada.

Uma vez posicionado, não se esqueça de 
reapertar o parafuso lateral.

06. Certifique-se que a porta está livre de 
obstáculos e:

- Se está regulando a porta do lado de carga, 
aperte a tecla “ABRIR A PORTA DE CARGA”
para que ela desça.

- Se está regulando a porta do lado de 
descarga, aperte a tecla “ABRIR A PORTA 
DE DESCARGA” para que ela desça.

07. Repita o procedimento de subida da porta 
para verificar e garantir que o acionamento do 
fim de curso está correto.

Caso contrário, regule-o novamente.
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08. Com a porta abaixada, prenda a coluna 
da porta novamente em sua posição, 
apertando os 04 parafusos

09. Encaixe a carenagem inferior e superior 
da porta e pronto, fim de curso regulado!

7.8.5 Velocidade da subida e descida de porta

A velocidade de subida e descida de porta das Termodesinfectoras 

SOTER são ajustadas através dos reguladores de fluxo localizados no bloco 

manifold de válvulas de porta.

O bloco manifold está localizado no quadro de válvulas e a Figura 4

representa-o, indicando quais são os reguladores que atuam na subida e na 

descida das portas.

FIGURA 4 - Bloco manifold de válvulas da porta
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A subida da porta deve levar mais do que 3 segundos, enquanto a descida 

deve levar, no mínimo, 5 segundos – não menos que isso.

Velocidades muito altas podem provocar acidentes – como a 

quebra do vidro, por exemplo – além de reduzir a vida útil dos 

componentes.

7.9 Guarnição

As guarnições de vedação SOTER foram desenvolvidas para trabalhar 

com baixa pressão, a fim de prolongar a sua vida útil e a do equipamento todo 

em si.

Por se tratar de uma guarnição inflável, ela isenta o uso de lubrificantes, 

devendo trabalhar a seco e, para o seu correto funcionamento, é fundamental 

que a porta esteja bem regulada.

Consulte os itens 7.9.1 e 7.9.2 para saber como regular a pressão e como 

efetuar a troca da guarnição.

7.9.1 Regulagem da pressão da guarnição

A pressão da guarnição deve ser regulada entre 0,8 e 1,2 BAR. 

Valores acima disso, considere verificar as regulagens de porta.

A pressão da guarnição pode ser verificada e 
ajustada através do regulador de pressão, 
localizado no quadro de válvulas.

- Para aumentar a pressão, destrave e gire a 
manopla do regulador no sentido horário.

- Para diminuir a pressão, destrave e gire a 
manopla do regulador no sentido anti-horário.

- Para destravar a manopla do regulador, 
puxe-a para cima.

- Para travá-la, empurre-a para baixo.

Lembre-se sempre de deixá-la travada após 
qualquer regulagem.
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Nunca exceda os limites de pressão aqui estipulados. Além de 

danificar facilmente a guarnição, você reduz a vida útil dos 

componentes da porta, além de aumentar o risco de acidentes.

7.9.2 Troca da guarnição

Nunca utilize ferramentas cortantes e/ou pontiagudas, como 

chaves de fenda e/ou facas, por exemplo, para remoção da 

guarnição.

02. Certifique-se que o equipamento esteja 
desenergizado.

Desencaixe a carenagem superior da porta do 
lado que deseja trocar a guarnição.

03. Desconecte a entrada de ar da guarnição
localizada sobre a câmara.

Remova a guarnição encaixando a espátula 
SOTER, entre ela e a canaleta, e puxe a 
guarnição para fora até que ela saia 
completamente de todo o perímetro da 
canaleta.



55

05. Já sem a guarnição, umedeça um pano 
com álcool isopropílico e passe em todo o 
perímetro da canaleta para remover qualquer 
sujidade

06. Encaixe o bico de ar da nova guarnição 
no furo localizado na parte superior da 
canaleta, empurrando-a até encostar no 
fundo.

07. A partir do bico de ar, vá apertando a 
guarnição contra o fundo da canaleta para ir 
encaixando-a, sempre tomando cuidado para 
não a perfurar ou danificá-la.

Recomendamos que o encaixe seja feito do 
meio superior até o meio inferior, 
uniformemente, para que a guarnição se
acomode por igual no fundo da canaleta.

08. Após encaixar totalmente a guarnição, 
verifique se não há sobras e/ou ondulações,
especialmente nas canaletas inferior e 
superior.
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09. Conecte a entrada de ar comprimido 
sobre o teto da câmara.

10. Encaixe a carenagem superior da porta, 
ligue o equipamento e teste o funcionamento 
da guarnição, verificando a ausência de 
vazamentos na vedação porta.
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8 ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

ACESSÓRIO DESCRIÇÃO CÓDIGO SOTER

Carro para rack
Utilizado para o transporte dos racks e seu carregamento 
na Termodesinfectora. Contém regulagem de altura e 
bandeja para contenção de fluídos.

720.0001

Rack instrumental
Rack padrão, com 4 níveis, utilizado para acomodação 
de cestos, bandejas e frascos durante seu 
processamento.

720.0002

Rack anestesia
Rack utilizado para lavagem de circuitos anestésicos, 
traqueias, ambus e diversos outros utensílios utilizados 
nos processos de anestesia/respiratório.

720.0003

Bico adaptador p/ traqueia
Acessório utilizado no rack de anestesia para permitir o 
engate de traqueias e, consequentemente, sua lavagem 
interna.

720.0005

Bico adaptador tipo 
canulado

Acessório utilizado no rack de anestesia, em formato 
canulado, que permite a passagem de água e é utilizado 
como suporte para lavagem interna de diversos 
acessórios. Fornecido em diversos comprimentos.

720.0006

Tampão 
Acessório utilizado no rack de anestesia para bloquear a 
passagem de água em determinadas posições, quando 
ela não for utilizada.

720.0007

Rack vidraria
Rack utilizado para lavagem de vidrarias e frascos. 
Também acomoda cestos, bandejas e suporte para 
lavagem de outros itens.

720.0004

Cesto para instrumental
300 x 300 mm

Cesto perfurado para o processamento dos mais 
diversos instrumentais. 720.0008

Cesto para instrumental
300 x 150 mm

Cesto perfurado para o processamento dos mais 
diversos instrumentais. 720.0009

Cesto para instrumental
300 x 450 mm

Cesto perfurado para o processamento dos mais 
diversos instrumentais. 720.0010

Cesto com tampa
260 x 200 mm

Cesto padrão do rack de anestesia para comportar 
pequenos itens durante o processamento. 
Fornecido com tampa.

720.0011

Boiler de água
Boiler para aquecimento de água, que é acoplado 
internamente à Termodesinfectora e que garante 
redução do tempo de ciclo.

720.0012

Osmose reversa Sistema de tratamento de água dimensionado para a 
Termodesinfectora SOTER, acoplado internamente à ela. 720.0013
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ANEXO I – BARREIRA SANITÁRIA E INSTALAÇÕES
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

ATIVIDADE

D
IÁ

R
IO

SE
M
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A
L
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EN

SA
L

B
IM

ES
TR

A
L

TR
IM

ES
TR

A
L

SE
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ES
TR

A
L

A
N

U
A

L

Verificar a livre rotação dos aspersores de água X

Verificar a quantidade disponível de produto químico nos galões X

Limpeza das superfícies internas da câmara X

Limpeza da proteção da resistência de água, dentro da câmara X

Limpeza das superfícies externas do equipamento X

Verificação da pressão da guarnição X

Verificação da guarnição das portas X

Limpeza completa dos aspersores X

Verificação do sistema antiesmagamento X

Verificação de vazamentos na tubulação X

Reaperto de contatos elétricos no quadro de comando X

Verificação das regulagens de porta X

Limpeza das resistências de ar, de água e do boiler X

Verificação da calibração dos níveis de água X

Troca do filtro HEPA (ou a cada 1.500 ciclos, o que acontecer antes) X

Troca da guarnição das portas X

Avaliar desgaste dos aspersores e possível troca X

Avaliar desgaste da bucha de entrada do rack e possível troca X

Calibração dos sensores de temperatura X

Calibração dos reguladores de pressão X

Requalificação de desempenho X

Requalificação de operação X
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ANEXO III - ESQUEMA ELÉTRICO
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CÓDIGO PEÇA QTD CÓDIGO PEÇA QTD

105.0001 ESTRUTURA DA TERMODESINFECTORA 1 100.0028 RESISTÊNCIA ELÉTRICA DA CUBA - 3000W 3

200.0001 BASE DO ASPERSOR INFERIOR MONTADA 1 105.0034 TUBULAÇÃO DE EXAUSTÃO DA CUBA 2

105.0004 BASE DO ASPERSOR INFERIOR SOLDADA 1 100.0029 NIPLE ADAPTADOR - TC X BSP - 1 1/2" 1

105.0005 BASE FIXA DO ASPERSOR DA CÂMARA 1 100.0030 CRUZETA TC INOX OD - 1 1/2" 1

100.0001 ANEL DE VEDAÇÃO O'RING 1 100.0031 TUBULAÇÃO SOLDADA 1

105.0003 TAMPA DE PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ÁGUA 1 100.0032 CONEXÃO TEE TC INOX OD - 2" 1

105.0002 CÂMARA DA TERMODESINFECTORA 1 100.0033 NIPLE ADAPTADOR - TC X BSP - 2" 1

105.0006 RESERVATÓRIO P/ TOMADA DE PRESSÃO 1 105.0035 TUBULAÇÃO SOLDADA 1

100.0025 ENGATE RÁPIDO RETO - R 1/4 X 6 MM 3 105.0036 TUBULAÇÃO SOLDADA 1

105.0007 PORTA PRODUTO QUÍMICO 1 105.0037 TUBULAÇÃO SOLDADA 1

105.0009 SUPORTE DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO 1 105.0038 TUBULAÇÃO SOLDADA 1

100.0002 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO TRIFÁSICA 1 105.0039 TUBULAÇÃO SOLDADA 2

