
Sterilizācijas instrukcija, iepakojuma ieliktnis 
Šīs instrukcijas ir sniegtas kā ceļvedis komplektētāju ērtībām, kas sterilizē nesterilos HALYARD* ķirurģiskos virsvalkus. Turpmāk apkopotie etilēnoksīda (EO) 
sterilizācijas parametru diapazoni atspoguļo tos, kurus O&M Halyard izmanto HALYARD* ķirurģisko virsvalku EO sterilizēšanai. EO sterilizācijas cikls ir apstiprināts 
saskaņā ar pielikuma B.1.2. (A) 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” (“Veselības aprūpes līdzekļu sterilizācija – Etilēnokdīds – Prasības medicīnisko izstrādājumu 
sterilizācijas procedūru izstrādāšanai, validēšanai un ikdienas uzraudzībai”). 

Sterilizācijai nepieciešamie parametri var atšķirties atkarībā no cikla sastāvdaļām, ielādes konfigurācijas un iepakojuma sistēmas. Validētais sterilizācijas cikls atbalsta 
HALYARD * ķirurģiskos halātus, kas: 

1)  Uzrāda ietvara blīvumu, kas ir mazāks vai vienāds ar 14,08 mārciņām/pēda3

2)  Ir iepakoti formas aizpildīšanas blīvējuma (Form-Fill-Seal (FFS)) un caurspīdīga noslēdzamā maisa (Clear Header Bag (CHB)) sterilās barjersistēmās
3)  Tiek apstrādāti divdesmit četru (24) un trīsdesmit (30) palešu kravu konfigurācijās

O&M Halyard iesaka lietošanas komplektu veidotājiem izvēlēties un apstiprināt savu sterilo barjeru sistēmu un iepakojuma dizainu saskaņā ar ANSI/AAMI/ISO 11607-
1:2019 “Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems” (“Iepakojums un 
tara termināli sterilizētiem medicīnas piederumiem. 1. daļa: Prasības, kas jāizvirza materiāliem, sterilajām barjersistēmām un iepakošanas sistēmām”) un ANSI/AAMI/
ISO 11607-2:2019 “Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes” (“Sterilizētu 
medicīnisko ierīču iesaiņojums – 2.daļa: Veidošanas, hermetizēšanas un aprīkošanas procesu validēšanas prasības”). O&M Halyard arī iesaka ērtības komplektu 
veidotājiem izvēlēties un apstiprināt to slodzes konfigurāciju saskaņā ar ANSI / AAMI / ISO 11135:2014 “Veselības aprūpes produktu sterilizācija - Etilēna oksīds - 
Prasības medicīnisko ierīču sterilizācijas procesa izstrādei, apstiprināšanai un ikdienas kontrolei”. Komplektētāja pienākums ir rūpīgi apsvērt ietekmi, kāda jebkurai 
apstrādei var būt uz komplekta sastāvdaļām.

HALYARD* ķirurģiskie virsvalki ir kvalificēti lietošanai pēc diviem (2) EO sterilizācijas cikliem. HALYARD* ķirurģiskos virsvalkus nedrīkst sterilizēt ar citu sterilizācijas 
metodi, izņemot EO. HALYARD* ķirurģiskie virsvalki ir paredzēti vienreizējai lietošanai pēc sterilizēšanas.

Sterilizācijas saderība:
Metode: 100% etilēnoksīds
Atsauces tabula:

Parametri Pielaides

Sagatavošanas temperatūra 100–125°F/38–51°C

Mitruma sagatavošana 45–80%

Iepriekšējas sagatavošanas laiks 24–48 stundas

Temperatūra kamerā 125–145°F/52°–62°C

Mitrums kamerā ≥ 35%

Maksimālais vakuuma dziļums 1,5 "Hg

Produkti, kas jutīgi pret vakuumu Nē

Etilēnoksīda gāzes koncentrācija ≥ 230 mg/l

Etilēnoksīda gāzes iedarbības laiks 3 h 0 min. – 3 h 30 min.

Aerācijas temperatūra 100–130°F/38–54°C

Aerācijas laiks 72-120 stundas

Etilēna oksīda atlikumi1 EO ≤ 4 mg/dev; ECH ≤ 9 mg/dev
1HALYARD* Ķirurģijas virsvalki tiek klasificēti kā ierobežotas ekspozīcijas ierīces; iepriekš uzskaitītie EO un ECH atlikumu līmeņi atbilst ANSI/AAMI/ISO 10993-7:2008 “Biological evaluation of medical 
devices – Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals” (“Medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums – 7. daļa: Etilēnoksīda sterilizācijas atlikumi”) prasībām, kas noteiktas pēc diviem (2) sterilizācijas 
cikliem attiecībā uz ierobežotas iedarbības ierīcēm.
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