
Sterilointiohjeet pakkauksen sisällä 
Nämä ohjeet on tarkoitettu apusarjojen kokoajille, jotka steriloivat steriloimattomia HALYARD*-leikkaustakkeja. Alle koottu etyleenioksidi- (EO) sterilointiparametrien 
joukko edustaa O&M Halyardin HALYARD*-leikkaustakkien EO-sterilointiin käyttämiä. EO-sterilointisykli on hyväksytty standardin 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” (Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi – Etyleenioksidi – Vaatimukset lääketieteellisten laitteiden sterilointiprosessin kehittämiselle, hyväksymiselle ja 
rutiinitarkistuksille) liitteen B.1.2. (a) mukaisesti. 

Sterilointiin tarvittavat parametrit voivat vaihdella syklin mallista, kuormakonfiguraatiosta ja pakkausjärjestelmästä riippuen.Hyväksytty sterilointisykli tukee 
HALYARD*-leikkaustakkeja, jotka: 

1)  Ovat tiheydeltään 14,08 lbs/ft tai vähemmän3

2)  On pakattu muotoilu-, täyttö- ja suljentapakkausten ja/tai kirkkaiden ripustettavien pussien steriileihin estojärjestelmiin
3)  On käsitelty kahdessakymmenessäneljässä (24) ja kolmessakymmenessä (30) kuormakonfiguraatiossa

O&M Halyard suosittelee, että apusarjojen kokoajat valitsevat ja validoivat steriilin estojärjestelmän ja pakkausmallin standardin ANSI/AAMI/ISO 11607-1:2019 
“Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems” (Pakattuina steriloitujen 
terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pakkaukset – Osa 1: Materiaalien, steriilien estojärjestelmien ja pakkausjärjestelmien vaatimukset) ja standardin ANSI/
AAMI/ISO 11607-2:2019 “Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes” 
(Pakattuina steriloitujen terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden pakkaukset – Osa 2: Muotoilu-, sulkemis- ja kokoamisprosessien validointivaatimukset) 
vaatimusten mukaisesti. O&M Halyard suosittelee myös, että apusarjojen kokoajat valitsevat ja validoivat omat kuormakonfiguraatiot standardin 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” (Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi – Etyleenioksidi – Vaatimukset lääketieteellisten laitteiden sterilointiprosessin kehittämiselle, 
hyväksymiselle ja rutiinitarkistuksille) mukaisesti. On apusarjan kokoajan vastuulla arvioida huolellisesti, mikä vaikutus mahdollisella käsittelyllä voi olla sarjan 
komponentteihin.

HALYARD*-leikkaustakit on hyväksytty käytettäväksi kahden (2) EO-sterilointisyklin jälkeen. HALYARD*-leikkaustakkeja ei saa steriloida muulla kuin EO-
sterilointimenetelmällä. HALYARD*-leikkaustakit suojat on tarkoitettu kertakäyttöön steriloinnin jälkeen.

Sterilointiyhteensopivuus:
Menetelmä: 100 % etyleenioksidia
Viitetaulukko:

Parametri Toleranssit
Esivalmistelulämpötila 100–125 °F / 38–51 °C

Esivalmistelukosteus 45–80 %

Esivalmisteluaika 24–48 tuntia

Lämpötila kammiossa 125–145 °F / 52–62 °C

Kosteus kammiossa ≥ 35 %

Tyhjiön enimmäissyvyys 1,5 "HgA

Tuotteiden tyhjyysherkkyys Ei

Etyleenioksidikaasun pitoisuus ≥ 230 mg/L

Etyleenioksidikaasun altistusaika 3 h 0 min – 3 h 30 min

Tuuletuslämpötila 100–130 °F / 38–54 °C

Tuuletusaika 72–120 h

Etyleenioksidijäämät1 EO ≤ 4 mg/dev; ECH ≤ 9 mg/dev
1HALYARD*-leikkaustakit on luokiteltu rajoitetun altistuksen laitteiksi; edellä mainitut EO- ja ECH-jäämätasot täyttävät rajoitetun altistuksen laitteille standardissa ANSI/AAMI/ISO 10993-7:2008 “Biological evaluation of medical 
devices – Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals” (Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi – Osa 7: Etyleenioksidisteriloinnin jäämät) asetetut vaatimukset kahden (2) sterilointisyklin jälkeen.
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