105.0010 BASE DA BOMBA DE VÁCUO 1 100.0034 VÁLVULA SOLENÓIDE NF 24 VCC - 1/2" 2

100.0003 BOMBA DE VÁCUO 1 100.0035 TELA TOUCH - 7 POL 1

200.0003 PORTA MONTADA 2 100.0036 PUXADOR EMBUTIDO 3

105.0011 ESTRUTURA DA PORTA SOLDADA 1 100.0037 BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO 2

105.0012 BUCHA DESLIZANTE DA PORTA 4 100.0038 BOTÃO COMUTADOR 2 POSIÇÕES 1

100.0004 VISOR INTERNO DA PORTA 1 100.0039 BOTÃO COM RETENÇÃO 2

100.0005 VISOR EXTERNO DA PORTA 1 100.0040 FECHO LINGUETA EM INOX 3

105.0013 SUPORTE SUPERIOR DE FIXAÇÃO DO CILINDRO 1 100.0041 CHAVE FIM DE CURSO C/ ALAV. REGULÁVEL 2

105.0014 GANCHO DE TRAVA DA PORTA 2 100.0042 IMPRESSORA TÉRMICA 1

100.0006 ATUADOR PNEUMÁTICO ISO Ø32 X 750 mm 4 100.0043 SINALEIRO LED BICOLOR - 24VCC 1

100.0051 COTOVELO ENGATE RÁPIDO - R1/8 X 6 MM 8 200.0009 SUPORTE DA LÂMPADA DA CÂMARA MONTADO 1

105.0015 GUIA DA PORTA 4 105.0040 SUPORTE DA LÂMPADA 1

105.0016 BASE INFERIOR DO ATUADOR - LADO ESQUERDO 2 100.0044 SOQUETE P/ LÂMPADA MR-16 1

105.0017 BASE INFERIOR DO ATUADOR - LADO DIRETO 2 100.0045 LÂMPADA DICRÓICA MR16 7W 1

105.0018 BASE SUPERIOR DO ATUADOR 4 200.0010 SUPORTE DE PERIFÉRICOS MONTADO 1

100.0051 EMENDA PNEUMÁTICA RETA - 6 X 6 MM 2 105.0041 CHAPA DO PAINEL DE PERIFÉRICOS 1

105.0019 CAIXA DE FILTRAGEM SOLDADA 1 100.0046 BOMBA PERISTÁLTICA DOSADORA 4

100.0007 FILTRO ABSOLUTO HEPA 1 200.0011 CONJ. DE VÁLVULAS DA PORTA MONTADO 1

105.0020 MOLDURA DE TRAVA DO FILTRO 1 100.0047 BLOCO MANIFOLD R1/4 - 3 ESTAÇÕES 1

200.0004 CONJUNTO DE VENTILAÇÃO MONTADO 1 100.0048 VÁLV. SIMPLES SOLENÓIDE 24 VCC 5/2 VIAS R1/4 3

105.0021 VOLUTA SOLDADA 1 100.0049 TAMPÃO MACHO COM SEXTAVADO R 1/4 3

105.0022 DIFUSOR DE AR SOLDADO 1 100.0050 SILENCIADOR SINTERIZADO R 1/4 2

105.0023 ROTOR SOLDADO 1 100.0051 COTOVELO ENGATE RÁPIDO - R1/4 X 6 MM 2

100.0008 MOTOR 02 POLOS - 1,5 CV 1 100.0052 REGULADORA DE FLUXO 90 GRAUS - R 1/4 X 6 MM 4

105.0005 BASE FIXA DO ASPERSOR DA CÂMARA 1 100.0025 ENGATE RÁPIDO RETO - R 1/4 X 6 MM 1

200.0005 BRAÇO ASPERSOR MONTADO 2 200.0012 VÁLVULA DO DRENO MONTADA 1

105.0024 ASPERSOR - BUCHA DE TEFLON 1 100.0048 VÁLV. SIMPLES SOLENÓIDE 24 VCC 5/2 VIAS R1/4 1

105.0025 ASPERSOR - TAMPA SUPERIOR 1 100.0025 ENGATE RÁPIDO RETO - R 1/4 X 6 MM 3

105.0026 ASPERSOR - BRAÇO 2 100.0049 TAMPÃO MACHO COM SEXTAVADO R 1/8 2

105.0027 ASPERSOR - TAMPA DO BRAÇO 2 100.0053 PRESSOSTATO 3 NÍVEIS 2

200.0006 QUADRO DE COMANDO MONTADO 1 200.0013 REGULADOR DE PRESSÃO MONTADO 1

200.0007 BOILER DE ÁGUA MONTADO 1 100.0054 REGULADOR DE PRESSÃO - R 1/4 1

105.0029 RESERVATÓRIO SOLDADO 1 100.0051 COTOVELO ENGATE RÁPIDO - R1/4 X 6 MM 2

100.0022 RESISTÊNCIA DO BOILER - 6.600W 3 100.0055 BICO INJETOR/DOSIPER 4

100.0023 SENSOR PT-100 - 3 FIOS R1/2" 1 100.0023 SENSOR PT-100 - 3 FIOS R1/2" 1

100.0024 FILTRO BACTERIOLÓGICO - 0,2 MICRAS 1 100.0056 VÁLV. BORBOLETA C/ ATUADOR PNEUMÁTICO E TC 1

100.0025 ENGATE RÁPIDO RETO - R 1/4 X 6 MM 1 100.0057 UNIÃO TC MONTADA - 2" 3

200.0008 TUBULAÇÃO DE DRENO DO BOILER MONTADA 1 100.0058 UNIÃO TC MONTADA - 1 1/2" 12

105.0030 TUBULAÇÃO DO DRENO DO BOILER - PARTE 1 DE 2 1 100.0059 TAMPÃO - 1/2" 2

100.0026 VÁLVULA SOLENOIDE NF 1 1/2" - 24VCC 1 100.0060 GUARNIÇÃO INFLÁVEL 2

105.0031 TUBULAÇÃO DO DRENO DO BOILER - PARTE 2 DE 2 1 100.0061 PÉ NIVELADOR 4

105.0032 CÂMARA ELÉTRICA MONTADA - LADO ESQUERDO 1 105.0042 BASE DA ENTRADA DE ÁGUA DO RACK 1

105.0033 CÂMARA ELÉTRICA MONTADA - LADO DIREITO 1 105.0043 ENCAIXE DA ENTRADA DE ÁGUA DO RACK 1

100.0027 RESISTÊNCIA ELÉTRICA AR - 1.500W 12
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ANEXO IV - ESQUEMA PNEUMÁTICO



41

7.7 Calibração da(s) bomba(s) de dosagem de produto químico

A correta calibração das bombas de dosagem de produto 

químico, deve ser realizada através de um procedimento 

padrão, utilizando equipamentos calibrados e pessoal 

capacitado, a fim de se garantir a confiabilidade do processo.

O sistema da Termodesinfectora SOTER se baseia no volume dosado 

pela(s) bomba(s) em mililitros por segundo (ml/s).

Para calibrá-la(s) serão necessários os seguintes itens:

 Proveta ou um recipiente graduado de tamanho pequeno;

 Cronômetro calibrado e aferido;

 Detergente e/ou produto químico a ser dosado;

Com esses itens em mãos, siga os próximos passos para a calibração do 

equipamento:

1. Mergulhe o tubo de aspiração da bomba dentro do recipiente do produto 

químico a ser dosado;

2. Acione a bomba dosadora através da IHM, na página de OPERAÇÃO 

MANUAL do equipamento, para garantir que todo o ar de dentro da 

mangueira seja removido;

3. Mantenha a bomba dosadora acionada até que o produto comece a sair 

pelo lado de injeção e certifique-se que ele tenha preenchido todo o 

caminho dos tubos. Feito isso, desligue a bomba através da IHM;

4. Coloque o tubo de injeção dentro da proveta e/ou do recipiente graduado;

5. Dispare o cronômetro ao mesmo tempo em que a bomba for acionada e 

defina um período de tempo conhecido para pausá-los simultaneamente;

6. Anote o volume (em ml) do produto químico despejado na proveta, bem 

como, o tempo (em segundos) marcado pelo cronômetro;

7. Repita o procedimento, pelo menos, três vezes;
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8. Some todos os volumes anotados, assim como, some também todos os 

tempos cronometrados;

9. Divida a somatória dos volumes pela somatória dos tempos, assim, será 

obtida a média de volume dosado pela bomba.

Com a média do volume dosado obtida, siga as orientações do Quadro 11

para salvar os dados da calibração no software da Termodesinfectora SOTER.

QUADRO 11 - Calibração da(s) bomba(s) de dosagem de produto(s) químico(s) 

01. Na IHM, acesse a área de PARÂMETROS 
E CONFIGURAÇÕES do equipamento.

02. Acesse o submenu CALIBRAÇÃO dentro 
da área de PARÂMETROS E 
CONFIGURAÇÕES.

Clique no botão Próximo, para que a página 
secundária do referido menu se abra;

03. Insira o valor da média obtida na 
calibração, no respectivo campo da bomba de 
produto a ser calibrada
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04. Salve as alterações clicando no botão 
SALVAR.

É necessário que cada produto tenha sido calibrado 

corretamente. Mesmo que ele seja de um mesmo tipo, porém 

de fabricantes diferentes, as calibrações também devem ser 

distintas.

7.8 Ajustes de porta

As portas da Termodesinfectora SOTER – tanto do lado de carga, quanto 

do lado de descarga – possuem três ajustes possíveis de serem feitos:

 Regulagem da distância entre a porta e a cuba: importante para 
o perfeito funcionamento da guarnição e a completa vedação 

durante os ciclos de trabalho;

 Regulagem lateral da porta: importante para que o movimento de 

subida e descida ocorra de forma livre, além de distribuir a pressão 

da guarnição uniformemente sob a sua estrutura;

 Regulagem do suporte de trava: importante para que ocorra o 
perfeito encaixe da trava da porta, responsável por suportar a 

pressão da guarnição.

Consulte os itens 7.8.1 a 7.8.3 para entender como é feita a regulagem de 

cada um desses ajustes.  
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perfeito encaixe da trava da porta, responsável por sup

pressão da guarnição.

