
نرشة تعليمات التعقيم املرفقة 
يتم توفري هذه التعليمات كتوجيه لرشكات تجميع مجموعة أدوات العناية الشخصية الذين يقومون بتعقيم املالبس الطبية غري املعّقمة من HALYARD*. تمثل نطاقات معلمات التعقيم 

التعقيم  مصادقة تمت اإليثيلني. يف ما ييل تلك النطاقات املستخدمة بواسطة O&M Halyard لتعقيم املالبس الطبية من HALYARD* بأكسيد تلخيصها اإليثيلني )EO( التي تم بأكسيد
 ANSI/AAMI/ISO 11135:2014 "Sterilization of health care products – Ethylene بأكسيد اإليثيلني بموجب املحلق )ب(.1.2.)أ( طريقة نصف الدورة ملعيار

 "oxide – Requirements for development, validation, and routine control of a sterilization process for medical devices 
)تعقيم منتجات الرعاية الصحية – أكسيد اإليثيلني – رشوط تطوير عملية تعقيم األجهزة الطبية والتحقق من الصحة واملراقبة الدورية.( 

قد تختلف املعلمات املطلوبة للتعقيم وفًقا لتصميم الدورة وتكوين الحمل ونظام التعبئة والتغليف. تدعم دورة التعقيم املعتمدة ثياب *HALYARD الجراحية التي: 
1(  تعرض كثافات حالة أقل من أو تساوي 14.08 رطل/قدم3

)CHB( وكيس شفاف ذاتي الغلق )FFS( يتم تعبئتها يف أنظمة حاجز معقم يف شكل التعبئة الختم  )2
3(   تتم معالجتها يف أربعة وعرشين )24( وثالثني )30( من تكوينات التحميل عىل ركيزة

 ANSI/AAMI/ISO 11607-1:2019 بأن تقوم مجموعات تجميع األجهزة الطبية بتحديد نظام الحاجز املعقم وتصميم التعبئة والتحقق منها وفًقا ملتطلبات O&M Halyard تويص رشكة
والتغليف  وANSI/AAMI/ISO 11607-2:2019 "التعبئة والتغليف" التعبئة وأنظمة املعقمة الحواجز وأنظمة املواد 1: متطلبات نهائي - الجزء بشكل املعقمة الطبية لألجهزة والتغليف "التعبئة

لألجهزة الطبية املعقمة بصورة نهائية - الجزء 2: متطلبات التحقق من صحة عمليات التشكيل وإحكام السد والتجميع". تويص رشكة O & M Halyard أيًضا بأن تقوم مجموعات تجميع األجهزة 
التنمية والتحقق من الصحة والتحكم  الصحية - أكسيد اإليثيلني - متطلبات الرعاية منتجات ANSI/AAMI/ISO 11135:2014 "تعقيم للمعيار وفًقا منها والتحقق التحميل تهيئة بتحديد الطبية

الروتينية لعملية تعقيم لألجهزة الطبية". وتقع عىل عاتق مجموعة تجميع األجهزة الطبية مسؤولية أن يراعوا بعناية تأثري أي معالجة عىل مكونات مجموعة األجهزة.

تتميز املالبس الطبية من *HALYARD بأنها صالحة لالستخدام بعد دورتني )2( من التعقيم بأكسيد اإليثيلني. ينبغي عدم تعقيم املالبس الطبية من *HALYARD بطريقة تعقيم 
خالف التعقيم بأكسيد اإليثيلني. تتميز املالبس الطبية من *HALYARD مخصصة لالستخدام مرة واحدة بعد التعقيم.

توافق التعقيم:
الطريقة: 100% أكسيد إيثيلني

الجدول املرجعي
قيم التحّملاملعلمة

100 إىل 125 درجة فهرنهايت / 38 إىل 51 درجة مئويةدرجة حرارة ما قبل التهيئة
45 إىل 80%درجة رطوبة ما قبل التهيئة

24 إىل 48 ساعةزمن ما قبل التهيئة
125 إىل 145 درجة فهرنهايت / 52 إىل 62 درجة مئويةدرجة الحرارة داخل الغرفة

≤ 35%الرطوبة داخل الغرفة
1.5 بوصة زئبقأقىص عمق تفريغ

الاملنتجات حساسة للتفريغ
≤ 230 ملجم/لرتتركيز غاز أكسيد اإليثيلني

3 ساعات و0 دقيقة إىل 3 ساعات و30 دقيقةوقت التعرض لغاز أكسيد اإليثيلني 
100 إىل 130 درجة فهرنهايت / 38 إىل 54 درجة مئويةدرجة حرارة التهوية

72-120 ساعةزمن التهوية
أكسيد اإليثيلني ≥4 ملجم/للجهاز، اإليبكلوروهيدرين ≥ 9 ملجم/للجهازبقايا أكسيد اإليثيلني1

 1يتم تصنيف املالبس الطبية من HALYARD* عىل أنها أجهزة محدودة التعرض، وتلبي مستويات بقايا أكسيد اإليثيلني وكلوروهيدرين اإليثيلني املذكورة أعاله الخاصة برشوط األجهزة محدودة التعرض بموجب املعيار 

ANSI/AAMI/ISO 109937:2008 "Biological evaluation of medical devices – Part 7" )التقييم الحيوي لألجهزة الطبية – الجزء 7(: بقايا التعقيم بأكسيد اإليثيلني" بعد دورتني )2( من التعقيم.
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