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As selecções assinaladas abaixo aplicam-se a este equipamento

TENSÃO
 120 Vca, 50/60 Hz
TAMANHO DA UNIDADE
 4 x 4 x 2 m (12 x 12 x 8 pés)
 4 x 5 x 2 m (12 x 16 x 8 pés)

PORTAS
 Porta Um (dobradiça esquerda)
 Porta Um (dobradiça direita)
 Porta Dois (dobradiça esquerda)
 Porta Dois (dobradiça direita)

OPÇÕES DE IDIOMA
 Inglês
 Francês
APLICAÇÃO 

A Unidade de descontaminação VaproQuip (patente pendente) 
destina-se à aplicação de peróxido de hidrogénio vaporizado 
para limpar e secar Equipamento† não crítico* utilizando a 
Tecnologia de processamento VHP® da STERIS e o software 
SmartPhase™ (Patente dos EUA n.º 8007717) para aplicação do 
Esterilizante de peróxido de hidrogénio Vaprox® (Registo EPA 
número 58779-4).

DESCRIÇÃO 

A Unidade de descontaminação VaproQuip está disponível em 
dois tamanhos e destina-se a ser utilizada com a Tecnologia de 
processamento VHP da STERIS na aplicação do Esterilizante de 
peróxido de hidrogénio Vaprox em equipamento não crítico limpo 
e seco. A Unidade de descontaminação VaproQuip está pré-
programada com um ciclo para facilitar a utilização e eliminar a 
ocorrência de erro humano quando seleccionar um ciclo correcto.  

A Unidade de descontaminação VaproQuip destina-se a ser 
utilizada por Aplicadores formados e certificados que tenham 
concluído com êxito o Curso de formação e Certificação para 
aplicadores de Esterilizante de peróxido de hidrogénio Vaprox 
e Curso de Operador da Unidade de descontaminação 
VaproQuip da STERIS. A certificação deve estar activa e em 
vigor para todos os Aplicadores de Esterilizante de peroxido de 
hidrogénio Vaprox. 

Para minimizar a exposição ao peróxido de hidrogénio líquido 
durante o manuseamento, o sistema utiliza cartuchos 
descartáveis especialmente concebidos que contêm 
aproximadamente 950 ml (0,25 gal.) de Esterilizante de peróxido 
de hidrogénio Vaprox.

A Unidade de descontaminação VaproQuip funciona com um 
serviço eléctrico de 120 Volts, 60 Hz, monofásico. 

NORMAS

A Unidade de descontaminação VaproQuip cumpre os 
requisitos aplicáveis das normas que se seguem:

• Underwriters Laboratories (UL): UL61010-1 Segunda edição 
conforme certificado pelos ETL Testing Laboratories, Inc.

• Norma C22.2 N.º 61010-1, Segunda edição, da Canadian 
Standards Association (CSA).

• IEC 61010-2-040, Primeira edição

• CSA 61010-2-040, Primeira edição

* Os itens não críticos, conforme definido pelos Centers for Disease Control 
(Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças, CDC), são itens que 
entram em contacto com pele intacta, mas não com as membranas mucosas.

† Para este documento, Equipamento é definido como todo o equipamento, 
mobiliário e superfícies ambientais não críticos* que podem ser colocados 
dentro da Unidade de descontaminação VaproQuip (sujeito a verificação 
da compatibilidade do material).
(Típico apenas - alguns detalhes podem variar.)

DESCRIÇÃO DO CICLO (Típico) 

A Tecnologia de processamento VHP da STERIS produz vapor de 
peróxido de hidrogénio, um antimicrobiano de largo espectro. O 
processo de aplicação é um processo seco sem condensação do 
ingrediente activo nas superfícies. Esta funcionalidade sem 
condensação permite obter o benefício adicional de uma vasta gama 
de compatibilidade de materiais. 

A descontaminação é obtida através da vaporização do Esterilizante 
de peróxido de hidrogénio Vaprox líquido e da dispersão deste 
vapor por toda a Unidade de descontaminação VaproQuip (VDR). 
As medições dos sensores de humidade relativa (HR), temperatura 
e concentração de esterilizante garantem que o vapor não se 
condensa na unidade interna e superfícies do equipamento.

O Ciclo de aplicação utilizando o software SmartPhase é composto 
pelas fases de Biodescontaminação e Arejamento. O software 
SmartPhase ajusta as taxas de injecção de esterilizante às 
condições da VDR de modo a alcançar a descontaminação, ao 
mesmo tempo que elimina a necessidade das fases de 
Desumidificação e Condicionamento.