Consulte os itens 7.8.1 a 7.8.3 para entender como é feita a regulagem de 

cada um desses ajustes.  
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ANEXO V - VISTA EXPLODIDA E RELAÇÃO DE PEÇAS
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CÓDIGO PEÇA QTD CÓDIGO PEÇA QTD

105.0001 ESTRUTURA DA TERMODESINFECTORA 1 100.0028 RESISTÊNCIA ELÉTRICA DA CUBA - 3000W 3

200.0001 BASE DO ASPERSOR INFERIOR MONTADA 1 105.0034 TUBULAÇÃO DE EXAUSTÃO DA CUBA 2

105.0004 BASE DO ASPERSOR INFERIOR SOLDADA 1 100.0029 NIPLE ADAPTADOR - TC X BSP - 1 1/2" 1

105.0005 BASE FIXA DO ASPERSOR DA CÂMARA 1 100.0030 CRUZETA TC INOX OD - 1 1/2" 1

100.0001 ANEL DE VEDAÇÃO O'RING 1 100.0031 TUBULAÇÃO SOLDADA 1

105.0003 TAMPA DE PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ÁGUA 1 100.0032 CONEXÃO TEE TC INOX OD - 2" 1

105.0002 CÂMARA DA TERMODESINFECTORA 1 100.0033 NIPLE ADAPTADOR - TC X BSP - 2" 1

105.0006 RESERVATÓRIO P/ TOMADA DE PRESSÃO 1 105.0035 TUBULAÇÃO SOLDADA 1

100.0025 ENGATE RÁPIDO RETO - R 1/4 X 6 MM 3 105.0036 TUBULAÇÃO SOLDADA 1

105.0007 PORTA PRODUTO QUÍMICO 1 105.0037 TUBULAÇÃO SOLDADA 1

105.0009 SUPORTE DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO 1 105.0038 TUBULAÇÃO SOLDADA 1

100.0002 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO TRIFÁSICA 1 105.0039 TUBULAÇÃO SOLDADA 2

105.0010 BASE DA BOMBA DE VÁCUO 1 100.0034 VÁLVULA SOLENÓIDE NF 24 VCC - 1/2" 2

100.0003 BOMBA DE VÁCUO 1 100.0035 TELA TOUCH - 7 POL 1

200.0003 PORTA MONTADA 2 100.0036 PUXADOR EMBUTIDO 3

105.0011 ESTRUTURA DA PORTA SOLDADA 1 100.0037 BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO 2

105.0012 BUCHA DESLIZANTE DA PORTA 4 100.0038 BOTÃO COMUTADOR 2 POSIÇÕES 1

100.0004 VISOR INTERNO DA PORTA 1 100.0039 BOTÃO COM RETENÇÃO 2

100.0005 VISOR EXTERNO DA PORTA 1 100.0040 FECHO LINGUETA EM INOX 3

105.0013 SUPORTE SUPERIOR DE FIXAÇÃO DO CILINDRO 1 100.0041 CHAVE FIM DE CURSO C/ ALAV. REGULÁVEL 2

105.0014 GANCHO DE TRAVA DA PORTA 2 100.0042 IMPRESSORA TÉRMICA 1

100.0006 ATUADOR PNEUMÁTICO ISO Ø32 X 750 mm 4 100.0043 SINALEIRO LED BICOLOR - 24VCC 1

100.0051 COTOVELO ENGATE RÁPIDO - R1/8 X 6 MM 8 200.0009 SUPORTE DA LÂMPADA DA CÂMARA MONTADO 1

105.0015 GUIA DA PORTA 4 105.0040 SUPORTE DA LÂMPADA 1

105.0016 BASE INFERIOR DO ATUADOR - LADO ESQUERDO 2 100.0044 SOQUETE P/ LÂMPADA MR-16 1

105.0017 BASE INFERIOR DO ATUADOR - LADO DIRETO 2 100.0045 LÂMPADA DICRÓICA MR16 7W 1

105.0018 BASE SUPERIOR DO ATUADOR 4 200.0010 SUPORTE DE PERIFÉRICOS MONTADO 1

100.0051 EMENDA PNEUMÁTICA RETA - 6 X 6 MM 2 105.0041 CHAPA DO PAINEL DE PERIFÉRICOS 1

105.0019 CAIXA DE FILTRAGEM SOLDADA 1 100.0046 BOMBA PERISTÁLTICA DOSADORA 4

100.0007 FILTRO ABSOLUTO HEPA 1 200.0011 CONJ. DE VÁLVULAS DA PORTA MONTADO 1

105.0020 MOLDURA DE TRAVA DO FILTRO 1 100.0047 BLOCO MANIFOLD R1/4 - 3 ESTAÇÕES 1

200.0004 CONJUNTO DE VENTILAÇÃO MONTADO 1 100.0048 VÁLV. SIMPLES SOLENÓIDE 24 VCC 5/2 VIAS R1/4 3

105.0021 VOLUTA SOLDADA 1 100.0049 TAMPÃO MACHO COM SEXTAVADO R 1/4 3

105.0022 DIFUSOR DE AR SOLDADO 1 100.0050 SILENCIADOR SINTERIZADO R 1/4 2

105.0023 ROTOR SOLDADO 1 100.0051 COTOVELO ENGATE RÁPIDO - R1/4 X 6 MM 2

100.0008 MOTOR 02 POLOS - 1,5 CV 1 100.0052 REGULADORA DE FLUXO 90 GRAUS - R 1/4 X 6 MM 4

105.0005 BASE FIXA DO ASPERSOR DA CÂMARA 1 100.0025 ENGATE RÁPIDO RETO - R 1/4 X 6 MM 1

200.0005 BRAÇO ASPERSOR MONTADO 2 200.0012 VÁLVULA DO DRENO MONTADA 1

105.0024 ASPERSOR - BUCHA DE TEFLON 1 100.0048 VÁLV. SIMPLES SOLENÓIDE 24 VCC 5/2 VIAS R1/4 1

105.0025 ASPERSOR - TAMPA SUPERIOR 1 100.0025 ENGATE RÁPIDO RETO - R 1/4 X 6 MM 3

105.0026 ASPERSOR - BRAÇO 2 100.0049 TAMPÃO MACHO COM SEXTAVADO R 1/8 2

105.0027 ASPERSOR - TAMPA DO BRAÇO 2 100.0053 PRESSOSTATO 3 NÍVEIS 2

200.0006 QUADRO DE COMANDO MONTADO 1 200.0013 REGULADOR DE PRESSÃO MONTADO 1

200.0007 BOILER DE ÁGUA MONTADO 1 100.0054 REGULADOR DE PRESSÃO - R 1/4 1

105.0029 RESERVATÓRIO SOLDADO 1 100.0051 COTOVELO ENGATE RÁPIDO - R1/4 X 6 MM 2

100.0022 RESISTÊNCIA DO BOILER - 6.600W 3 100.0055 BICO INJETOR/DOSIPER 4

100.0023 SENSOR PT-100 - 3 FIOS R1/2" 1 100.0023 SENSOR PT-100 - 3 FIOS R1/2" 1

100.0024 FILTRO BACTERIOLÓGICO - 0,2 MICRAS 1 100.0056 VÁLV. BORBOLETA C/ ATUADOR PNEUMÁTICO E TC 1

100.0025 ENGATE RÁPIDO RETO - R 1/4 X 6 MM 1 100.0057 UNIÃO TC MONTADA - 2" 3

200.0008 TUBULAÇÃO DE DRENO DO BOILER MONTADA 1 100.0058 UNIÃO TC MONTADA - 1 1/2" 12

105.0030 TUBULAÇÃO DO DRENO DO BOILER - PARTE 1 DE 2 1 100.0059 TAMPÃO - 1/2" 2

100.0026 VÁLVULA SOLENOIDE NF 1 1/2" - 24VCC 1 100.0060 GUARNIÇÃO INFLÁVEL 2

105.0031 TUBULAÇÃO DO DRENO DO BOILER - PARTE 2 DE 2 1 100.0061 PÉ NIVELADOR 4

105.0032 CÂMARA ELÉTRICA MONTADA - LADO ESQUERDO 1 105.0042 BASE DA ENTRADA DE ÁGUA DO RACK 1

105.0033 CÂMARA ELÉTRICA MONTADA - LADO DIREITO 1 105.0043 ENCAIXE DA ENTRADA DE ÁGUA DO RACK 1

100.0027 RESISTÊNCIA ELÉTRICA AR - 1.500W 12
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INTRODUÇÃO
A Termodesinfectora Soter é um equipamento voltado para a utilização 

segura de instrumentos médico-hospitalares através da limpeza e da 

desinfecção térmica, ou seja, a eliminação de microrganismos através do calor.

Indicada para lavagem, enxágue, desinfecção e secagem automática de 

instrumentos cirúrgicos, utensílios, vidrarias de laboratório, tubos de anestesia, 

caixas e bandejas, entre outros equipamentos médico-hospitalares.

Com capacidade de 300 litros, as Termodesinfectoras Soter contam 

com enxágue e/ou lavagem através de água fria, quente e/ou tratada1, programa 

completo que possibilita a programação e armazenamento de parâmetros 

desejados, como fases, tempos e temperaturas; impressora térmica que registra 

periodicamente todas as fases do ciclo de operação da máquina, garantindo toda 

a segurança e documentação necessária ao processo.

O sistema duplo de portas impede a contaminação cruzada, uma vez que 

elas separam o lado limpo do lado sujo e só podem ser abertas ao mesmo tempo, 

nos casos de manutenção do equipamento. 

O abastecimento de carga é realizado através de racks, cestos e bandejas 

específicos, todos em aço inoxidável de alta resistência à corrosão, de acordo 

com o tipo de equipamento a ser processado, o que garante um melhor 

desempenho e eficácia no processo.

Este manual contempla as orientações relacionadas à OPERAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO, caso não seja utilizado da maneira aqui especificada, o seu 

funcionamento e segurança poderão ser prejudicados.

1 O uso de água tratada requer a aquisição de acessório externo para funcionamento em 
conjunto com a Termodesinfectora.



A Termodesinfectora SOTER, bem como, todo o seu projeto, desenhos, 

materiais e construção obedecem às normas a seguir:

ABNT NBR ISO 15883-1:2013: Lavadoras desinfetadoras – Parte 1: Requisitos 

gerais, termos, definições e ensaios

ABNT NBR ISO 15883-2:2013: Lavadoras desinfetadoras – Parte 2: Requisitos 

e ensaios para lavadoras desinfetadoras automáticas destinadas à desinfecção 

térmica para instrumentos cirúrgicos, equipamento anestésico, recipientes, 

utensílios, vidrarias, entre outros.  

