
Prospectul produsului cu instrucțiuni de sterilizare 
Aceste instrucțiuni sunt furnizate ca un ghid pentru asamblorii setului de conveniență care sterilizează halate chirurgicale nesterile HALYARD*. Intervalele de 
parametri de sterilizare cu oxid de etilenă (EO) prezentate pe scurt mai jos reprezintă intervalele utilizate de O&M Halyard pentru sterilizarea EO (oxid de etilenă) 
a halatelor chirurgicale HALYARD*. Ciclul de sterilizare EO (oxid de etilenă) a fost validat în conformitate cu Anexa B.1.2.(a) Abordare bazată pe jumătate de ciclu 
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” („Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătății – Oxid de etilenă – Cerințe pentru dezvoltarea, validarea și controlul de rutină ale unui 
proces de sterilizare pentru dispozitive medicale”). 

Parametrii necesari pentru sterilizare pot varia în funcție de proiectarea ciclului, configurația încărcării și sistemul de ambalare. Ciclul de sterilizare validat acceptă 
halatele chirurgicale HALYARD* care: 

1)  Prezintă densități ale cutiei mai mici sau egale cu 14,08 lbs/ft3

2)  Sunt ambalate în sisteme de bariere sterile cu etanșare sub formă de umplere (FFS) și pungi colectoare transparente (CHB)
3)  Sunt procesate în configurații de sarcină de câte douăzeci și patru (24) și treizeci (30) per palet

O&M Halyard recomandă asamblorilor setului de conveniență să selecteze și să valideze sistemul de bariere sterile și proiectarea ambalării în conformitate cu 
cerințele ANSI/AAMI/ISO 11607-1:2019 „Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging 
systems” („Ambalare pentru dispozitive medicale sterilizate în etapă terminală - Partea 1: Cerințe pentru materiale, sisteme de bariere sterile și sisteme de ambalare”) 
și ANSI/AAMI/ISO 11607-2:2019 „Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes” 
(„Ambalare pentru dispozitive medicale sterilizate în etapă terminală - Partea 2: Cerințe de validare pentru procesele de formare, etanșare și asamblare”). De 
asemenea, O&M Halyard recomandă asamblorilor setului de conveniență să selecteze și să valideze configurația de sarcină în conformitate cu 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” („Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătății - Oxid de etilenă - Cerințe pentru dezvoltarea, validarea și controlul de rutină ale unui proces de 
sterilizare pentru dispozitive medicale”). Este responsabilitatea asamblorului setului de conveniență să analizeze cu atenție impactul pe care orice prelucrare îl poate 
avea asupra componentelor setului.

Halatele chirurgicale HALYARD* sunt certificate pentru utilizare după două (2) cicluri de sterilizare EO (oxid de etilenă). Halatele chirurgicale HALYARD* nu trebuie 
sterilizate prin nicio altă metodă de sterilizare în afara EO (oxid de etilenă). Halatele chirurgicale HALYARD* sunt destinate unei singure utilizări după sterilizare.

Compatibilitatea sterilizării:
Metodă: 100 % oxid de etilenă
Tabel de referință:

Parametru Toleranțe

Temperatura precondiționată 100–125 °F/38–51 °C

Umiditatea precondiționată 45–80 %

Timp de precondiționare 24–48 ore

Temperatura ambiantă 125–145 °F/52–62 °C

Umiditatea ambiantă ≥ 35 %

Profunzimea maximă a vidului 1,5 "HgA

Produse sensibile la vid Nu

Concentrația gazului de oxid de etilenă ≥ 230 mg/L

Timpul de expunere al gazului de oxid de etilenă 3 ore 0 min.–3 ore 30 min.

Temperatura de aerisire 100–130 °F/38–54 °C

Timpul de aerisire 72-120 ore

Reziduuri de oxid de etilenă1 EO ≤ 4 mg/dev; ECH ≤ 9 mg/dev
1Halatele chirurgicale HALYARD* sunt clasificate ca dispozitive cu expunere limitată; nivelurile reziduale de EO (oxid de etilenă) și ECH (clorhidrină etilenă) enumerate mai sus îndeplinesc cerințele 
pentru dispozitive cu expunere limitată pentru ANSI/AAMI/ISO 10993-7:2008 „Biological evaluation of medical devices – Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals” („Evaluarea biologică a 
dispozitivelor medicale – Partea 7: Reziduuri de sterilizare cu oxid de etilenă”) urmând două (2) cicluri de sterilizare.
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