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     Direito de Uso 

 
Nenhuma parte deste manual deve ser reproduzida ou transmitida sem anterior autorização escrita da 
PROCESS FOR PRF SARL. 

PROCESS FOR PRF SARL não se responsabiliza por informações dadas em tempo real se o design da 
centrífuga, os elementos ou as suas especificações estiverem sujeitas a modificações de melhoria. 

 
VERSÃO 2.0 

Impresso 15/05/2019 
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PERIGO: Risco pessoal 

Indicações  de  PERIGO referem-se a quaisquer condições ou práticas que, se não observadas 

atentamente, podem resultar em danos pessoais ou até morte. 

 
ATENÇÃO: Risco de danificação do equipamento 

Caution Indicações de ATENÇÃO referem-se a quaisquer condições ou práticas que, se não observadas 

atentamente, podem resultar em danos ou destruição da centrífuga. 

 
OBSERVAÇÃO: 

Indicam um tópico ou assunto de mérito especial, enfatizando a capacidade do equipamento, ou erros 
comuns de operação ou manutenção. 

PERIGO 

A centrífuga não é a prova de explosão. Nunca use amostras inflamáveis ou explosíveis. 

Não instale a centrífuga em, ou perto de locais onde gases inflamáveis são gerados ou químicos são 

armazenados. 

Regras de Segurança 

Precauções de segurança 

Leia atentamente as precauções de segurança a seguir, para um entendimento completo. 

● Siga as instruções e procedimentos descritos neste manual para uma operação segura da centrífuga. 

● Leia atentamente todas as notificações e instruções de segurança deste manual. 

● Prescrições de segurança são classificadas como indicado a seguir. Elas estão combinadas com palavras 
de sinalização de 

 

“PERIGO” e “ATENÇÃO” juntamente com o símbolo de alerta de segurança   para chamar a atenção 

para os itens ou operações que podem ser perigosas para você ou outras pessoas durante uso da centrífuga. 

As definições da prescrições de segurança são: 

 
 

 

● nunca opere a centrífuga de qualquer outra maneira diferente da descrita neste Manual do Usuário. Se 

tiver dúvida ou quaisquer problemas com o equipamento, PEÇA POR AJUDA. 

● as precauções de segurança descritas no Manual do Usuário foram cuidadosamente desenvolvias para 

perfazer todos os possíveis riscos. No entanto, é de extreme importância que o usuário opere a centrífuga 

sempre em alerta para incidentes inesperados. Tenha sempre cuidado quando em operação. 
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ATENÇÃO 

● Esta centrífuga deve ser colocada em uma mesa firme e nivelada. 

● Certifique-se que a centrífuga está nivelada antes de usá-la. 

● Não mova ou movimente a centrífuga quando ela estiver em funcionamento. 

● Se qualquer fluido cair na câmara do rotor, por favor limpe imediatamente e seque com pano seco 

para evitar contaminação. 

● Assegure a remoção de qualquer objeto ou fragmento dos tubos, colocados dentro da câmara do 

rotor, antes de ligar a centrífuga 

● Prevenções com o rotor: 

(1) Sempre avalie se há corrosão ou dano na superfície do rotor antes de usá-lo. Não o use se 

qualquer anormalidade for encontrada. 

(2) Não configure a velocidade para valores diferentes do mínimo permitido para o kit do rotor 

(rotor e adaptadores). Certifique-se de usar o rotor dentro dos limites de velocidade. 

(3) Não sobressaia ao limite de desequilíbrio. 

(4) Utilize o rotor e os tubos dentro das suas capacidades. 

Se qualquer condição anormal surgir durante a operação, por favor pare e faça contato imediatamente 

com a central de serviços autorizada. Notifique a central se um código de aviso aparecer no display. 

● Vibrações podem danificar a centrífuga, contacte a central de serviços autorizada se qualquer 

anormalidade for observada. 

Nunca abra a tampa quando o rotor estiver girando. 

Consertos não autorizados, desmontagem ou modificações na centrífuga, exceto pela central de 

serviços autorizada, são estritamente proibidos. 

estiver em operação. 

 

 

Não coloque materiais perigosos em distância menor que 30cm da centrífuga. 

Providencie todas as medidas de segurança necessárias antes de usar amostras tóxicas, radioativas 

ou contaminadas com patogenias micro orgânicas. O uso destas é de inteira responsabilidade do 

usuário. 