ABNT NBR ISO 15883-3:2015: Lavadoras desinfetadoras – Parte 3: Requisitos 

e ensaios para lavadora desinfetadora empregando desinfecção térmica para 

recipientes de dejetos humanos;

ABNT NBR ISO 15883-5:2019: Lavadoras desinfetadoras – Parte 5: Sujidade 

de teste e métodos para demonstrar eficácia de limpeza

ANVISA RDC Nº 15:2012: Requisitos de boas práticas para o processamento 

de produtos para saúde
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1 TERMO DE GARANTIA

A VIZAMED estabelece, no presente termo, suas condições de garantia 

limitada ao produto fornecido ao comprador original.

O COMPRADOR deve cumprir todos os requisitos de instalação, 

operação e manutenção, de acordo com os manuais técnicos recebidos no ato 

da compra e na entrega do produto.

1.1 Do prazo de garantia

A VIZAMED certifica que o presente equipamento deixou a fábrica livre 

de defeitos materiais e de mão-de-obra e assegura ao comprador original 

garantia pelo período conforme determina o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) e as leis vigentes – caso o produto apresente defeito(s) e fato(s) 

comprovadamente imputáveis à VIZAMED – a partir da data de emissão da nota 

fiscal de saída de fábrica – independentemente da data de instalação do 

equipamento – tendo as seguintes condições:

 12 (doze) meses contra defeito(s) de fabricação para partes gerais, 

não indicadas em garantia específica;

 6 (seis) meses para materiais elétrico/eletrônicos, como: fios, 

micros, alarmes, campainhas, válvulas, comandos, botões etc.

 90 (noventa) dias para componentes de aquecimento – como 

resistências e lâmpadas – e para materiais de desgaste normal 

pelo uso do produto, como guarnições, mangueiras e borrachas. 

A VIZAMED não garante que a operação de qualquer produto e/ou 

equipamento seja ininterrupta ou livre de erros.
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1.2 Responsabilidades do comprador

Para que a garantia tenha validade, o comprador se obriga a:

 Providenciar toda a infraestrutura necessária e manter o 

equipamento nas condições de armazenamento e/ou operação, de 

acordo com os manuais técnicos recebidos no ato da compra e na 

entrega do produto.

 Comprovar o cumprimento das manutenções preventivas, 

conforme indicado no Manual de Manutenção, através de registros;

 Utilizar somente peças e/ou componentes originais fornecidos pela 

VIZAMED;

 Não permitir intervenções por agentes técnicos não autorizados 

para reparos, aplicações e instalações de componentes adicionais;

 Devolver ao departamento técnico da VIZAMED os componentes 

e/ou peças substituídos em garantia, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis.

1.3 Exclusões da garantia

Os seguintes itens, abaixo mencionados, entre outros compatíveis com o 

exposto, não são cobertos pela garantia.

 Componentes externos ao produto;

 Materiais de limpeza, conservação e desgaste normal pelo uso;

 Custos com mão de obra e terceirizações de manutenções 
corretivas e preventivas;

 Ensaios de qualificação e validação de processos;

 Aferições e calibrações periódicas;

 Atualização do software do controlador, exceto nos casos em que

as falhas comprovadas do programa afetem as condições de 

operação e segurança;

 Despesas de viagem e estadias do técnico, frete, embalagens e 

seguros;
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 Danos causados por falhas nos suprimentos de água, energia 

elétrica e aterramentos;

 Danos causados por mau uso, abuso, queda, negligência, 

imprudência ou imperícia;

 Danos causados por armazenamento ou uso em condições fora 

das especificações contidas nos manuais;

 Danos causados por equipamentos que produzam ou induzam 

interferências eletromagnéticas ou ainda por problemas de 

instalação elétrica em desacordo com os Manuais de Instalação, 

Operação e Manutenção; 

 Danos causados por acessórios e produtos de terceiros 

adicionados a um equipamento comercializado pela VIZAMED;

 Danos causados por violação do equipamento, tentativa de reparo 

ou ajuste por terceiros não autorizados pela VIZAMED;

 Danos causados por agentes da natureza, como descargas 

elétricas (raios), inundações, incêndios, desabamentos, terremotos 

etc.;

 Perdas e danos causados pelo equipamento ou por desempenho 
do equipamento, inclusive, mas não limitado, a lucros cessantes, 

perdas financeiras e limitações de produtividade, resultantes dos 

atos relacionados a hipóteses de não cobertura desta garantia;

 Danos causados ao equipamento instalado após o vencimento dos 
prazos de garantia acima descritos;

 Danos causados ao equipamento decorrentes do transporte.

1.4 Garantias adicionais

Garantias estendidas serão objetos de negociação, à parte, entre a 

VIZAMED e o comprador. Após contratada, a garantia adicional será registrada 

em contrato de fornecimento específico para tal finalidade.
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1.5 Limitações da responsabilidade do fabricante

Sob hipótese alguma, a VIZAMED será responsável por quaisquer danos 

diretos, indiretos, inclusive lucros cessantes, especiais, incidentais ou 

consequências, seja baseado em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra teoria 

legal;

Em nenhuma circunstância, a responsabilidade da VIZAMED por danos 

materiais excede o limite máximo do preço do produto que tenha causado tal 

dano.

2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de dúvidas e/ou problemas, entre em contato com nossa 

assistência técnica, através do telefone 55 (19) 3717-0155.

Guarde a nota fiscal de compra, pois a garantia só é válida 

mediante sua apresentação em nosso serviço de Assistência 

Técnica.

VIZAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI
CNPJ: 37.842.193/0001-38

ENDEREÇO: Rua José Jorge Rodrigues, 186C – Barracão 03 - Vila Nova

CEP: 13486-316

TELEFONE: (19) 3717-0155

RESP. TÉCNICO: Eng. Fábio Risso

CREA-SP: 5070583096
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3 PRIMEIROS PASSOS

Antes de iniciar as operações com a Termodesinfectora SOTER, verifique 

se todos os suprimentos exigidos, como eletricidade, água e ar comprimido estão

conectados, ligados e em condições de operação.

Solicite ao pessoal especializado para que verifique se os disjuntores no 

quadro de comando também estão ligados.

Estando tudo OK, é hora de iniciar os trabalhos.

3.1 PAINEL DE OPERAÇÃO

A Termodesinfectora SOTER possui dois painéis de operação: um do lado 

de carga e outro no lado oposto, no lado de descarga.

As Figuras 1 e 2 detalham os componentes de cada um deles.

FIGURA 1 - Painel de operação – lado de carga

1 - Display IHM

2 - Botão liga/desliga

3 - Botão de emergência

4 - Botão para acender/apagar a iluminação interna da câmara
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FIGURA 2 - Painel de operação – lado de descarga

1 - Botão fechar/abrir porta

2 - Botão de emergência

3 - Botão para acender/apagar a iluminação interna da câmara

4 - Sinalizador de processo

5 - Impressora térmica

3.2 LIGANDO O EQUIPAMENTO

Com todos os suprimentos em condições de operação, componentes 

elétricos, como os disjuntores, ligados e o botão de emergência desacionado,

basta posicionar o botão liga/desliga na posição “LIGA” e todo o sistema já 

iniciará automaticamente.
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3.3 LOGIN NO SISTEMA

O acesso ao sistema da Termodesinfectora SOTER é realizado através 

de LOGIN e SENHA, logo quando a máquina é inicializada.

FIGURA 3 - Tela de login para acesso ao sistema

Para acessar:

 Clique na caixa de texto na frente da palavra LOGIN e digite o nome 

do usuário cadastrado;

 Depois, clique na caixa de texto na frente da palavra SENHA e 

digite a senha cadastrada;

 Por fim, clique no botão OK para prosseguir. Caso contrário, clique 
no botão CANCELAR.

NOTA: Para melhor controle das permissões de cada 

usuário, o sistema possui 3 diferentes níveis de acesso. 

Consulte a seção 4.4 do presente documento para maiores 

informações.
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4 MENU PRINCIPAL

Após o LOGIN, a tela do MENU PRINCIPAL é exibida e, a partir dela é

que você pode acessar todas as funções do equipamento – caso seu nível de 

acesso permita.

FIGURA 4 - Tela do menu principal da Termodesinfectora SOTER

Com uma interface simples e amigável, o software pode ser dividido em 4

seções, enumeradas na Figura 4, que são:

1. Área de armazenamento de programas de lavagem e desinfecção;

2. Área de operação manual;

3. Parâmetros e configurações do equipamento;

4. Informações do equipamento.

Os próximos capítulos explorarão cada uma dessas grandes áreas, 

detalhando seus principais pontos e subseções.
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4.1 OPERAÇÃO MANUAL

A área de operação manual do equipamento permite que o pessoal 

especializado, da área de manutenção, verifique os acionamentos de entrada e 

saída dos componentes da Termodesinfectora, bem como, para que eles 

possam acioná-los manualmente em um eventual teste de funcionamento.

NOTA: Para ter acesso à área de Operação Manual, você 

precisa ter um nível de acesso de Manutentor. Consulte a 

seção 4.4 do presente documento para maiores informações.

Se o usuário for habilitado, basta clicar no botão OPERAÇÃO MANUAL, 

localizado à direita da tela do MENU PRINCIPAL, que a área – apresentada na 

Figura 5 – se abrirá.

Caso contrário, se o usuário não possuir o nível de acesso, a seguinte 

mensagem aparecerá: “Usuário não habilitado para acesso a essa área”.

FIGURA 5 - Tela de operação manual da Termodesinfectora Soter
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4.1.1 SAÍDAS DIGITAIS

Todas as saídas digitais presentes na Termodesinfectora estão listadas 

nessa tela e, para saber se elas estão ativadas ou não, basta se atentar às cores

ao lado de cada uma delas:

VERDE indica que a saída está ativada;

VERMELHO indica que a saída está desativada.

Ao clicar sobre uma saída, você inverte o seu estado – ativa-a ou desativa-

a – dependendo de como ela está no momento em questão.

Lembrando que – ao clicar sobre uma saída e consequentemente invertê-

la – a máquina responderá ao seu comando. 

Por exemplo, se a saída da válvula de água fria estiver desativada, 

significa que ela está fechada. Quando você clica sobre ela e a ativa, a válvula 

abre, permitindo a passagem de água para dentro da câmara.

O Quadro 1 detalha todas as saídas e os seus respectivos estados, 

quando ativos ou inativos.

