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Komunikační software 
Printer Archiv pro parní 
sterilizátory
STERIVAP®, STERIVAP® HP, STERIVAP® HP IL, 
STERIVAP® SL, UNISTERI® HP, 
UNISTERI® HP IL, STERIDENT®, STERIMAT®, 
STERIMAT® PLUS, STERILAB

- efektivní cesta
Printer Archiv - byl vyvinut pro 
univerzální archivaci protokolů 
o sterilizaci z přístrojů řady parních 
sterilizátorů STERIVAP®, STERIVAP® HP, 
STERIVAP® HP IL, STERIVAP® SL, UNISTERI® HP, 
UNISTERI® HP IL, STERIDENT®, STERIMAT®, 
STERIMAT® PLUS a STERILAB v počítači.

Printer Archiv - umožňuje nejen pomocí 
přídavné tiskárny ke sterilizátoru, ale také 
připojením k vašemu PC archivovat a dále 
zpracovávat protokoly o sterilizaci.

Printer Archiv - je racionální a smysluplné 
řešení pro centrální monitorování a záznam 
dat o sterilizaci na vašem pracovišti.

Printer Archiv - poskytuje vysoce 
efektivní komunikační vybavení pro 
ukládání protokolů obsahující hodnoty 
průběhu programu s následujícími 
údaji - typ programu, fáze programu, 
časy, teplotami, tlakem, případnými 
chybovými hlášeními. Protokol se “tiskne” 
do PC stejně jako z přístroje na tiskárnu. 
Propojení přístroje a PC je samostatným 
propojovacím kabelem podle zvoleného 
rozhraní. Před zahájením “tisku” 
z přístroje je nutno nastavit daný sériový 
port, nebo USB zařízení, nebo IP adresu 
připojení k přístroji. Následně stačí otevřít 
soubor, do kterého bude probíhat “tisk” 
a nastavit na přístroji tisk. Přístroj se 
ovládá stejně jako při tisku na tiskárnu. 
Lze zvolit tisk základního protokolu, 
protokolu a grafického záznamu, dále 
také protokolu s digitálním záznamem. 
V Aplikaci lze vytvořit profily přístrojů, ke 
kterým se bude Printer Archiv připojovat 
automaticky po spuštění počítače.

U přístrojů STERIVAP® s verzí firmware  
>= 133 a UNISTERI® verze firmware  
>= 124 jsou protokoly „.prt“ elektronicky 
podepsané.

Printer Archiv - umožňuje vytištění 
protokolu z přístroje do souboru na PC 
a jeho následné zpracování. Protokoly ve 
formátu „.prn“ lze vytvářet a připojovat 
k jiným, zpětně prohlížet, tisknout na PC 
a exportovat jako rastrový obrázek „.bmp“, 
jako data pro Excel „.csv“, jako text „.rtf“. 
Protokoly ve formátu „.prt“ jsou jazykově 
závislé, podpora 4 jazyků Angličtina, 
Čeština, Polština, Nemčina.

Printer Archiv - lze ihned snadno 
připojit samostatným kabelem k parním 
sterilizátorům STERIVAP®, STERIVAP® HP, 
STERIVAP® HP IL, STERIVAP® SL, UNISTERI® HP, 
UNISTERI® HP IL, STERIDENT®, STERIMAT®, 
STERIMAT® PLUS a STERILAB bez 
jakýchkoliv úprav přístrojů (rozhraním 
RS232, USB nebo Ethernet). Software 
je volitelným vybavením všech těchto 
přístrojů.

• připojení ke každému typu běžného 
počítače (viz hardwarové podmínky, 
rozhraní RS 232)

• snadná obsluha
• operační systém Windows
• jednoduché ovládání
• centrální monitorování a záznam dat 

sterilizaci
• snadná volba exportu dat na tiskárnu 

nebo na PC přes servisní menu přístroje
• numerický i grafický výstup v podobě 

uživatelsky přibližovacího grafu
• počet připojených přístrojů je závislý 

na volbě rozhraní případně na počtu 
volných sériových portů na PC (max. 10)

• krátkodobé i dlouhodobé sledování na 
jedné obrazovce PC

• snadná uživatelská úprava systému 
na míru

• U novějších přístrojů STERIVAP®/
UNISTERI® s verzí firmware 100 a vyšší, 
které mají nakonfigurovanou SD kartu 
možnost správy Online/Offline a vyčtení 
protokolů přímo z SD karty pomoci 
Ethernetu, USB nebo RS232.

Hardwarové požadavky
• operační systém Windows 9x, 

Windows NT, Windows 7 32bit/64bit
• volný sériový port
• ethernet, USB
• maximální délka propojovacího 

kabelu pro interface RS232 je 15 m, 
pro USB 5 m, pro Ethernet 100 m. 
(dáno standardem každého rozhraní),

• systémová paměť alespoň 16 MB, lépe 
32 MB a větší

• na pevném disku alespoň 5 MB pro 
instalaci software a pro každý protokol 
10-15 kB podle zvoleného typu tisku 
protokolu sterilizace