Se a centrífuga, o rotor e os acessórios forem contaminados com soluções tóxicas, radioativas ou 

que tenham materiais patogênicos, limpe-as conforme o procedimento de descontaminação 

especificado neste manual. 

Se for necessário o serviço in loco, por favor esterilize e descontamine a centrífuga previamente, e 

então notifique a central de serviços os detalhes dos materiais e do procedimento. 

Para evitar choque elétrico, certifique-se de secar as mãos antes de manusear o cabo de alimentação 

ou o botão de liga/desliga. 

Por questões de segurança, mantenha-se a uma distância mínima de 30cm da centrífuga quando esta 
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1. Destino de Utilização  

O equipamento em questão é um produto médico (centrífuga de laboratório) que se enquadra no contexto 

da DVI diretiva 98/79/EC. A centrífuga é usada para a separação centrífuga de sangue humano que 

estiverem dentro do rotor, de acordo com a norma EN ISO12772. O operador deve estar treinado antes de 

usar a centrífuga. Para operação detalhada, recorra ao Manual do Usuário abaixo. 

 

2. Especificação Técnica  
 

 
 

Velocidade máxima 4500 rpm (intervalo de 300rpm – 4500 rpm, incremento: 100 rpm) 

RCF máximo 2490 × g, incremento: 100 × g 

Capacidade máxima 12 amostras de 10ml, ou 08 amostras de 15ml 

Temporizador intervalo de 30s - 99min (Opção de operação contínua) 

Ruído 56 dB (A) 

Motor de acionamento Motor DC sem escovas 

Dispositivos de segurança 
Sistema de trava da porta, Detector de limite de velocidade, 
Diagnóstico interno automático 

Alimentação Monofásico, 110V- 240V, 50Hz/60Hz, 3A. 

Condição do Ambiente 

Local de instalação Somente ambientes internos 

Altitude Até 2000m sobre o nível do mar 

Temperatura ambiente 2ºC - 40ºC 

Umidade 80% 

Categoria de excesso de tensão II 

Grau de poluição 2 

Classe de proteção I 

EMC 

- Interferência emitida, 

- Imunidade de interferência 

 

 
EN/IEC61326-1 

Classe A 

 

 
FCC 

Classe A 

Dimensões (C x L x A) 280mm x 364mm x 266mm 

Peso 6Kg 

Características adicionais Interruptor Speed/RCF, Função de curta duração, Função de alerta 
sonoro. 
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3. Declaração de Conformidade  
 

Construção em conformidade com as seguintes normas: 

EN61010-1 

EN61010-2-020 

EN61010-2-101 

Construção em conformidade com as seguintes normas da EMC: 

EN61326-1/ FCC Part 15 Subpart B/ IECS 001 

EN61326-2-6:2006 

Diretrizes associadas da UE: 

Diretriz EMC: 2004/108 EC 

Diretriz LVD: 2006/95/EC 

Diretriz IVD: 98/79/EC 

Este dispositivo ISM está de acordo com a norma Canadense ICES-001. 

Este dispositivo ISM está de acordo com a norma Canadense NMB-001. 

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade 

poderão anular a autorização do usuário de operar o equipamento. 

 
OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e considerado obediente dos limites para um dispositivo 

digital de Classe A, no que se refere à Parte 15 das regras FCC. Estes limites são projetados para prover 

proteção razoável contra interferências nocivas quando o equipamento estiver em operação em um 

ambiente comercial. Este equipamento gera, faz uso e pode radiar energia de rádio frequência e, se não 

instalado e utilizado de acordo com as instruções deste manual, podem causar interferências nocivas às 

radiocomunicações. Operar este equipamento em área residencial pode, provavelmente, causar 

interferência nociva, o que pode obrigar o usuário a corrigir tal interferência por seus próprios custos. 

 

4. Condições de Operação Necessárias  

4.1 Condições Básicas de Operação 

（1）Alimentação: 110V- 240V, 50Hz/60Hz, 3A, 70W. 

（2） Temperatura ambiente: 2℃  ~ 40℃ . 

（3） Umidade Relativa: ≤ 80%. 

（4） Sem a presença de vibração e corrente de ar em seu entorno. 

（5） Sem a presença de descargas elétricas, poeira, explosivos e corrosivos em seu entorno. 
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PERIGO 

● O uso de uma tensão de alimentação imprópria pode danificar a centrífuga. 

● Certifique-se de que a tensão de alimentação equipara-se às características requeridas para a fonte de 

energia da centrífuga, antes de conectá-la. 