QUADRO 1 - Saídas digitais e seus respectivos estados

SAÍDA ATIVADA (VERDE) DESATIVADA (VERMELHO)

Válvula de água fria
Abre a válvula e permite a 
entrada de água fria na 
câmara.

Fecha a válvula e bloqueia a 
entrada de água fria na 
câmara.

Válvula de água quente
Abre a válvula e permite a 
entrada de água quente na 
câmara.

Fecha a válvula e bloqueia a 
entrada de água quente na 
câmara.

Válvula de água do boiler
Abre a válvula e permite a 
entrada de água do boiler na 
câmara.

Fecha a válvula e bloqueia a 
entrada de água do boiler na 
câmara.
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SAÍDA ATIVADA (VERDE) DESATIVADA (VERMELHO)

Bomba de produto 01
Liga a bomba dosadora de 
produto 01 e permite a entrada 
de produto químico na câmara.

Desliga a bomba dosadora de 
produto 01.

Bomba de produto 02
Liga a bomba dosadora de 
produto 02 e permite a entrada 
de produto químico na câmara.

Desliga a bomba dosadora de 
produto 01.

Bomba de produto 03
Liga a bomba dosadora de 
produto 03 e permite a entrada 
de produto químico na câmara.

Desliga a bomba dosadora de 
produto 01.

Bomba de produto 04
Liga a bomba dosadora de 
produto 04 e permite a entrada 
de produto químico na câmara.

Desliga a bomba dosadora de 
produto 01.

Resistência de água Liga a resistência de água da 
cuba.

Desliga a resistência de água 
da cuba.

Resistência do ar Liga a resistência do ar. Desliga a resistência do ar. 

Ventilador secagem Liga o ventilador da secagem. Desliga o ventilador da 
secagem.

Compressor da canaleta Liga o compressor de vácuo da 
guarnição da canaleta.

Desliga o compressor de vácuo 
da guarnição da canaleta.

Alarme sonoro Ativa o alarme sonoro. Desativa o alarme sonoro.

Válvula da porta de carga Indica que a válvula da porta 
de carga está acionada

Indica que a válvula da porta 
de carga está desacionada

Válvula da porta de descarga Indica que a válvula da porta 
de descarga está acionada

Indica que a válvula da porta 
de descarga está desacionada

Bomba de circulação Liga a bomba de circulação de 
água da câmara.

Desliga a bomba de circulação 
de água da câmara.
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4.1.2 ENTRADAS DIGITAIS

Diferentemente das saídas, não tem como ativar ou desativar as entradas 

digitais da Termodesinfectora no modo de Operação Manual.

Nesse caso, você poderá somente identificar se elas estão ativas ou não, 

baseando-se na cor do quadrado ao lado de cada uma das entradas.

VERDE indica que a entrada está ativada;

BRANCO indica que a entrada está desativada.

O Quadro 2 detalha todas as entradas e os seus respectivos estados,

quando ativos ou inativos.

QUADRO 2 - Entradas e seus respectivos status

ENTRADA ATIVADA (VERDE) DESATIVADA (BRANCO)

Sensor da porta de carga Indica que a porta de carga 
está fechada

Indica que a porta de carga 
está aberta

Sensor da porta de descarga Indica que a porta de descarga 
está fechada

Indica que a porta de descarga 
está aberta

Nível baixo
Indica que a quantidade de 
água na cuba atingiu o nível 
baixo (25 L)

Indica que a quantidade de 
água na cuba NÃO atingiu o 
nível baixo (25 L)

Nível médio
Indica que a quantidade de 
água na cuba atingiu o nível 
médio (38 L)

Indica que a quantidade de 
água na cuba NÃO atingiu o 
nível médio (38 L)

Nível alto
Indica que a quantidade de 
água na cuba atingiu o nível 
alto (48 L)

Indica que a quantidade de 
água na cuba NÃO atingiu o 
nível alto (48 L)

Botão de fechamento da 
porta de descarga

Indica que o botão de 
fechamento da porta foi 
pressionado

Indica que o botão de 
fechamento da porta NÃO foi 
pressionado
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4.1.3 ABRIR OU FECHAR PORTAS

Nos casos de manutenção do equipamento, se necessário, é possível

abrir e/ou fechar as portas dos lados de carga e descarga manualmente.

Para isso, basta utilizar os botões ABRIR/FECHAR PORTA DE CARGA e 

ABRIR/FECHAR PORTA DE DESCARGA localizados à direita da tela de 

OPERAÇÃO MANUAL, conforme é apresentado na Figura 6.

FIGURA 6 - Detalhe para os botões de abrir/fechar porta no menu de operação manual

4.2 PARÂMETROS E CONFIGURAÇÕES

Dentro da área de parâmetros e configurações, é possível definir e 

configurar vários ajustes do equipamento, bem como, de seus periféricos.

NOTA: Para ter acesso à área de Parâmetros e 

configurações, você precisa ter um nível de acesso de 

Manutentor. Consulte a seção 3.2.4 do presente documento

para maiores informações.
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Se o usuário for habilitado, basta clicar no botão PARÂMETROS E 

CONFIGS., localizado à direita da tela do MENU PRINCIPAL, que a área –

apresentada na Figura 7 – se abrirá.

Caso contrário, se o usuário não possuir o nível de acesso, a seguinte 

mensagem aparecerá: “Usuário não habilitado para acesso a essa área”.

FIGURA 7 - Tela de parâmetros e configurações da Termodesinfectora Soter

4.2.1 DATA E HORA

Ao clicar no botão PARÂMETROS E CONFIGS, na tela do MENU 

PRINCIPAL, automaticamente, o submenu DATA e HORA se abrirá.

Para definir uma nova data:

 Clique na(s) caixa(s) de texto referente(s) ao dia, mês e/ou ano e 
insira o valor desejado;

 Clique no botão SALVAR para guardar as alterações.

Para definir um novo horário:

 Clique na(s) caixa(s) de texto referente(s) a hora e/ou minuto e 

insira o valor desejado;

 Clique no botão SALVAR para guardar as alterações.
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4.2.2 CALIBRAÇÃO

O submenu de Calibração (Figura 8) possibilita o ajuste de parâmetros do

sensor de temperatura, da vedação, do dreno e das bombas de dosagem de 

produtos químicos.

FIGURA 8 - Submenu de calibração - Área de parâmetros e configurações

4.2.2.1 Ajuste de offset do sensor de temperatura

É possível inserir um valor de correção – chamado de offset – que realiza 

pequenos ajustes na indicação da temperatura do sensor. Esse valor procura

corrigir erros de medição que aparecem, por exemplo, em uma futura troca.

No caso da Termodesinfectora SOTER, é possível corrigir a temperatura 

do sensor em até 30 graus, sendo 15 graus para cima e 15 graus para baixo, 

pois, o sensor vem com um offset pré-ajustado de fábrica para 15.0 graus, que 

é o seu valor central.
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Exemplo de ajuste de offset: 
No menu de Calibração (Figura 8), a caixa de texto “Temperatura no 

sensor” apresenta a leitura da temperatura instantânea que o sensor está 

fazendo.

Depois de calibrado, o sensor está marcando uma temperatura de 47.3ºC 

quando, na verdade, deveria estar marcando 50ºC.

Nesse caso, deve-se ajustar o offset para 17,7ºC, pois temos uma 

diferença de 2,7ºC para cima.

Para isso:

 Clique na caixa de texto “Valor de offset” e insira o valor desejado. 
(No caso do exemplo, 17,7ºC).

 Clique no botão SALVAR para guardar as alterações.

4.2.2.2 Tempo de vácuo da guarnição

Sempre que uma das portas da Termodesinfectora SOTER forem abrir, a 

bomba de vácuo é acionada para retirar todo o ar da guarnição e permitir o 

movimento de abertura da porta.

Esse tempo de funcionamento da bomba é configurável através do 

submenu de Calibração (Figura 8).

Para isso:

 Clique na caixa de texto “Tempo de vácuo da guarnição” e insira o 

valor desejado, em segundos.

 Clique no botão SALVAR para guardar as alterações.

4.2.2.3 Tempo de drenagem

O tempo que a válvula de dreno fica aberta para que a água da câmara 

escoe pode ser configurado através do submenu de Calibração (Figura 8)

Para isso:

 Clique na caixa de texto “Tempo de drenagem” e insira o valor 

desejado, em segundos.

 Clique no botão SALVAR para guardar as alterações.
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NOTA: Cuidado com tempos muito curtos, garanta que toda 

a água da Termodesinfectora seja escoada. 

4.2.2.4 Calibração das bombas de dosagem de produto químico

A Termodesinfectora SOTER vem equipada com bombas peristálticas, 

utilizadas para a dosagem de produtos químicos durante o processamento dos 

materiais. A Termodesinfectora vem, de fábrica, com 02 bombas instaladas, 

podendo chegar até a 04 bombas, opcionalmente.

Para calibrá-las:

 Acesse o submenu de Calibração (Figura 8) e clique no botão Próximo, 
para que a página secundária do referido menu se abra (Figura 9).

 Escolha qual bomba deseja calibrar, clique na caixa de texto e insira o 
valor desejado, em mililitros por segundo.

 Clique no botão SALVAR para guardar as alterações.

FIGURA 9 - Submenu de calibração – Página secundária
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NOTA: O procedimento correto para validação do volume 

dispensado pela bomba é apresentado no item 7.7 do Manual 

de Manutenção da Termodesinfectora SOTER

4.2.3 IMPRESSORA

No submenu Impressão (Figura 10) é possível realizar alguns pequenos 

ajustes relacionados aos parâmetros de impressão, durante os ciclos de trabalho 

da Termodesinfectora.

FIGURA 10 - Submenu de impressão

Os parâmetros de impressão passíveis de configuração são:

 Habilitar impressão: é possível habilitar ou desabilitar a 
impressão dos dados durante os ciclos. Para isso, basta clicar nas 

caixas SIM/NÃO;

 Tempo de impressão: intervalo de tempo, em segundos, entre 

uma impressão e outra. Para alterá-lo, clique na caixa de texto 

“Tempo de impressão” e insira o valor desejado.



23

 Teste de impressão: para checar se a impressora está 

funcionando ou não, clique no botão de teste de impressão. Se ela 

estiver funcionando, ela imprimirá um trecho em papel.

