
ХИРУРГИЧНИ ЧАРШАФИ И 
ПОКРИВАЛА ЗА ОБОРУДВАНЕ

Инструкции за стерилизация листовка 
Тези инструкции са предоставени като ръководство за сглобяващите комплекти, които стерилизират нестерилни HALYARD* хирургични чаршафи и покривала за оборудване. 
Диапазоните на параметрите за стерилизация с етиленов оксид (EO), обобщени по-долу, представляват тези, използвани от О&M Halyard за EO стерилизация на HALYARD* хирургични 
чаршафи и покривала за оборудване. Цикълът на ЕО стерилизация е валидиран в съответствие с приложение Б.1.2. (А) Подход на половин цикъл на ANSI/AAMI/ISO 11135:2014 
“Sterilization of health care products – Ethylene oxide – Requirements for development, validation, and routine control of a sterilization process for medical devices” (ANSI / AAMI / ISO 11135:2014 
„Стерилизация на медицински продукти – етиленов оксид – Изисквания за разработване, утвърждаване и рутинен контрол на процеса на стерилизация на медицинските изделия”). 

Параметрите, необходими за стерилизация, могат да варират в зависимост от дизайна на цикъла, конфигурацията на зареждането и опаковъчната система. Валидираният цикъл  
на стерилизация поддържа хирургически чаршафи и покривала за оборудване HALYARD*, които: 

1)  са с плътност по-малка или равна на 14,08 lbs/ft3;
2)  са предварително опаковани в стерилни бариерни системи от типа FFS (оформи, напълни, залепи) и CHB (торбичка с чист отвор);
3)  са обработени в конфигурации по двайсет и четири (24) и трийсет (30) палета.

O&M Halyard препоръчва сглобяващите комплекти да подбират и утвърждават своята стерилна бариерна система и дизайн на опаковката в съответствие с изискванията на 
ANSI/AAMI/ISO 11607-1:2019 “Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems” and ANSI/AAMI/
ISO 11607-2:2019 “Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes” (ANSI / AAMI / ISO 11607-1:2019 
„Опаковане на термично стерилизирани медицински изделия – Част 1: Изисквания за материали, стерилни бариерни системи и опаковъчни системи” и ANSI / AAMI / ISO 
11607-2:2019 „Опаковане за термично стерилизирани медицински изделия – Част 2: Изисквания за валидиране на процесите на формиране, запечатване и сглобяване”). O&M  
Halyard препоръчва също асемблерите на комплекти да подбират и валидират конфигурацията на товара в съответствие с ANSI/AAMI/ISO 11135:2014 “Sterilization of health care 
products – Ethylene oxide – Requirements for development, validation, and routine control of a sterilization process for medical devices” (ANSI / AAMI / ISO 11135:2014 „Стерилизация 
на медицински продукти – етиленов оксид – Изисквания за разработване, утвърждаване и рутинен контрол на процеса на стерилизация на медицинските изделия”). 
Отговорността на асемблера на комплекти е да вземе под внимание въздействието, което всяка обработка може да окаже върху компонентите на комплекта.

Хирургичните чаршафи и покривала за оборудване HALYARD* са квалифицирани за използване след два (2) цикъла на ЕО стерилизация. Хирургичните чаршафи и покривала 
за оборудване HALYARD* не трябва да се стерилизират чрез никакъв друг метод на стерилизация, освен EO. Хирургичните чаршафи и покривала за оборудване HALYARD* са 
предназначени за еднократна употреба след стерилизация.

Съвместимост със стерилизация:
Метод: 100% етиленов оксид
Таблица за справка:

Параметър Толеранс
Температура на предварителна подготовка 100–125°F / 38–51°C

Влажност на предварителна подготовка 45-80%

Време на предварителна подготовка 24-48 часа

Температура в камерата 125–145°F / 52°–62°C

Влажност в камерата ≥ 35%

Максимална дълбочина на вакуума 1,5 "HgA

Продукти, чувствителни към вакуум Не

Концентрация на газообразен етиленов оксид ≥ 230 mg/L

Време на експозиция на газообразен етиленов оксид 3 ч 0 м – 3 ч 30 м

Аерационна температура 100–130°F / 38–54°C

Време на аерация 72 – 120 часа

Остатъчни вещества от етиленов оксид1 EO ≤ 4 mg/dev; ECH ≤ 9 mg/dev
1HALYARD* Хирургични чаршафи и покривала за оборудване се категоризират като устройства с ограничена експозиция; изброените по-горе остатъчни нива на ЕО и ECH отговарят на изискванията за устройства с 
ограничена експозиция на ANSI/AAMI/ISO 10993-7:2008 “Biological evaluation of medical devices – Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals” following two (2) sterilization cycles (ANSI / AAMI / ISO 10993-7:2008 „Биологична 
оценка на медицински изделия – Част 7: Остатъци от стерилизация на етиленов оксид“ след два (2) стерилизационни цикъла).

halyardhealth.com/information

      O&M Halyard, Inc., 9120 Lockwood Blvd., Mechanicsville, VA 23116 • In USA, please call 1-844-425-9273 • halyardhealth.com
 ArcRoyal Unlimited Company, Virginia Road, Kells, Co Meath, Ireland       O&M Halyard Belgium BV, Berkenlaan 8B, 1831 Machelen (Brab.), Belgium

Sponsored in Australia by O&M Halyard Australia Pty Ltd., Tenancy 1, Level 1, Triniti 3, 39 Delhi Road, North Ryde NSW 2113
製造販売元　O&M Halyard Japan合同会社　東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー12階
*Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard, Inc., or its affiliates. ©2018. All rights reserved.    2021-07-16 15-HM-001-0-02-BG

LBL-00003 Rev. 1, Attachment BG