A centrífuga deve ser aterrada apropriadamente. 

contato com o cabo de alimentação. 

● 

PERIGO 

● To Para evitar descargas elétricas, certifique-se de que as mãos estejam secas quando estiver em 

4.2 Condições de Transporte e Armazenamento 

（1） Temperatura de armazenamento: -40℃ ~ 55℃. 

（2） Umidade Relativa: ≤ 93%. 

 

5. Instalação  
Esta seção descreve as instruções que o usuário deve obedecer quando for instalar a centrífuga, para assegurar 

a segurança do usuário e a performance ótima do equipamento. Sempre antes de movimentar a centrífuga, o 

rotor deve ser removido. 

 
 

5.1 Local 

（1）Coloque a centrífuga em uma superfície nivelada, plana e firme; garanta que seus quatro pés estejam 

apoiados à bancada firmemente. Evite instalar o equipamento em uma superfície escorregadia, ou que seja 

propensa à vibração. 

（2）A temperatura ambiente ideal é de 20℃ ± 5℃; evite instalar a centrífuga num local que receba luz solar 

direta se a temperatura ambiente exceder 30ºC. 

（3） Mantenha uma área livre de, no mínimo, 10cm dos dois lados da centrífuga e de, no mínimo, 30cm 

atrás do equipamento para garantir um eficiente resfriamento. 

（4） Mantenha distância de aquecedores de água para evitar problemas quanto à temperatura das amostras ou 

falhas da centrífuga. 

 

5.2 Conexão com a Energia e Aterramento 
 

 
É exigido uma tomada com valor mínimo de 10 A para prover aterramento suficiente, e que esteja de accord 

com os requerimentos de segurança locais. 
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6. Elementos Externos  
 

 

Figura 6-1: Vista frontal da centrífuga. 
 
 

 
Figura 6-2: Vista posterior da centrífuga. 

 

7. Painel Frontal  

Figura 7-1: Painel frontal de operações. 
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12min 45×100rpm 

Item Símbolo Nome Função 

 
1 

 
Botão 
Select 

Pressione este botão para selecionar o programa que você quer 
modificar. 

 
2 

  
Botão Pulse 

Pressione e segure o botão para acelerar o rotor até a velocidade 
escolhida e mantê-la enquanto estiver pressionando. Ao retirar o 
dedo, o rotor irá desacelerar até parar. 

 

3 

 
Botão 

Open/Lock 
Pressione este botão para abrir a tampa. Este botão não fica 
disponível quando a centrífuga está em funcionamento. 

 

4 

 
Botão Start/ 

Stop 
Pressione este botão para iniciar. Se pressionado quando estiver 
em funcionamento a centrífuga irá parar. 

 
5 

 

Botão 
Parameter 

No sentido horário, aumenta os valores das variáveis do 
programa. No sentido anti-horário, diminui. Pressione o botão 
para alterar do modo Velocidade para o modo RCF. 

 
6 

 

 
Botão 
Seletor 

 
Pressione o botão para selecionar diferentes programações. 

7 

 

 
A-PRF+ 1300rpm, 14min 

8 
 

i-PRF 700rpm, 3min 

9 
 

i-PRF M 700rpm, 4min 

10 
 

i-PRF+ 700rpm, 5min 

11 

 

 

A-PRF 
Líquido 

1300rpm, 5min 

12 
 

Custom 1300rpm, 3min 

13 
 

Manual Configuração livre 

 

Tabela 7-1: Lista de Botões do painel frontal   

Velocidade Status da Trava Tempo 

Figure 7-2: Interface principal. 

 
 

 

 

 

 

A interface principal é apresentada na figura 7-2. Na imagem, a velocidade foi configurada para 4500 rpm, 

a trava da porta está liberada e o tempo de execução está configurado para 12 minutos. Quando o símbolo 

de  velocidade    estiver rotacionando, isto indica que a centrífuga está em funcionamento. Quanto 

maior a rotação do símbolo, mais rápida está a centrífuga. A temperatura da câmera também é  

apresentada, no entanto não pode ser controlada. O símbolo de tempo mostra a relação de tempo  

trabalhado por tempo configurado. O tempo total de execução é dividido em 10 seções. 
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ATENÇÃO 

Não sobrecarregue as amostras que irão para a centrífuga, pois isto causará vazamento. 

Não exceda a capacidade real permitida descrita no Manual do Usuário. 