Depois de qualquer alteração, clique no botão SALVAR para guardá-las.

4.2.4 SENHAS E ACESSOS

O software da Termodesinfectora SOTER conta com controle de acesso 

e níveis de usuários para garantir uma maior segurança das configurações do 

equipamento, dos ciclos de processamento salvos e uma melhor gestão dos 

processos a ela relacionados, como um todo.

Basicamente, são 3 níveis que podem ser atribuídos aos usuários, cujas 

diferenças entre eles são apresentadas pelo Quadro 3.

QUADRO 3 - Níveis de usuários e seus diferentes acessos

ÁREA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3

Operação manual   
Parâmetros e 
configurações   

Infos do equipamento   
Edição de programas 
de lavagem   
Execução de 
programas de lavagem   

A Figura 11 apresenta a tela de Senhas e acessos.
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FIGURA 11 - Submenu de senhas e acessos

Para criar, alterar ou excluir um usuário siga as instruções dos itens a 

seguir

4.2.4.1 Criando um usuário

Para criar um usuário, basta:

 Clicar no botão NOVO USUÁRIO na tela do submenu Senhas e 
acessos (Figura 11);

 Na caixa de texto “Nome do usuário” inserir o nome com o qual
esse usuário acessará o sistema;

 Na caixa de texto “Senha”, cadastrar a senha para esse usuário;

 Na caixa “Nível de acesso”, optar por um dos três níveis

 Clicar no botão SALVAR para guardar as alterações.

4.2.4.2 Alterando um usuário

Para alterar as informações de um usuário já cadastrado, basta:

 Selecionar o usuário a ser editado na lista de usuários (Figura 11);

 Clicar no botão EDITAR USUÁRIO;

 Alterar as informações desejadas;

 Clicar no botão SALVAR para guardar as alterações.
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4.2.4.3 Excluindo um usuário

Para excluir um usuário já cadastrado, basta:

 Selecionar o usuário a ser excluído na lista de usuários (Figura 11);

 Clicar no botão EXCLUIR USUÁRIO;

 Confirmar a exclusão;

 Clicar no botão SALVAR para guardar as alterações.

4.3 INFOS DO EQUIPAMENTO

A área de INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO contém uma série de 

dados, como: número de série, registro ANVISA, nome do responsável técnico,

ano de fabricação do equipamento, entre outras informações a fim de facilitar a 

consulta deles, quando necessário.

Se o usuário for habilitado, basta clicar no botão INFOS DO EQUIPO, 

localizado à direita da tela do MENU PRINCIPAL (Figura 4), que a área –

apresentada na Figura 12 – se abrirá.

FIGURA 12 - Área de informações do equipamento

Além dos dados de fabricação do equipamento, também é possível checar 

a quantidade de ciclos realizados – completos e incompletos – além de quando 

a próxima manutenção está programada, baseada no número de ciclos.
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5 CICLOS OPERACIONAIS

Na Termodesinfectora SOTER, é possível armazenar até 16 diferentes 

programas de lavagem, sendo que os 6 primeiros foram criados pela VIZAMED,

especificamente para referência ao usuário, de acordo com a norma NBR ISO 

15883-1, que poderão ser alterados posteriormente conforme a necessidade.

NOTA: Todo ciclo, quando criado – mesmo aqueles 

determinados de fábrica – devem ser qualificados e validados 

pelo cliente quanto à sua eficácia. 

Nesses programas, deve-se conseguir a redução da população de 

microrganismos, através da desinfecção térmica e/ou química, a um nível de 

segurança, tal qual, possibilite a posterior utilização dos materiais processados 

no equipamento ou sua esterilização, quando for o caso.

5.1 Princípios básicos

Em um programa típico de desinfecção, é possível distinguir quatro fases 

principais no processo, que são:

5.1.1 Enxágue

A primeira de todas as etapas, cuja finalidade é realizar uma limpeza mais 

bruta no material, removendo grande parte das sujidades agregadas à sua 

superfície. É recomendado fazer um enxágue no início do processo – também 

chamado de pré-enxágue – bem como, sempre após cada lavagem.

O Quadro 4 apresenta quais variáveis e de que forma elas são

programadas nessa fase.
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QUADRO 4 - Enxágue: tipos de váriáveis e programações

SUPRIMENTO PROGRAMÁVEL

Tipo de água Água comum ou água tratada

Tempo De 0 a 999 minutos

Quantidade de enxágues De 1 a 3

5.1.2 Lavagem

Na fase de lavagem, é necessário a utilização de um detergente que 

removerá quaisquer agentes remanescentes, garantindo que os instrumentos 

sejam completamente limpos.

Em muitos casos, é recomendado a utilização de mais de uma lavagem, 

podendo, inclusive, ser utilizado diferentes tipos de produtos químicos em cada 

uma delas.

Após atingir o tempo de cada lavagem, a água é sempre descartada.

O Quadro 5 apresenta quais variáveis e de que forma elas são

programadas nessa fase.

QUADRO 5 - Lavagem: tipos de váriáveis e programações

SUPRIMENTO PROGRAMÁVEL

Tipo de água Água comum ou água tratada

Temperatura da água De 0 a 93ºC

Tempo De 0 a 999 minutos

Produto químico De 1 a 4

Volume de produto químico De 0 a 5.000 mililitros

5.1.3 Desinfecção

É durante a fase de desinfecção que ocorre a diminuição da população 

dos microrganismos.



28

Nessa fase, os materiais devem permanecer em contato com água quente 

por um período, de modo que atinja uma relação bem estabelecida de tempo-

temperatura para desinfecção a calor úmido. Essa relação, pode ser obtida por 

meio do método A0.

O Quadro 6 apresenta quais variáveis e de que forma elas são

programadas nessa fase.

QUADRO 6 - Desinfecção: tipos de váriáveis e programações

SUPRIMENTO PROGRAMÁVEL

Tipo de água Água comum ou água tratada

Temperatura da água De 0 a 93ºC

Tempo De 0 a 999 minutos

Nessa etapa, é fundamental a utilização de água tratada, uma vez que os 

materiais já estarão limpos por conta dos processos anteriormente realizados.

5.1.4 Secagem

É a última fase do processo, em que toda a umidade dos materiais deve 

ser eliminada. Aqui, é muito importante que seja utilizado um filtro HEPA no 

equipamento para garantir que nenhum microrganismo contamine os materiais 

novamente.

O Quadro 7 apresenta quais variáveis e de que forma elas são

programadas nessa fase.

QUADRO 7 - Secagem: tipos de váriáveis e programações

SUPRIMENTO PROGRAMÁVEL

Temperatura do ar De 0 a 90ºC

Tempo De 0 a 999 minutos

Nessa etapa, o colaborador sempre deve cuidar para que o material 

suporte a temperatura selecionada para secagem.
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5.2 Programas pré-definidos de fábrica

Conforme ensaios realizados de acordo com a norma NBR ISO 15883-1, 

a VIZAMED estabeleceu seis programas de fábrica, realizados com uma carga 

padrão, especificada pela própria norma, que servem de referência ao usuário 

da Termodesinfectora.

Esses programas – que poderão ser alterados futuramente – são 

detalhados nos tópicos a seguir.

NOTA: Todo ciclo, quando criado – mesmo aqueles 

determinados de fábrica – devem ser qualificados e validados 

pelo cliente quanto à sua eficácia. 

5.2.1 Programa para instrumentais

Número do programa: Programa 1 

Função: Limpeza de instrumentais cirúrgicos.

QUADRO 8 - Programa 1 - Etapas

FASE PROGRAMADO

Pré-enxágue 2 minutos

Lavagem

Temperatura 45 ºC

Tempo 5 minutos

Produto 01 – Detergente enzimático

Volume de produto De acordo com o fabricante

Enxágue 2 minutos

Desinfecção

Temperatura 85 ºC

Tempo 10 minutos

Tipo de água Água tratada

Secagem
Temperatura 65 ºC

Tempo 30 minutos
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5.2.2 Programa para acessórios anestésicos

Número do programa: Programa 2 

Função: Limpeza de acessórios anestésicos 

QUADRO 9 - Programa 2 - Etapas

FASE PROGRAMADO

Pré-enxágue 2 minutos

Lavagem

Temperatura 45 ºC

Tempo 7 minutos

Produto 01 – Detergente enzimático

Volume de produto De acordo com o fabricante

Enxágue 2 minutos

Desinfecção

Temperatura 85 ºC

Tempo 10 minutos

Tipo de água Água tratada

Secagem
Temperatura 60 ºC

Tempo 35 minutos

5.2.3 Programa para recipientes plásticos

Número do programa: Programa 3 

Função: Limpeza de recipientes plásticos

QUADRO 10 - Programa 3 - Etapas

FASE PROGRAMADO

Pré-enxágue 2 minutos

Lavagem

Temperatura 45 ºC

Tempo 3 minutos

Produto 01 – Detergente enzimático

Volume de produto De acordo com o fabricante

Enxágue 01 2 minutos
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Enxágue 02 2 minutos

Secagem
Temperatura 60 ºC

Tempo 35 minutos

5.2.4 Programa curto para vidrarias de laboratório

Número do programa: Programa 4 

Função: Limpeza de vidrarias de laboratório

QUADRO 11 - Programa 4 - Etapas

FASE PROGRAMADO

Pré-enxágue 2 minutos

Lavagem

Temperatura 45 ºC

Tempo 7 minutos

Produto 01 – Detergente enzimático

Volume de produto De acordo com o fabricante

Enxágue 01 2 minutos

Enxágue 02 2 minutos

Desinfecção

Temperatura 85 ºC

Tempo 10 minutos

Tipo de água Água tratada

Secagem
Temperatura 65 ºC

Tempo 30 minutos
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5.2.5 Programa longo para vidrarias de laboratório

Número do programa: Programa 5

Função: Limpeza de vidrarias de laboratório

QUADRO 12 - Programa 5 - Etapas

FASE PROGRAMADO

Pré-enxágue 2 minutos

Lavagem

Temperatura 45 ºC

Tempo 10 minutos

Produto 01 – Detergente enzimático

Volume de produto De acordo com o fabricante

Enxágue 01 2 minutos

Enxágue 02 2 minutos

Desinfecção

Temperatura 85 ºC

Tempo 10 minutos

Tipo de água Água tratada

Secagem
Temperatura 65 ºC

Tempo 30 minutos

5.2.6 Programa de desinfecção de alto nível

Número do programa: Programa 6 

Função: Desinfecção de alto nível

QUADRO 13 - Programa 6 - Etapas

FASE PROGRAMADO

Pré-enxágue 2 minutos

Lavagem

Temperatura 45 ºC

Tempo 10 minutos

Produto 01 – Detergente enzimático

Volume de produto De acordo com o fabricante
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Enxágue 01 2 minutos

Enxágue 02 2 minutos

Desinfecção

Temperatura 93 ºC

Tempo 3 minutos

Tipo de água Água tratada

Secagem
Temperatura 65 ºC

Tempo 30 minutos

5.3 EDITANDO UM PROGRAMA

Para editar/criar um programa, se o usuário for habilitado, basta clicar em 

1 (um) dos 16 (dezesseis) botões já definidos no MENU PRINCIPAL (Figura 4),

que a página inicial do programa – apresentada na Figura 13 – se abrirá.

