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ΚΆΛΥΜΜΆΤΆ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ένθετο συσκευασίας με οδηγίες αποστείρωσης 
Αυτές οι οδηγίες παρέχονται ως οδηγός για τους υπεύθυνος συσκευασίας των κιτ πολλαπλών συσκευών, οι οποίοι αποστειρώνουν μη  
αποστειρωμένα χειρουργικά οθόνια και καλύμματα εξοπλισμού HALYARD*. Οι περιοχές παραμέτρων αποστείρωσης με οξείδιο του αιθυλενίου (EO) που συνοψίζονται παρακάτω αντιπροσωπεύουν 
τις περιοχές παραμέτρων που χρησιμοποιούνται από το O&M Halyard για την αποστείρωση με EO των χειρουργικών οθονίων και καλυμμάτων εξοπλισμού HALYARD*. Ο κύκλος αποστείρωσης με 
EO έχει επικυρωθεί σύμφωνα με το Παράρτημα B.1.2. (α) Προσέγγιση με μισό κύκλο του 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 (Αποστείρωση των προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης – Οξείδιο του αιθυλενίου – Απαιτήσεις για την 
ανάπτυξη, την επικύρωση και τον τακτικό έλεγχο μιας διαδικασίας αποστείρωσης για ιατροτεχνολογικά προϊόντα). 

Οι παράμετροι που απαιτούνται για την αποστείρωση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον σχεδιασμό του κύκλου, τη διαμόρφωση του φορτίου και το σύστημα της συσκευασίας. Ο 
επικυρωμένος κύκλος αποστείρωσης υποστηρίζει τα χειρουργικά οθόνια και καλύμματα εξοπλισμού HALYARD* που: 

1)  Εμφανίζουν περιπτώσεις πυκνοτήτων μικρότερων ή ίσων με 14,08 lbs/ft (λίβρες/πόδια)3

2)  Συσκευάζονται σε αποστειρωμένα συστήματα φραγμού τύπου Form-Fill-Seal (FFS) και Clear Header Bag (CHB)
3)  Υποβάλλονται σε επεξεργασία διαμορφώσεις φορτίου των είκοσι τεσσάρων (24) και τριάντα (30) παλετών

Η O&Μ Halyard συνιστά στους συναρμολογητές κιτ ευκολίας να επιλέγουν και να επικυρώνουν το αποστειρωμένο σύστημα φραγμού και το σχεδιασμό συσκευασίας τους σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ANSI/AAMI/ISO 11607-1:2019 «Συσκευασία για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 1: Απαιτήσεις για υλικά, συστήματα στείρου φράγματος και συστήματα 
συσκευασίας» και ANSI/ AAMI / ISO 11607-2:2019 “Συσκευασία για τελικά αποστειρωμένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 2: Απαιτήσεις επικύρωσης για διαμόρφωση, σφράγιση και 
διεργασίες συναρμολόγησης». Η Ο& MHalyard συνιστά επίσης στους συναρμολογητές κιτ ευκολίας να επιλέξουν και να επικυρώσουν τη διαμόρφωση φορτίου τους σύμφωνα με το ANSI/AAMI/
ISO 11135:2014 «Αποστείρωση των προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης - Οξείδιο του αιθυλενίου - Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, την επικύρωση και τον τακτικό έλεγχο μιας διαδικασίας 
αποστείρωσης για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.» Είναι ευθύνη του υπεύθυνου συσκευασίας του κιτ πολλαπλών συσκευών να εξετάζει με προσοχή τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κατεργασία 
στα περιεχόμενα του κιτ.

Τα χειρουργικά οθόνια και καλύμματα εξοπλισμού HALYARD* είναι κατάλληλα για χρήση μετά από δύο (2) κύκλους αποστείρωσης με EO. Τα χειρουργικά οθόνια και καλύμματα εξοπλισμού 
HALYARD* δεν πρέπει να αποστειρώνονται με οποιαδήποτε μέθοδο αποστείρωσης εκτός του ΕΟ. Τα χειρουργικά οθόνια και καλύμματα εξοπλισμού HALYARD* προορίζονται για μία χρήση μετά την 
αποστείρωση.

Συμβατότητα αποστείρωσης:
Μέθοδος: 100% οξείδιο του αιθυλενίου
Πίνακας αναφοράς:

Παράμετρος Ανοχές
Θερμοκρασία προπαρασκευής 100–125°F / 38–51°C

Υγρασία προπαρασκευής 45-80%

Χρόνος προπαρασκευής 24-48 ώρες

Θερμοκρασία στο θάλαμο 125–145°F / 52°–62°C

Υγρασία στο θάλαμο ≥ 35%

Μέγιστο βάθος κενού 1,5 inHgA

Ευαισθησία προϊόντων στο κενό Όχι

Συγκέντρωση αέριου οξειδίου του αιθυλενίου ≥ 230 mg/L

Χρόνος έκθεσης αέριου οξειδίου του αιθυλενίου 3 ώρες 0 λεπτά – 3 ώρες 30 λεπτά

Θερμοκρασία αερισμού 100–130°F / 38–54°C

Χρόνος αερισμού 72-120 ώρες

Υπολείμματα οξειδίου του αιθυλενίου1 EO ≤ 4 mg/dev; ECH ≤ 9 mg/dev
1Τα χειρουργικά οθόνια και καλύμματα εξοπλισμού HALYARD* κατηγοριοποιούνται ως συσκευές περιορισμένης έκθεσης. Τα εναπομένοντα επίπεδα EO και ECH που αναφέρονται παραπάνω πληρούν τις απαιτήσεις για συσκευές 
περιορισμένης έκθεσης σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/AAMI/ISO 10993-7:2008  Ethylene oxide sterilization residuals (Βιολογική αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων - Μέρος 7: Υπολείμματα αποστείρωσης με οξείδιο του 
αιθυλενίου) μετά από δύο (2) κύκλους αποστείρωσης.
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