ATENÇÃO 

Se quaisquer anormalidades, como corrosão ou arranhões, forem encontradas, pare de usar o rotor e 

entre em contato com a central de serviços autorizada. 

Somente rotores do fabricante devem ser utilizados na unidade. 

Caso contrário, o rotor pode desencaixar enquanto estiver rotacionando, causando danos à 
centrífuga e ao próprio rotor. 

Pressione firmemente para encaixar a tampa do rotor ao rotor. 

estejam encaixados firmemente. 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

Certifique-se que a tampa do rotor esteja fixada seguramente no rotor, bem como o rotor e o eixo 

8. Preparação do Rotor  

8.1 Prepare as Amostras 

 

8.2 Injete as Amostras nos Tubos 
 

 

8.3 Mantenha os Tubos Balanceados 

● Ainda que a centrífuga aceite o balanceamento visual, recomenda-se manter o dispositivo em uma 

condição de bom balanceamento para extender sua vida útil. 

● Nunca inicie uma centrifugação sob condição de não balanceamento, mesmo que o desequilíbrio 

permitido não esteja excedente. 

8.4 Inspecione o Rotor 

Cheque o rotor quanto a corrosão e arranhões antes do seu uso. 
 

 

8.5 Coloque Simetricamente os Tubos no Rotor da Centrífuga 
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Mantenha sempre a câmara centrífuga limpa. 

Caso a centrífuga faça algum barulho estranho durante a operação, pare o procedimento 

imediatamente e entre em contato com a central de serviços autorizada. Notifique a central se um 

código de aviso aparecer no display. 

dentro da câmara do rotor. 

 

 
 

ATENÇÃO 

Não empurre ou debruce sobre a centrífuga quando esta estiver em funcionamento. 

Não inicie a centrifugação quando fragmentos ou soluções de amostragem tiverem sido deixadas 

9. Operação  
 

9.1 Operação Normal 

Ao ligar o interruptor de alimentação, após a checagem automática e o auto diagnóstico, aparecerá no display 

da centrífuga, a programação realizada pela última vez. Veja a figura 9-1 abaixo: 

Figura 9-1: a última interface executada. 

 

 

 

 

 
● Velocidade: X rpm; Tempo de execução: Y minutos. 

● A trava da porta está liberada. 

 
1) Selecione o Programa de Operação 

 

Pressione o botão "Select" para selecionar o programa desejado. Os parâmetros podem ser modificados 

enquanto os valores estiverem piscando no display. Gire o botão "Parameter" no sentido horário para 

aumentar o valor do parâmetro. Gire o botão "Parameter" no sentido anti-horário para diminuir o valor do 

parâmetro. Ao girar o botão rapidamente, o valor do parâmetro irá aumentar ou diminuir mais rápido. O 

menor valor de incremento da velocidade é de 100 rpm, e o menor valor de incremento do tempo é de 1 

segundo. 

（1） Selecione a Velocidade 

● Pressione o botão “Select" e o valor da velocidade piscará a piscar no display. 
 

● O valor da velocidade e o símbolo ficarão piscando quando esta estiver selecionada. 

● O valor mínimo que pode ser colocado é 500 rpm, e o incremento mínimo é 100 rpm. 

● Gire o botão “Parameter" no sentido horário para aumentar a velocidade. Gire no sentido anti-horário 

para diminuir a velocidade. 

● Você pode acelerar o processo girando o botão “Parameter” mais rápido. 

Y min X×100rpm 



 

● O equipamento possui uma função circular para aumentar/diminuir o valor da velocidade. Rotacione o 

botão no sentido horário para mudar as configurações de small→large→maximum→minimum. 

Rotacione o botão no sentido anti-horário para mudar as configurações de large → small→ minimum→ 

maximum. 

（2） Selecione o Tempo de Operação 

● Pressione o botão "Select" e o valor do tempo de operação piscará no display. 

● Gire o botão “Parameter" para selecionar o tempo desejado, entre 30 segundos e 99minutos. 

● Quando aparecer o símbolo HD, o equipamento irá trabalhar em modo contínuo. 

 
2) Inicie a Operação 

（1） Pressione o botão “Start/Stop” para dar início 

● A trava da porta deve estar acionada, antes do rotor começar a girar. 

● O temporizador iniciará a contagem quando o rotor começar a girar e o display mostrará o tempo 

restante. 

（2） Veja ou Altere a Operação Programada 

● Operações programadas podem ser alteradas depois que a centrífuga alcançar a velocidade escolhida. 

● Pressione o botão “Select" para retornar à interface do programa e suas configurações. 