FIGURA 13 - Página inicial do programa

Feito isso, para editar esse programa selecionado, basta clicar no botão 

“Editar programa”, localizado no lado direito da tela. (Figura 13)

Na tela em que se abrirá, é possível:
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 Definir o nome do programa;

 Definir o Responsável técnico pela criação do programa, que sairá 
na impressão dos relatórios.

Em ambos os casos, basta clicar na respectiva caixa de texto e digitar as 

informações desejadas. Para salvar as alterações, clique no botão SALVAR.

FIGURA 14 - Edição de programa – nome e responsável técnico

Definidas as informações iniciais, é possível editar cada uma das etapas 

do programa, clicando no botão EDITAR ETAPAS, localizado no lado direito da 

tela.

FIGURA 15 - Edição de programa – etapas
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Na tela de edição das etapas (Figura 15), ao lado direito, aparece cada 

fase que um programa pode contemplar e, basicamente, em todas elas, são as 

mesmas informações que são passíveis de definição. 

O Quadro 7, resume cada uma dessas definições e em quais etapas

essas variáveis aparecem.

QUADRO 14 - Definição das variáveis das etapas em um programa de lavagem

VARIÁVEL DEFINIÇÃO ONDE É POSSÍVEL 
CONFIGURAR

Tempo
Duração da etapa, expressa em minutos.
Quando definida com valor 0 (zero), o programa ignora 
automaticamente a etapa em questão.

- Pré-enxágue
- Limpeza 01 e 02
- Enxágue 01 e 02
- Desinfecção
- Secagem

Água tratada
Define se o equipamento fará uso de água comum ou 
água tratada na etapa em questão.
Basta apenas selecionar SIM (para uso de água tratada) 
ou NÃO (para uso de água comum).

- Pré-enxágue
- Limpeza 01 e 02
- Enxágue 01 e 02
- Desinfecção

Temperatura
Temperatura da água – ou do ar, quando na etapa de
secagem – que o programa deverá atingir. Expressa em 
graus Celsius.

- Limpeza 01 e 02
- Desinfecção
- Secagem

Volume do 
produto

Quantidade de produto químico que deverá ser utilizado 
na etapa em questão. É expresso em mililitros (ml) - Limpeza 01 e 02

Produto Define qual bomba de produto será acionada. - Limpeza 01 e 02

Quantidade 
de enxágues

Define quantos enxágues – de 1 até 3 – o equipamento 
deverá realizar, antes de terminar a etapa.

- Pré-enxágue
- Enxágue 01 e 02

Para editar as variáveis dentro das etapas, clique sobre a caixa de texto 

que deseja alterar e insira o valor desejado.

Para mudar de etapa, navegue pelas opções na lateral direita do menu.

Uma vez configuradas todas as etapas que você deseja para esse 

programa e não há mais mudanças a serem feitas, clique no botão SALVAR para 

guardar as alterações.

Depois, é só clicar no botão VOLTAR para ir retornando ao menu principal
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É importante lembrar que:

 Quando o tempo de uma etapa for definido como 0 (zero), o 
programa ignora automaticamente a etapa em questão;

 Sempre que for definida uma temperatura para a água ou para o ar 
em determinada etapa, o tempo dela em si, só começará a contar 

a partir do momento em que a temperatura escolhida for atingida.

6 OPERAÇÃO

Este capítulo é dedicado, exclusivamente, para detalhar as operações 

desde a carga do material sujo na Termodesinfectora, até a sua retirada, já 

desinfectado. Além de, exemplificar outras rotinas do dia a dia, como a troca de 

papel da impressora, a troca dos galões de produtos químicos, entre outras.

6.1 CARGA DO MATERIAL

A fim de facilitar a carga do material na Termodesinfectora, a VIZAMED

disponibiliza, junto ao equipamento, carros de transporte para os racks, que 

permitem o transporte do material do ponto de preparo até o equipamento, 

facilitando o dia a dia do operador.

A Figura 16 apresenta o modelo do carro de transporte.

FIGURA 16 - Carro de transporte para os racks
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Para a carga do material, deve-se:

1. Colocar o rack sobre o carro de transporte;

2. Travar o rack no carro através da alavanca de trava;

3. Montar a carga a desinfetada no rack;

4. Com a porta de carga da Termodesinfectora aberta, posicionar o rack 

alinhando-o com os trilhos dentro da câmara;

5. Acionar os freios dos rodízios do carro de transporte, para que ele não 

se movimente;

6. Destravar o rack do carro e empurrá-lo para dentro da câmara, até ele 

alcançar seu posicionamento correto;

7. Destravar os freios do carro de transporte e removê-lo para outro local.

6.2 CHECAGEM DOS BICOS ASPERSORES

Sempre que for iniciar um ciclo, convém realizar uma checagem dos bicos 

aspersores, se eles podem mover-se livremente e se não estão travados.

Para isso:

 Verifique se os orifícios de aspersão de água estão desobstruídos 

e livres de sujeiras;

 Respeite a altura máxima de carga em cada nível do rack, de forma 

que os materiais não colidam com o aspersor quando ele estiver 

em movimento;

 Verifique se os aspersores estão girando livremente, sem qualquer 
interferência.

Caso haja alguma obstrução por conta de sujeira, limpe os aspersores 

conforme o item 5.3 (Limpeza dos aspersores de água), do manual de 

manutenção da Termodesinfectora SOTER.
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6.3 INICIANDO UM PROGRAMA

Com o material já carregado na Termodesinfectora, o próximo passo é 

iniciar um programa – uma vez que, eles já foram editados e programados de 

acordo com o item 4.3 do presente manual. Para iniciar um programa:

01. Selecione 1 (um) dos 16 (dezesseis) 

programas já salvos, apenas clicando sobre o 

seu respectivo número;

02. Insira o código do lote do material a ser 

processado, clicando sobre a caixa de texto e 

inserindo o valor desejado;

03. Feche a porta do lado de carga, clicando 

no botão “FECHAR PORTA LADO CARGA”;

04. Inicie o programa clicando no botão 

“INICIAR CICLO”
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Pronto! Agora, a Termodesinfectora SOTER iniciará o programa de 

lavagem e desinfecção conforme programado.

6.4 DESCARGA DO MATERIAL

Uma vez concluído com sucesso o programa, a Termodesinfectora emitirá 

um sinal sonoro e, na tela do lado sujo, aparecerá a mensagem “CICLO 

CONCLUÍDO”, conforme apresenta a Figura 17.

FIGURA 17 - Mensagem de ciclo concluído

Para descarregar os materiais, siga as instruções do Quadro 15.

NOTA: Cuidado ao descarregar os materiais recém-

processados, pois eles podem estar com a superfície quente.

Utilize os equipamentos de proteção necessários.
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QUADRO 15 - Procedimento para descarregamento dos materiais processados

01. Do lado de descarga, pressione o botão 

para abertura da porta;

02. Leve o carro de transporte até a frente da 

porta da Termodesinfectora, do lado de 

descarga.

03. Com a porta aberta, posicione o carro de 

transporte, de modo que ele encaixe nos 

trilhos dentro da câmara da 

Termodesinfectora;

04. Acione os freios dos rodízios do carro de 

transporte, para que ele não se movimente;
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05. Puxe o rack para fora da câmara, até ele 

ficar todo sobre o carro de transporte;

06. Destrave os freios do carro de transporte 

e remova-o da frente da Termodesinfectora 

até um local adequado para descarregar os 

materiais processados;

07. Feche a porta do lado de descarga, 

clicando no botão “FECHAR PORTA”.

6.5 TROCA DE BOBINA DA IMPRESSORA

A troca da bobina de papel utilizada na impressora da Termodesinfectora 

SOTER é simples de ser realizada. Para isso, siga as instruções do Quadro 16.

QUADRO 16 - Procedimento para troca da bobina de papel

01. Abra a tampa do compartimento do rolo 

de papel, pressionando a tecla ABRIR;



42

02. Coloque o rolo no compartimento de papel 

e puxe o papel alguns centímetros;

03. Feche a tampa do compartimento;

04. Picote a sobra de papel utilizando a borda 

serrilhada

Sempre que trocar a bobina de papel, recomendamos a realização de um 

teste de impressão, para garantir o correto funcionamento da impressora.

Para isso, siga as instruções do item 3.2.3 do presente manual.

E, o Quadro 17 apresenta as especificações corretas da bobina de papel

a ser utilizada.
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QUADRO 17 - Especificações da bobina de papel da impressora térmica

ITEM ESPECIFICAÇÃO

Largura do papel (mm) 57 ± 0,5

Diâmetro externo do rolo (mm) 50

Método de impressão Térmico

Temperatura de armazenamento (ºC) -10 a +38

Umidade relativa de armazenamento (%) 45 a 65

Duração mínima da impressão (anos) 5

6.6 TROCA DE GALÃO DO PRODUTO QUÍMICO

Quando a Termodesinfectora indicar que o nível de produto químico está 

baixo, é necessário realizar a troca do galão.

Para isso:

 Com o auxílio de ferramenta adequada, abra a porta de 
armazenagem dos produtos químicos, localizada no lado de carga, 

abaixo da porta do painel de comando;

 Puxe o dispenser de produtos para fora;

 Identifique qual dos galões está com o nível baixo e retire o seu 
dispositivo de monitoramento, bem como, a mangueira da bomba 

de dosagem;

 Troque o galão com nível baixo, por um novo;

 Recoloque o dispositivo de monitoramento e a mangueira da 
bomba de dosagem no novo galão;

 Empurre o dispenser de produtos químicos para a sua posição 
inicial;

 Feche e trave a porta de armazenagem.