NOTA: As condições das fases são validadas de acordo com o rótulo 
do Esterilizante de peróxido de hidrogénio Vaprox antes da libertação 
da VDR para utilização adicional.

As etapas e fases do Ciclo de aplicação são as seguintes:

1. Encher o reservatório – O reservatório é cheio com Esterilizante 
Vaprox.

2. Aquecimento do vaporizador – A unidade de geração aquece 
o vaporizador.

3. Preparação da bomba de injecção – O sistema de controlo da 
unidade de geração prepara o sistema com esterilizante.

4. Fase de biodescontaminação – A bomba de injecção 
permanece ligada. A unidade de geração produz vapor VHP e 
faz circular o vapor pela VDR para alcançar a 
Biodescontaminação.



5. Fase de arejamento – A bomba de injecção desliga-se. O ar 
da VDR é recirculado através de um conversor catalítico até 
se atingir um nível apropriado, igual ou inferior a 1 PPM de 
peróxido de hidrogénio.

6. Conclusão – O ciclo está concluído e aguarda a confirmação 
do operador. O arejador (recirculação) permanece ligado.

NOTA: Aquando da conclusão do Ciclo de aplicação, de acordo 
com o Plano de gestão de fumigação (PGF), utilize o detector de 
esterilizante de peróxido de hidrogénio portátil para garantir que a 
VDR apresenta um nível igual ou inferior a um PPM de peróxido 
de hidrogénio antes de entrar.

SISTEMA DE CONTROLO

O sistema de controlo permite o controlo preciso da Unidade de 
descontaminação VaproQuip e utiliza um controlo industrial com 
um ecrã a cores de (152 mm) 6".

O controlador armazena e apresenta informações, tais como:

• Tempo do ciclo 
• Parâmetros do recinto (concentração de H2O2, % de HR e 

temperatura) em unidades inglesas/métricas 
• Taxa de injecção de esterilizante
• Consumo de esterilizante

A interface do operador permite ao utilizador controlar a operação 
(por ex., iniciar, abortar) e monitorizar o desempenho do ciclo. 
Códigos de segurança são utilizados para impedir a utilização 
não autorizada ou modificação dos parâmetros do ciclo 
predefinidos ou personalizados.

COMPONENTES

Porta de 1219 mm (48") – A VDR está equipada com uma (padrão) 
ou duas portas (opção). A configuração de Porta dupla está 
disponível para a sequência de funcionamento do lado de limpeza 
e sujidade.

Botão de pressão de paragem de emergência – A VDR está 
equipada com dois Botões de paragem de emergência (três para 
a opção de porta dupla); um dentro da VDR e um na parte frontal 
da unidade de geração. Quando são pressionados, param o Ciclo 
de aplicação e quando são soltos, a unidade entra na fase de 
Arejamento.

Unidade de geração – Ligada à parte externa da VDR. Contém a 
HMI, o compartimento do cartucho, as luzes do sistema e a 
tubagem necessária para administrar o esterilizante e controlar o 
Ciclo de aplicação.

Sinal magnético de perigo – Armazenado dentro do 
compartimento de esterilizante. Este sinal magnético é colocado 
na porta da VDR para alertar as outras pessoas que a VDR está 
em funcionamento.

Monitor de detecção de vapor de H2O2 – Montado no exterior da 
VDR (dois com a opção de porta dupla). O monitor é fornecido 
para garantir a notificação do operador em caso de fuga de vapor 
de H2O2. Se for detectada uma fuga, o monitor envia um sinal para 
o sistema de controlo que, por sua vez, inicia a fase de Arejamento.

Monitor de detecção de peróxido de hidrogénio portátil – 
Armazenado junto à porta. O monitor portátil permite ao operador 
verificar se a VDR está selada e verificar a reentrada para a unidade.

Filtro de ar – Remove as partículas do fluxo de ar da VDR para 
impedir a obstrução do catalisador.

Catalisador – Localizado dentro da VDR. O catalisador efectua a 
degradação de H2O2 transformando-o em vapor de água e 
oxigénio.

Luzes do sistema – Localizadas na unidade de geração. Três 
luzes: H2O2 na unidade (âmbar), Alarme/abortar (vermelho) e 
Sistema pronto (verde).

Ecrã táctil na porta de saída – Visores (disponíveis na opção de 
porta dupla) que apresentam os dados dos ciclos e alertam o 
operador para a situação de porta aberta.