Pressione o botão “Select" para selecionar o programa desejado. Quando piscar, altere o valor dos 

parâmetros girando o botão “Parameter”. Depois de 5 segundos a centrífuga retornará para modo de 

operação e irá trabalhar com os novos valores configurados. 

● Se o valor de tempo de duração tiver sido alterado, o tempo de operação não será afetado. 

 
（3） Tela de Aviso 

● Se algum erro ocorrer durante a operação, a centrífuga irá parar automaticamente e um código de erro 

aparecerá no display, na área onde o tempo de duração aparece. O código de erro pode ser checado na 

tabela 11-1 e as ações corretivas podem ser tomadas adequadamente. 

 

3) Término da operação 
 

（1）A centrífuga irá parar uma vez que o tempo de duração for alcançado ou o botão “Start/Stop” for 
pressionado. 

 

● Assim que o rotor parar de girar, a centrífuga emitirá um sinal sonoro para alertar o fim da operação. 

（2） Abra a porta 

● A porta é destravada automaticamente quando a operação é finalizada. 

● Com a porta fechada, aperte o botão “Open” para abrí-la. 

● Após o término da operação, os parâmetros usados no programa serão salvos e, ao religar a centrífuga, 

estes serão os parâmetros iniciais. 

（3） Abra a porta e retire o rotor e as amostras. 

11 
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9.2 Operação por RCF 

（1） Ligue o interruptor de alimentação. 

（2） Configure um valor de RCF (Força Centrífuga Relativa) 

 

● Pressione o botão “Select” e escolha a opção ×g para a unidade da velocidade, o símbolo de velocidade 

irá piscar para que um valor de RCF seja configurado. 

● Se nenhum botão for pressionado, após o valor da velocidade piscar por 5 segundos, o módulo para 

configuração do valor RCF será desabilitado. 

● Gire o botão “Parameter” para alterar o valor da variável RCF, seu incremento é de 10×g. 

（3） Configure as Condições de Operação 

Para realizar outra operação, por favor consulte a seção 8.1. 
 

9.3 Operação Pulsada 

Esta função é utilizada para remover as amostras residuais que se aderiram à parede dos tubos, ou para 

operações rápidas. 
 

（1）Ligue o interruptor de alimentação e encaixe o rotor no eixo, monte firmemente a tampa do rotor e 

certifique-se de que esteja segura, então trave a porta. 

（2）A centrífuga irá para o modo de operação com valores iniciais da última operação. 

（3）Pressione o botão “Pulse” e segure-o, a centrífuga irá acelerar até a velocidade configurada. Quando 

desejar parar, solte o botão “Pulse” e o rotor irá desacelerar. 

 

9.4 Operação Assistida 
 

Pressione o "Botão Seletor" para escolher entre os diferentes programas pré configurados, e então aperte o 

botão “Start/Stop” para iniciar o procedimento. 

 

A-PRF+ 1300 rpm, 14min 

i-PRF 700 rpm, 3min 

i-PRF M 700 rpm, 4min 

i-PRF+ 700 rpm, 5min 

A-PRF 
Liquid 

1300 rpm, 5min 

Custom 1300 rpm, 3min 

Manual               Free settings 

ATENÇÃO 

Nunca exceda o valor limite de RCF de cada rotor e seus adaptadores respectivamente. 

OBSERVAÇÃO 

● O botão “Pulse" só estará disponível quando o rotor estiver parado e a trava da porta acionada. 
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10. Manutenção  

10.1 Limpeza 
 

（1） Limpeza da Centrífuga 

● Se a centrífuga ficar exposta à raios ultravioleta por um longo período, a coloração da porta poderá ser 

alterada e o adesivo do painel pode descolar-se. Após o uso, proteja a centrífuga da exposição direta com 

uma cobertura. 

● Se for preciso limpar a centrífuga, utilize pano macio ou esponja úmida com solução de detergente neutro. 

● Esterilize a centrífuga passando pano úmido com solução de etanol 70%. 

 
（2） Limpeza da Câmara do Rotor 

 

 
● Se for necessário limpar o rotor, utilize pano macio ou esponja úmida com solução de detergente neutro. 

● Esterilize o rotor passando pano úmido com solução de etanol 70%. 

（3） Limpeza do Eixo de Força 

● Recomenda-se manutenção regular no eixo de força. Limpe o eixo com pano macio e aplique uma fina 

camada de graxa de silicone. 