NOTA: Sempre utilize embalagens padrões – de 5 litros –

para correto armazenamento e leitura do equipamento. NÃO 

REAPROVEITE as embalagens.
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6.7 INDICAÇÃO DE FALHAS

Durante a operação, poderão ocorrer algumas indicações de falhas em 

diferentes circunstâncias e/ou fases do processo. 

Entretanto, a Termodesinfectora SOTER não permite que qualquer 

parâmetro esteja fora das condições seguras de operação. E, uma vez que uma 

condição insegura aconteça, o equipamento para imediatamente, apresentando 

uma mensagem de alarme em sua tela, além de emitir um sinal sonoro.

O Quadro 18 apresenta uma relação dos alarmes passíveis de acontecer,

relacionando a possível ocorrência com o seu procedimento para correção.

QUADRO 18 - Alarmes: suas condições para ocorrência e procedimentos para correção 

FIGURA 1 - Alarme: Falha de enchimento da cuba

Condição para 
ocorrência:

- Durante o enchimento da cuba, o tempo programado transcorreu 

sem que a água da cuba tenha atingido o sensor de nível.

Procedimento:

- Verificar se a(s) entrada(s) de água da cuba está(ão) conectada(s) 

corretamente ao equipamento;

- Verificar se não há falta de água no prédio e/ou se a vazão não 

está reduzida;

- Verificar se a válvula de entrada de água está funcionando;

- Aumentar o tempo de enchimento programado;

- Verificar se o sensor de nível da cuba está corretamente calibrado;

Alarme: Falha no aquecimento de ar

Condição para 
ocorrência:

- Durante a fase de secagem, o tempo programado transcorreu 

sem que o ar atingisse a temperatura programada.

Procedimento:

- Verificar se o sensor de temperatura não está com defeito;

- Verificar se a(s) resistência(s) do ar não está(ão) queimada(s);

- Verificar se o disjuntor das resistências está funcionando;

- Verificar se o contator das resistências está atracando;

- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;

- Aumentar o tempo de aquecimento programado;
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Alarme: Falha no aquecimento de água

Condição para 
ocorrência:

- Durante a fase de lavagem, o tempo programado transcorreu sem 

que a água atingisse a temperatura programada.

Procedimento:

- Verificar se o sensor de temperatura não está com defeito;

- Verificar se a(s) resistência(s) da água não está(ão) queimada(s);

- Verificar se o disjuntor das resistências está funcionando;

- Verificar se o contator das resistências está atracando;

- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;

- Aumentar o tempo de aquecimento programado;

Alarme: Falha no aquecimento do boiler

Condição para 
ocorrência:

- Depois do início do ciclo, o tempo programado transcorreu sem 

que a água do boiler atingisse a temperatura programada.

Procedimento:

- Verificar se o sensor de temperatura não está com defeito;

- Verificar se a(s) resistência(s) do boiler não está(ão) queimada(s);

- Verificar se o disjuntor das resistências está funcionando;

- Verificar se o contator das resistências está atracando;

- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;

- Aumentar o tempo de aquecimento programado;

Alarme: Nível baixo do boiler

Condição para 
ocorrência:

- Depois do início do ciclo, o tempo programado transcorreu sem 

que a água do boiler tenha atingido o sensor de nível.

Procedimento:

- Verificar se a(s) entrada(s) de água do boiler está(ão) conectada(s) 

corretamente ao equipamento;

- Verificar se não há falta de água no prédio e/ou se a vazão não 

está reduzida;

- Verificar se a válvula de entrada de água do boiler funciona;

- Aumentar o tempo de enchimento programado;

- Verificar se o sensor de nível do boiler funciona;
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Alarme: Nível baixo de produto químico

Condição para 
ocorrência:

- O sistema de monitoramento do nível de produto químico 

desacionou um dos sensores

Procedimento:
- Trocar o galão de produto químico com nível baixo;

- Verificar se o sensor de nível de produto químico está corretamente 

posicionado e fixado.

Alarme: Porta de carga aberta

Condição para 
ocorrência:

- O sistema de travamento da porta de carga não está acionado

Procedimento:

- Verificar se o micro de fim de curso da porta de carga está

funcionando corretamente;

- Verificar se a posição do micro de fim de curso da porta de carga

está correta;

- Verificar se as mangueiras de ar comprimido estão corretamente 

conectadas aos cilindros da porta de carga;

- Verificar se há fornecimento de ar comprimido na rede;

Alarme: Porta de descarga aberta

Condição para 
ocorrência:

- O sistema de travamento da porta de descarga não está acionado

Procedimento:

- Verificar se o micro de fim de curso da porta de descarga está

funcionando corretamente;

- Verificar se a posição do micro de fim de curso da porta de 

descarga está correta;

- Verificar se as mangueiras de ar comprimido estão corretamente 

conectadas aos cilindros da porta de descarga;

- Verificar se há fornecimento de ar comprimido na rede;
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Alarme: Porta obstruída

Condição para 
ocorrência:

- O sinal do sistema antiesmagamento da(s) porta(s) foi cortado

Procedimento:
- Verificar se não há nada interrompendo o sinal do sensor 

antiesmagamento da porta de carga;

- Verificar se o sensor está funcionando corretamente;

Alarme: Falha na drenagem de água da câmara

Condição para 
ocorrência:

- Durante a drenagem da água da câmara, o tempo programado
transcorreu sem que a válvula de dreno fechasse novamente.

Procedimento:

- Verificar se não há falta de ar no prédio e/ou se a vazão não está 

reduzida;

- Verificar se a válvula de dreno não está obstruída;

- Verificar se a válvula piloto está funcionando corretamente;

- Aumentar o tempo de drenagem programado;

Alarme: Ciclo cancelado pelo usuário

Condição para 
ocorrência:

- Ciclo cancelado via IHM

Procedimento: - Reiniciar novamente o respectivo ciclo.

Alarme: Proteção da bomba de circulação

Condição para 
ocorrência:

- Disjuntor-motor da bomba de circulação está desarmado;

Procedimento:
- Armar o disjuntor-motor da bomba de circulação;

- Verificar o contator da bomba de circulação;

- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;

Alarme: Proteção do ventilador

Condição para 
ocorrência:

- Disjuntor-motor do ventilador está desarmado;

Procedimento:
- Armar o disjuntor-motor do ventilador;

- Verificar o contator do ventilador;

- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;
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Alarme: Proteção da resistência de ar

Condição para 
ocorrência:

- Disjuntor da resistência de ar está desarmado;

Procedimento:
- Armar o disjuntor-motor da resistência de ar;

- Verificar o contator da resistência de ar;

- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;

Alarme: Proteção da resistência de água

Condição para 
ocorrência:

- Disjuntor da resistência de água está desarmado;

Procedimento:
- Armar o disjuntor-motor da resistência de água;

- Verificar o contator da resistência de água;

- Verificar se a(s) saída(s) da fonte está(ão) fornecendo energia;
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7 SEGURANÇA

A fim de proporcionar maior garantia aos processos e aos usuários, a 

Termodesinfectora SOTER conta com uma série de itens de segurança, como:

7.1 ACESSO CONTROLADO AO SOFTWARE

O software conta com níveis de acesso que impedem alterações em 

determinadas áreas por pessoas não habilitadas, garantindo maior segurança 

ao processo e às configurações do equipamento.

O item 3.2.4 do presente manual detalha um pouco mais a questão de

senhas e acessos.

7.2 PROTEÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE POTÊNCIA

Todos os dispositivos de potência, como bombas, resistências e motores

são dotados de proteção contra curtos-circuitos e correntes de sobrecarga.

Essa proteção é feita através de disjuntores-motores e contatores, 

dimensionados de forma a proteger todo o circuito.

7.3 SEGURANÇA DAS PORTAS

7.3.1 Intertravamento

O intertravamento das portas garante uma operação segura, minimizando 

o risco de contaminação cruzada, pois, as duas portas não podem ser abertas 

ao mesmo tempo – exceto quando pessoal capacitado estiver realizando 

manutenção e faça a abertura manualmente.

Durante o ciclo, as portas também não podem ser abertas e, caso alguma 

delas se abra, o ciclo é imediatamente abortado.

Quando o ciclo é finalizado, somente é possível abrir a porta de descarga, 

uma vez que os materiais já estarão limpos e desinfectados.
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7.3.2 Sensor antiesmagamento
O sensor antiesmagamento garante que, qualquer obstáculo que se 

entrepor à porta quando ela estiver fechando, fará com que ela se abra 

automaticamente, evitando qualquer risco de prensagem e/ou esmagamento.

7.3.3 Visor

O visor de ambas as portas é composto por duas camadas de vidro 

temperado, ideal para suportar as altas temperaturas do processo, assim como, 

sua grande resistência à impacto.

O espaçamento entre as camadas de vidro, minimiza a temperatura da 

superfície do vidro exterior, garantindo uma operação mais segura ao usuário, 

reduzindo o risco de queimaduras por conta da superfície quente.

7.4 ISOLAMENTO TÉRMICO

Toda a câmara da Termodesinfectora, assim como, outras superfícies 

dela são revestidas com material isolante térmico, que proporciona um melhor 

desempenho ao equipamento, minimizando a perda de calor, além de proteger 

o usuário contra o risco de queimaduras por conta da superfície quente.

7.5 ROTINA DE SEGURANÇA

A Termodesinfectora SOTER conta com rotinas de segurança em seu 

processo quando um ciclo é abortado. 

Nesse caso, a rotina drenará todo o líquido existente na câmara antes da 

abertura da porta de carga.

E, caso a interrupção aconteça durante a fase de secagem, a porta se 

abrirá somente após alguns minutos, uma vez que o ventilador ficará ligado para 

resfriar as resistências elétricas, a câmara e o material processado.

NOTA: No caso de alguma interrupção, todo o material deve 

ser reprocessado. Os itens só poderão ser considerados 

devidamente limpos e desinfectados, uma vez que o ciclo 

seja realizado por completo.
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DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EP INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/04/2022 13:48:02 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 117521104224000301199-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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