
Instrukcje dotyczące sterylizacji 
Niniejsza instrukcja została załączona jako przewodnik dla osób montujących zestawy do sterylizacji niejałowych koszul chirurgicznych HALYARD*. Zakres 
parametrów sterylizacji tlenkiem etylenu (EO) podany poniżej przedstawia parametry stosowane przez O&M Halyard do sterylizacji EO koszul chirurgicznych 
HALYARD*. Cykl sterylizacji EO został zatwierdzony zgodnie z Załącznikiem B.1.2.(a) Metoda półcykli normy ANSI/AAMI/ISO 11135:2014 „Sterylizacja produktów 
ochrony zdrowia – Tlenek etylenu – Wymogi dotyczące rozwoju, zatwierdzania i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych”. 

Parametry wymagane do sterylizacji mogą się różnić, zależnie od struktury cyklu, konfiguracji obciążenia i systemu pakowania. Zatwierdzony cykl sterylizacji 
obsługuje koszule chirurgiczne HALYARD*, które: 

1)  Wykazują gęstość obudowy mniejszą lub równą 14,08 funta/stopę3

2)  Są opakowane przy użyciu systemów bariery sterylnej typu „Form-Fill-Seal” (FFS) i „Clear Header Bag” (CHB)
3)  Są przetwarzane w dwudziestu czterech (24) i trzydziestu (30) konfiguracjach ładunków paletowych

O&M Halyard zaleca, aby osoba montująca zestaw wybrała i zatwierdziła system bariery sterylnej i strukturę opakowania zgodnie z wymogami normy ANSI/
AAMI/ISO 11607-1:2019 „Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems” 
(„Opakowania wyrobów medycznych sterylizowanych finalnie - Część 1: Wymogi dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowań”) oraz 
ANSI/AAMI/ISO 11607-2:2019 „Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes” 
(„Opakowania wyrobów medycznych sterylizowanych finalnie - Część 2: Wymogi zatwierdzania dla procesów formowania, uszczelniania i montażu”). O&M Halyard 
zaleca również, aby osoby montujące zestawy wybierały i weryfikowały konfigurację obciążenia zgodnie z 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”. Obowiązkiem osoby 
montującej zestaw jest uważne rozważenie wpływu jakiegokolwiek przetwarzania na elementy zestawu.

Koszule chirurgiczne HALYARD* są zakwalifikowane do użycia po dwóch (2) cyklach sterylizacji EO. Koszule chirurgiczne HALYARD* nie powinny być sterylizowane 
żadną inną metodą poza EO. Koszule chirurgiczne HALYARD* są przeznaczone do jednorazowego użytku po sterylizacji.

Zgodność sterylizacji:
Metoda: 100% tlenek etylenu
Tabela referencyjna:

Parametr Tolerancja

Temperatura przygotowania wstępnego 100–125°F / 38–51°C

Wilgotność przygotowania wstępnego 45-80%

Czas przygotowania wstępnego 24-48 godzin

Temperatura w komorze 125–145°F / 52°–62°C

Wilgotność w komorze ≥ 35%

Maksymalna głębokość próżni 1,5 inHgA

Produkty wrażliwe na działanie próżni Nie

Stężenie gazu tlenku etylenu ≥ 230 mg/l

Czas ekspozycji na gaz tlenku etylenu 3 godz. 0 min – 3 godz. 30 min

Temperatura aeracji 100–130°F / 38–54°C

Czas aeracji 72-120 godzin

Pozostałości tlenku etylenu1 EO ≤ 4 mg/szt.; ECH ≤ 9 mg/szt.
1Koszule chirurgiczne HALYARD* są skategoryzowane jako wyroby o ograniczonej ekspozycji; poziomy pozostałości EO i ECH wymienione powyżej spełniają wymogi dotyczące wyrobów 
o ograniczonej ekspozycji zgodnie z normą ANSI/AAMI/ISO 10993-7:2008 „Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 7: Pozostałości po sterylizacji tlenkiem etylenu” po dwóch (2) cyklach 
sterylizacji.
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