（4） Limpeza da Porta 

● Limpe e esterilize a porta seguindo o mesmo método descrito na seção (1) acima. 

 
（5） Limpeza do Rotor 

● Para prevenir corrosão, retire o rotor da câmara para procedimentos de limpeza. Se não for usá-lo por um 

bom período, retire a tampa do rotor e vire-o de cabeça para baixo para secar os furos e mantenha-o 

limpo. 

● Caso ocorra vazamento de amostra no rotor, enxague com água. Após a secagem aplique uma fina 

camada de graxa de silicone no encaixe do eixo. 

● O rotor deve ser checado a cada 3 meses para garantir que os furos para os tubos e o rotor estejam 

sempre limpos e para aplicar o lubrificante. 

ATENÇÃO 

Se as recomendações e instruções de limpeza e desinfeção não forem seguidas, a centrífuga pode ser 
danificada. 

ATENÇÃO 

Não despeje água, detergente neutro ou solução desinfectante diretamente na câmara do rotor, pois 
vazamentos podem ocorrer dentro da unidade de força, podendo causar corrosão e deterioramento dos 
rolamentos. 
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10.2 Instalação do Rotor 

（1） Montagem 
 

 

 
 

（2） Ajuste 
 

Observe aqui! 

Antes de travar o rotor no eixo, gire-o e observe atentamente se 

existe desbalanceamento ou vibração. Se existir, retire o rotor, 

rotacione-o por um pequeno ângulo e instale-o novamente. 

Refaça até que rotor movimente suavemente e então, trave-o 

firmemente. 
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11. Solução de Problemas  

11.1 Possíveis Problemas e Soluções 

A centrífuga possui função de auto diagnóstico. Caso algum problema ocorra, um código de erro ou aviso 

irá aparecer no display na área onde o tempo de duração é mostrado e o operador pode identificar o mau 

funcionamento com a decodificação apresentada abaixo. 

 

Sintoma Observado Possíveis Causas Solução 

Ao ligar o equipamento, 

nada aparece no display. 

O quadro de energia não funciona ou 

a chave caiu. 

· Remova o problema e 

ligue a energia novamente. 

 

Vibração excedente 

· Rotor não está bem encaixado 

com o eixo. 

· Amostras não estão 

balanceadas. 

· Instale o rotor 

novamente 

· Use balanças e coloque 

as amostras simetricamente. 

 

C
ó
d
ig

o
 d

e 
er

ro
 o

u
 a

v
is

o
 n

o
 d

is
p
la

y
. 

 
 

E-02 
 

Door fault 

 

· Centrífuga ligada com a porta 

aberta. 

· O botão “Start/Stop" foi pressionado 

com a porta aberta. 

 

 
·Feche a porta imediatamente. 

· Feche a porta para 
começar a operação. 

E-06 

 

Se: wrong speed 

 

· A velocidade configurada excede o 

intervalo permitido. 

 

· Mod ifique 

velocidade. 

 

o 

 

valor  

 

da  

 
E-10 ~ E-86 

 
Não leitura do manual do usuário 

· Faça contato com a 

central de suporte autorizado 

Tabela 11-1: Possíveis problems e soluções. 

 
● Códigos de erro de E-1 a E-9 estão relacionados a programações ou operações incorretas. Você poderá 

voltar a operar a centrífuga após implementar procedimentos corretivos. 

 

11.2 Abertura da porta 

1) No caso em que há energia 

（1）Ao ligar o interruptor de alimentação, a porta se destravará automaticamente. 

（2）A porta se destravará automaticamente ao final de uma operação. 

（3） É possível abrir a porta apertando o botão “Open”, somente se o rotor estiver desligado. 

ATENÇÃO 

A porta só pode ser aberta quando a centrífuga estiver ligada e o rotor sem funcionamento. 
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2) No caso em que não há energia 
 

A porta não se destravará automaticamente quando não houver energia. É possível destravá-la manualmente 
seguindo os passos a seguir. 

（1） Certifique-se que o rotor está desligado e sem girar. 

● Ouça atentamente para garantir que nenhum movimento do rotor exista. 
 

（2） Insira uma chave de fenda no furo para abrir a porta. 

● Os furos estão localizados à direita e à esquerda da centrífuga. 

● Insira as chaves de fenda nos dois furos e empurre-as para destravar a porta. 

