
Steriliseringsinstruktioner 
De här instruktionerna medföljer som en vägledning för montering av set vid sterilisering av HALYARD* operationsrockar. De parameterintervall för sterilisering med 
etylenoxid (EO) som anges nedan är de som används för O&M Halyard för EO-sterilisering av HALYARD* operationsrockar. EO-steriliseringscykeln har validerats 
i enlighet med ”Annex B.1.2.(a) Half cycle approach” (bilaga B.1.2.(a) halvcykelmetod) enligt 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” (“Sterilisering av sjukvårdsprodukter 
– Etylenoxid – Krav för utveckling, validering och rutinmässig kontroll av steriliseringsprocesser för medicinsk utrustning”). 

Vilka parametrar som krävs för sterilisering kan variera enligt programdesign, lastkonfiguration och förpackningssystem. Den validerade steriliseringscykeln stöder 
HALYARD* Kirurgiska rockar som: 

1)  Visningsenheter med densitet som är mindre än eller lika med 14,08 lbs/ft3

2)  Är förpackade i formfyllningstätning (FFS) och CHB-sterila barriärsystem (Clear Header Bag)
3)  Bearbetas i tjugofyra (24) och trettio (30) lastkonfigurationer

O&M Halyard rekommenderar att de som ska montera set ska utse och validera sterila barriärsystem och förpackningsdesign enligt de krav som anges i ANSI/
AAMI/ISO 11607-1:2019 “Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems” 
(”Förpackning av terminalt steriliserade medicintekniska produkter – Del 1: Krav gällande material, sterila barriärsystem och förpackningssystem”) samt ANSI/AAMI/
ISO 11607-2:2019 “Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes” (”Förpackning 
för terminalt steriliserade medicintekniska produkter – Del 2: Valideringskrav för utformning, förslutning och monteringsprocesser”). O&M Halyard rekommenderar 
också att de som monterar sets väljer och validerar sin lastkonfiguration enligt 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” (“Sterilisering av hälso- och sjukvårdsprodukter – 
etylenoxid – Krav för utveckling, validering och rutinkontroll av en steriliseringsprocess för medicintekniska produkter”). Den som ska montera seten ansvarar för 
att noggrant överväga möjliga effekter all hantering kan få för setets komponenter.

HALYARD* Operationsrockar är godkända för användning efter två (2) steriliseringscykler. HALYARD* Operationsrockar ska inte steriliseras med någon annan metod 
än EO-sterilisering. HALYARD* Operationsrockar är avsedda för engångsbruk efter sterilisering. HALYARD* Operationsrockar är avsedda för engångsbruk efter 
sterilisering.

Sterilisering Kompatibilitet:
Metod: 100 % etylenoxid
Referenstabell:

Parameter Toleranser
Temperatur prekonditionering 100–125 °F/38–51°C

Luftfuktighet prekonditionering 45–80 %

Prekonditioneringstid 24–48 timmar

Temperatur i kammaren 125–145 °F/52–62 °C

Luftfuktighet i kammaren ≥ 35 %

Maximalt vakuumdjup 1,5 "HgA

Vakuumkänsliga produkter Nej

Koncentration etylenoxidgas ≥ 230 mg/l

Exponeringstid etylenoxidgas 3 timmar 0 min – 3 timmar 30 min

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

Luftningstid 72-120 timmar

Etylenoxidrester1 EO ≤ 4 mg/dev; ECH ≤ 9 mg/dev
1HALYARD* operationsrockar utgör enheter med begränsad exponering; de EO- och ECH-restnivåer som anges ovan uppfyller kraven för enheter med begränsad exponering i enlighet med ANSI/AAMI/ISO 
10993-7:2008 ”Biological evaluation of medical devices – Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals” (“Biologisk utvärdering av medicinteknisk utrustning – Del 7: Rester av etylenoxidsterilisering”) efter två 
(2) sterilseringscykler.
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