
Pokyny pre sterilizáciu a balenie 
Tieto pokyny poskytujú návod pre personál, ktorý pripravuje sterilné sety a sterilizuje nesterilné operačné plášte HALYARD*. Rozpätia etylénoxidových (EO) 
sterilizačných parametrov uvedených nižšie sú používané v rámci O&M Halyard pre EO sterilizáciu operačných plášťov HALYARD*. EO sterilizačný cyklus bol 
validovaný v súlade s Dodatkom B.1.2.(a) Polovičný cyklus 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” („Sterilizácia produktov v zdravotníckej starostlivosti – Etylénoxid – 
Požiadavky pre vývoj, validáciu a pravidelnú kontrolu sterilizačných postupov pre zdravotnícke pomôcky“). 

Parametre potrebné na sterilizáciu sa môžu líšiť v závislosti od dizajnu cyklu, konfigurácie nakládky a systému balenia. Validovaný sterilizačný cyklus podporuje 
používanie chirurgických plášťov HALYARD*, ktoré: 

1)  vykazujú hustotu puzdra menšiu alebo rovnajúcu sa 14,08 lbs/ft3,
2)  sú balené v systémoch sterilnej bariéry Form-Fill-Seal (FFS) a Clear Header Bag (CHB),
3)  sú spracované v konfiguráciách nakládky s dvadsiatimi štyrmi (24) a tridsiatimi (30) paletami.

Spoločnosť O&M Halyard odporúča, aby zostavovatelia súpravy vyberali a validovali svoj systém sterilnej bariéry a dizajn balenia v súlade s požiadavkami normy 
ANSI/AAMI/ISO 11607-1:2019 „Obaly na sterilizované zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Požiadavky na materiály, systémy sterilných bariér a obalové systémy“ a normy 
ANSI/AAMI/ISO 11607-2:2019 „Obaly na sterilizované zdravotnícke pomôcky. Časť 2: Požiadavky validácie na procesy tvarovania, spájania a skladania“. Spoločnosť 
O&M Halyard tiež odporúča, aby zostavovatelia súpravy vyberali a validovali svoju konfiguráciu nakládky v súlade s normou ANSI/AAMI/ISO 11135:2014 „Sterilizácia 
výrobkov zdravotnej starostlivosti. Etylénoxid. Požiadavky na vývoj, validáciu a rutinnú kontrolu sterilizačného procesu pri zdravotníckych pomôckach“. Je 
zodpovednosťou zostavovateľa súpravy starostlivo zvážiť vplyv, ktorý môže mať akékoľvek spracovanie na komponenty súpravy.

Operačné plášte HALYARD* sú určené pre použitie po dvoch (2) EO sterilizačných cykloch. Operačné plášte HALYARD* by nemali byť sterilizované žiadnym iným 
postupom okrem EO. Po sterilizácii sú operačné plášte HALYARD* určené na jednorazové použitie.

Sterilizačná kompatibilita:
Metóda: 100 % etylénoxid
Tabuľka referenčných hodnôt:

Parameter Tolerancie

Vyžadovaná teplota 100–125 °F / 38–51 °C

Vyžadovaná vlhkosť 45–80 %

Vyžadovaný čas 24–48 hodín

Vnútrokomorová teplota 125–145 °F / 52–62 °C

Vnútrokomorová vlhkosť ≥ 35 %

Maximálna hodnota podtlaku 1,5 "Hg

Vákuovo citlivé produkty Nie

Koncentrácia etylénoxidu ≥ 230 mg/l

Čas vystavenia etylénoxidu 3 h 0 min – 3 h 30 min

Teplota pri vetraní 100–130 °F / 38–54 °C

Čas vetrania 72 – 120 hodín

Reziduá etylénoxidu1 EO ≤ 4 mg/dev; ECH ≤ 9 mg/dev
1Operačné plášte HALYARD* sú kategorizované ako pomôcky s limitovanou expozíciou; reziduálne hodnoty EO a ECH uvedené vyššie vyhovujú požiadavkám na pomôcky s limitovanou expozíciou 
podľa ANSI/AAMI/ISO 10993-7:2008 “Biological evaluation of medical devices – Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals” („Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok – Časť 7: Reziduá 
etylénoxidovej sterilizácie“) po dvoch (2) sterilizačných cykloch.
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