 

 

12. Instruções para o Rotor e Tubos  
 

12.1 Instruções para o Rotor 

1) Estrutura do Rotor 
 

 
Adaptador 

 
Suporte 

 
Proteção de Borracha 

 

 

Corpo do Rotor Suporte Furo do Eixo 

 

 

Figura 12-1: A estrutura do rotor. 

ATENÇÃO 

Leia as instruções abaixo por completo, para alimentar e usar o rotor apropriadamente. 

Nunca exceda o valor limite permitido de velocidade do rotor e dos seus adaptadores. 

Certifique-se de que a velocidade máxima permitida dos adaptadores é menor do que a velocidade 

máxima permitida do rotor. 
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2) Rotores e Adaptadores Disponíveis 
 

 
 

Modelo 

do Rotor 

 
Tubos 

Tubos 

por 

Rotor 

Tamanho do 

tubo (ØxC) 

 
Adaptadores 

Velocidade 

Máxima 

Raio de 

Rotação 

RCF 

máximo 

(×g) 

 
15ml con 8 17mm x 120mm - 4500 rpm 11cm 2490 

 1,5ml ~ 5ml  

12 
 

13mm x 82mm 
A10P15  

4500 rpm 
 

9,8 cm 
 

2218 
 vacu Suporte 

  
4ml ~7ml 

12 13mm x 106mm A10P15 4500 rpm 11cm 2490 

 

12 
 

16mm x 75mm 

 

 

4500 rpm 
 

9,8 cm 
 

2218 
 vacu A10P15 

  Suporte 

A12-10P 8,5ml ~ 10ml 12 16mm x 107mm A10P15 4500 rpm 11cm 2490 

 2,7ml ~3ml 

(EU) 
Collection 

 

12 

 

11mm x 66mm 

 
A10P15 

Suporte 

 

4500 rpm 

 

9,8 cm 

 

2218 

 tube       

 7,5ml ~ 8,2ml       

 (EU) 
Collection 

12 15mm x 92mm A10P15 4500 rpm 11cm 2490 

 tube       

Tabela 12-1: Rotores e adaptadores. 

 
3) Observação 

 

● O rotor da centrífuga está projetado para separar amostras com densidade menor do que 2,0 g/ml. 

Caso sua amostra tenha densidade maior do que 2,0g/ml, você deverá calcular o valor da velocidade máxima 

permitida, segundo a fórmula a seguir. 

 

Velocidadepermit ida = Velocidademaxima × 

 

 

4) Autoclavagem 
 

O rotor modelo A12-10 é feito de plástico, portanto não deve ser submetido a esterilização de alta pressão e 

receber irradiação UV. Somente esterilização comum pode ser feita. 

2,0(g /ml ) 

Densidadeamostra 



18  

12.2 Instrução para os Tubos 

1) Limpeza e Esterilização dos Tubos 

 

Condição de Operação Material PA PC PP 

 

 

 

 
Limpeza 

 

 

 

Fluídos para Limpeza 

Ácido (pH5 ou mais baixo) X X X 

Ácido (maior do que pH5) O O O 

Alcalino (maior do que pH9) O X O 

Alcalino (pH9 ou menor) O O O 

Neutro (pH7) O O O 

Água quente (acima de 70ºC) O O O 

Limpeza Ultrassônica Detergente neutro (pH7) O O O 

 

 

 

 
Esterilização 

 

Autoclavagem 

115ºC (0,7 kg/cm2); 30 minutos O O O 

121ºC (1,0 kg/cm2); 20 minutos X O O 

126ºC (1,4 kg/cm2); 15 minutos X X X 

Fervura 15min - 30min O O O 

Esterilização Ultravioleta 200nm - 300nm X X X 

 

Esterilização a Gás 
Óxido de Etileno O X O 

Formaldeído O O O 

PA: Polialômero PC: Policarbonato PP: Polipropileno 

Table 12-2 Condições de limpeza e esterilização para os tubos. 

 

2) Limpeza dos tubos de PC 

O Policarbonato (PC) possui baixa resistência química contra soluções alcalinas. Evite usar detergentes 

com pH maior do que 9. Note que o pH de alguns detergentes neutros ainda são maiores do que 9, mesmo 

após sua diluição de acordo com a instrução dos seus fabricantes. Use um detergente com ph entre 7 e 9. 

 
3) Autoclavar tubos de PA, PC and PP 

O Polialômero (PA) começa a diminuir sua resistência à temperatura de 120ºC aproximadamente, já o 

Policarbonato (PC) e o Polipropileno (PP), à 130ºC, aproximadamente. Autoclave tubos de Polialômero à 

temperatura de 115ºC (0,7kg/cm2) por 30 minutos. Para os tubos de PC e PP, autoclave-os à temperatura de 

121ºC (0,1kg/cm2) por 20 minutos. Os tubos podem sofrer deformações se a temperatura for excedida. 