Esterilizante – Esterilizante de peróxido de hidrogénio Vaprox. 
Esterilizante de peróxido de hidrogénio a 35% registado na EPA, 
fornecido em cartuchos de 950 ml. O esterilizante também contém 
estabilizadores e outros aditivos, tornando-o adequado para a 
Unidade de descontaminação VaproQuip.

CALIBRAÇÃO

A Unidade de descontaminação VaproQuip deve ser calibrada, 
pelo menos, uma vez por ano. Os representantes de assistência 
da STERIS podem fornecer este serviço para garantir o 
funcionamento validável da unidade.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Os clientes são incentivados a contactar a STERIS relativamente a 
um programa de manutenção. Ao abrigo do programa, a 
manutenção preventiva, ajustes e substituição de peças gastas são 
fornecidos periodicamente, segundo um plano, para assegurar o 
melhor desempenho do equipamento e para ajudar a minimizar 
interrupções inconvenientes ou dispendiosas. A STERIS possui 
uma equipa mundial de técnicos bem equipados e qualificados 
para prestar estes serviços, bem como serviços de instalação no 
local, formação e reparação especializada. Entre em contacto com 
a STERIS para obter mais detalhes.

NOTAS 

1. A VDR necessita de dois circuitos eléctricos dedicados ligados 
à terra de 20 Amp. Cada circuito deve estar protegido com um 
disjuntor de 20 Amp (Curva B de accionamento) com 
classificação UL rapidamente acessível e próximo do local de 
instalação.

2. A unidade não deve ser instalada numa área que não seja 
compatível com oxidantes. Consulte a Ficha de dados sobre 
segurança de materiais (FDSM) relativamente ao esterilizante 
de peróxido de hidrogénio.

3. A unidade pesa aproximadamente 1158 kg (2552 lb). A 
Unidade de aplicação pesa aproximadamente 193 kg (425 lb).

4. O piso por baixo da VDR dever ser plano sem sistemas de 
escoamento e pintado com tinta epóxi e curado durante, no 
mínimo, 14 dias antes da instalação ou outro pavimento 
adequado compatível com peróxido de hidrogénio.

REQUISITOS DOS SERVIÇOS DE UTILITÁRIOS 
PÚBLICOS E PRIVADOS

IMPORTANTE: Consulte o desenho do equipamento 146678-702 
para obter mais informações sobre os detalhes da instalação e 
especificações.
Electricidade

120 Vca, 60 Hz, monofásica, 20 Amp (dois circuitos)
Temperatura 

16 - 40 °C (60 - 104 °F)
Humidade máxima recomendada na área da VDR

50% HR

O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA CONFORMIDADE COM OS 
CÓDIGOS E REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS.
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Consulte o desenho do equipamento listado para obter as especificações de instalação detalhadas.
Obtenha este desenho junto do seu representante da STERIS.

Des. do equip. n.º Título do desenho do equipamento

146678-702 Desenho do equipamento - VaproQuip

Tamanho 
da unidade
mm (pés)

Dimensão

Peso da 
unidade
kg (lb)

A B C

mm
(pés-pol) 

mm
(pés-pol) 

mm
(pés-pol) 

(12 x 12)
3658 x 3658

(11-9 1/2)
3594 4582

(3-3 3/4)
1010

(2552)
458

(12 x 16)
3658 x4877

15-9 1/2
4813 4582

(3-3 3/4)
1010

(3405)
1544

(12-3 3/8)

(12-3 3/8)

As dimensões são regulares – 
o desenho não está à escala.

Pr
at

el
ei

ra

Alimentação
principal

Porta da 
VDR

VISTA A

Conjunto de
ventilação

Dimensão B

Compartimento do 
painel de controlo 
(lado limpo)

Tecto da VDR (sem suporte de carga)

2239 mm (7’ 4-1/8")
Compartimento 
da unidade de 
geração

1003 mm (3’ 
3-1/2")

VISTA A

Paredes externas da 
unidade

2321 mm 
(7’ 7-3/8")

Parede divisória

Dimensão C

Porta da VDR

Tecto da VDR (sem suporte de carga)

Não destin
ado a insta

lação

LADO DE CAR-
REGAMENTO

LADO DE
DESCARREGA-

MENTO

CONFIGURAÇÃO COM PORTA DUPLA APRESENTADA
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Para obter informações adicionais, contacte:

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH  44060-1834 • EUA
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

Este documento foi concebido para a utilização exclusiva dos Clientes STERIS,
incluindo arquitectos ou designers. A reprodução no todo ou em parte por 
qualquer parte que não o Cliente é proibida.SD964PT  ©2013, STERIS Corporation.  Todos os direitos reservados.  (06/01/13)
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