 

Quando utilizar uma câmara de esterilização, siga como descrito a seguir: 

 
(1) Coloque os tubos na posição vertical com a boca para cima. Se os tubos forem colocados de lado, 

eles podem deformar e adquirir um formato oval devido à gravidade. 

(2) Remove a porca de travamento e a tampa para prevenir contra deformação ou ruptura. 

 
(3) Espere até a câmara de esterilização esfriar, até a temperatura ambiente, antes de remover os tubos. 
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4) Condicionamento e expectativa de vida dos tubos 

A expectativa de vida de tubos plásticos depende das características das amostras, velocidade usada no 

rotor, temperatura e muito mais. Quando os tubos plásticos são usados em amostras aquosas comuns (pH 

entre 5 e 9), sua expectativa de vida é definida como se segue. 

Quando operacionados à velocidade máxima: 

Tubos de alta qualidade (PA, PC, PP): entre 30 e 50 operações 

Tubos comuns (PA, PC, PP): aproximadamente 10 operações 

Usar baixas velocidades pode extender a vida dos tubos. 

A expectativa de vida dos tubos também depende das condições de pré-tratamento como limpeza e 

esterilização e pode ser substancialmente diminuída. 

 

13. Cálculo do RCF  
O valor do Força Centrífuga Relativa (RCF) pode ser determinado através da equação abaixo: 

RCF = 1,116 × r × n2 
× 10−5

 

Onde: r — Raio de rotação [cm]; n — Velocidade de rotação [rpm]. 

 

14. Devolução e Descarte  

14.1 Devolução de Equipamentos 
 

Caso haja devolução do equipamento e de seus acessórios, para prover proteção às pessoas, ao meio 

ambiente e ao material, faça a descontaminação e a limpeza das partes, antes do envio. 

14.2 Descarte 

Before Antes do descarte, o dispositivo deve passar por descontaminação e limpeza para proteção às 

pessoas, ao meio ambiente e ao material. Para descarte correto do material, as seguinges regras e diretrizes 

devem ser observadas. 

Nos termos da diretriz 2002/96/EC (WEEE), todos os dispositivos fornecidos depois de 13 de Agosto de 

2005, estão proibidos de serem descartados como lixo doméstico. O dispositivo pertence ao grupo 8 

(dispositivos médicos) e é classificado na área empresa para empresa. 

Se o produto possuir o ícone de uma lixeira riscada significa que este não pode ser descartado como lixo 

doméstico. As diretrizes para descarte, individuais das EC’s de cada país, podem variar. Faça contato com o 

fornecedor se necessário. 

OBSERVAÇÃO 

● Nunca use tubos danificados ou quebrados. 

PERIGO 

● O uso de uma tensão de alimentação imprópria pode danificar a centrífuga. 
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15. Garantia  

16.1 Garantia da Centrífuga 

A centrífuga tem garantia de 2 anos, a partir da data de entrega do material, desde que esteja sendo operada 

e manutenida da maneira apropriada. 

16.2 Garantia do Rotor 

O rotor possui garantia de 5 anos, a partir da data da entrega do material pelo fabricante. Por favor, nunca 

use o rotor uma vez que ele estiver com corrosão ou defeitos de fadiga. As garantias da centrífuga e do 

rotor tornam-se invalidas no caso das seguintes condições, mesmo estando dentro do período legal da 

garantia: 

(1) Falhas causadas pela instalação incorreta. 

(2) Falhas causadas por manuseio irregular ou impróprio. 

(3) Falhas causadas pelo transporte ou realocação após a instalação. 

(4) Falhas causadas pela modificação ou desmontagem não autorizada. 

(5) Falhas causadas pelo uso de peças/acessórios fora do padrão e modificações não autorizadas no 
rotor e na centrífuga. 

(6) Falhas causadas por desastres naturais, incluindo incêndio, terremotos, etc. 

(7) Peças e acessórios consumíveis possuem período de garantia limitado. 

 

 

16. Serviço Pós-venda  

A manutenção regular é de extrema importância para garantir a operação segura e eficiente da centrífuga. 

Se a centrífuga possuir algum defeito não tente repará-lo, faça contato com a central de serviço autorizada. 
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