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PL TOREBKA DO STERYLIZACJI 

Instrukcja obsługi 

Opis produktu 
Torebki do sterylizacji HALYARD * są wykonane z porowatego papieru klasy medycznej lub materiału Tyvek® połączonego 
z przezroczystą wielowarstwową folią polimerową, aby utworzyć torebkę. Górna część jest otwierana, aby umożliwić 
włożenie sterylizowanego wyrobu medycznego i zgrzanie torebki. Torebki z materiału samoprzylepnego lub 
termozgrzewalnego są dostępne w ustalonych wymiarach lub w formie rękawa termozgrzewalnego, co pozwala 
użytkownikowi przycinać torebkę do wymaganego wymiaru. 

Torebki zawierają również zewnętrzne wskaźniki chemiczne stosowane do określenia, że torebka została poddana 
procesowi sterylizacji plazmą, tlenkiem etylenu lub plazmą gazową nadtlenku wodoru. 

Torebki papierowe klasy medycznej można stosować w cyklach sterylizacji grawitacyjnej parą wodną, sterylizacji próżnią 
wstępną z użyciem pary wodnej lub sterylizacji tlenkiem etylenu (EO). Torebki z materiału Tyvek® można stosować 
wyłącznie w cyklu sterylizacji plazmą gazową nadtlenku wodoru (H2O2). 

Wszystkie torebki HALYARD* spełniają wymagania ISO 11607-1 i EN 868-5 (zgodnie z ISO TS16775).  

Wybrać kompatybilną torebkę zgodnie z metodą sterylizacji i rozmiarem sterylizowanego instrumentu. 

Wskazania do zastosowania 
Papierowe torebki i rolki do sterylizacji HALYARD* są przeznaczone do pakowania wyrobu medycznego 
pojedynczo lub podwójnie do torebki, która ma być sterylizowana przez zakład opieki zdrowotnej w następujący 
sposób: 

 Sterylizacja grawitacyjna parą wodną o temperaturze 121°C (250°F) przez 30 minut; czas suszenia
to 25 minut 

 Sterylizacja próżnią wstępną z użyciem pary wodnej o temperaturze 132°C (270°F) przez 4 minuty; 
czas suszenia to 20 minut 

 Sterylizacja próżnią wstępną z użyciem pary wodnej o temperaturze 134°C (273°F) przez 3 minuty; 
czas suszenia to 20 minut 

 Sterylizacja próżnią wstępną z użyciem pary wodnej o temperaturze 135°C (275°F) przez 3 minuty; 
czas suszenia to 16 minut 

 Sterylizacja tlenkiem etylenu (EO) o stężeniu 735 mg/L w temperaturze 55°C (131°F) i wilgotności 
względnej 50% do 80% przez 60 minut. Czas napowietrzania wynosi 8 godzin w temperaturze 
60°C (140°F). 

Wyrób sterylizowany parą i tlenkiem etylenu (EO) (torebka) nie jest przeznaczony i nie został zatwierdzony do sterylizacji 
urządzeń posiadających kanały. 

Zewnętrzne wskaźniki chemiczne na torebkach papierowych mają na celu wskazanie, że urządzenie zostało poddane 
procesowi sterylizacji parą lub tlenkiem etylenu (EO) oraz rozróżnienie między urządzeniami po sterylizacji i przed 
sterylizacją. Wskaźniki chemiczne zmieniają kolor z zielonego na fioletowy po ekspozycji na parę i z żółtego na brązowy po 
ekspozycji na tlenek etylenu. 

Torebki papierowe mają umożliwić sterylizację zamkniętych wyrobów medycznych, a także utrzymanie sterylności (SAL = 
10-6). Przedmiotowy wyrób jest przeznaczony i został zatwierdzony do utrzymywania sterylności zamkniętych urządzeń
przez 6 miesięcy po sterylizacji parą i 2 lata po sterylizacji EO.

Maksymalne zatwierdzone obciążenie torebki wynosi 1,2 kg (2,64 funta). 

Torebki i rolki do sterylizacji HALYARD* wykonane z materiału Tyvek® są przeznaczone wyłącznie do sterylizacji 
plazmą gazową nadtlenku wodoru (H2O2). 

 Zalecany cykl sterylizacji plazmą gazową nadtlenku wodoru (H2O2) to STERRAD® 100S Short Cycle. 

Wyrób sterylizowany plazmą gazową nadtlenku wodoru (torebka) został zatwierdzony do sterylizacji urządzeń 
posiadających kanały. 
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Wyrób sterylizowany plazmą gazową nadtlenku wodoru został zatwierdzony do sterylizacji urządzeń posiadających kanały; 
100S został zatwierdzony do wyrobów medycznych z pojedynczym kanałem ze stali nierdzewnej o wewnętrznej średnicy 
≥1mm i długości ≤125mm, a także kanałów o średnicy wewnętrznej ≥2mm i długości ≤250mm. Zewnętrzne wskaźniki 
chemiczne na torebkach z materiału Tyvek® mają na celu pokazanie, że urządzenie zostało poddane procesowi sterylizacji 
nadtlenkiem wodoru oraz rozróżnienie między urządzeniami po sterylizacji i przed sterylizacją. Wskaźniki chemiczne 
zmieniają kolor z niebieskiego na różowy dla sterylizacji plazmą gazową nadtlenku wodoru (H2O2). 

 

Torebki do sterylizacji wykonane z materiału Tyvek® mają umożliwić sterylizację zamkniętych wyrobów medycznych, a 
także utrzymanie sterylności (SAL = 10-6). Przedmiotowe urządzenie jest przeznaczone i zostało zatwierdzone do 
utrzymywania sterylności włożonych urządzeń przez 2 lata po sterylizacji plazmą gazową nadtlenku wodoru (H2O2).  

Maksymalne zatwierdzone obciążenie torebki wynosi 1,2 kg (2,64 funta). 

 

Opakowanie 
Torebka powinna być wypełniona do ¾ objętości opakowania, aby umożliwić prawidłowe odprowadzenie powietrza i 
penetrację środka sterylizującego. Ostrożnie wycisnąć nadmiar powietrza z torebki i upewnić się, że pozostawiono najmniej 
25,4 mm (1”) wokół czterech (4) krawędzi przedmiotów (rysunek 1). 

 Rysunek 1: margines 25,4 mm (1”) Rysunek 2: Samoprzylepna 

 

Podczas pakowania należy zachować ostrożność, aby uniknąć rozdarcia lub uszkodzenia torebki. 

 

Zgrzewanie 
Samoprzylepna torebka do sterylizacji 

Po usunięciu paska ochronnego zgrzać torebkę, składając pasek samoprzylepny (w linii przerywanej) na torebce (rys. 2). 
Potwierdzić, że zgrzew jest kompletny bez żadnych otworów. Naciskać od środka powierzchni z klejem w kierunku 
krawędzi. Powtórzyć ten ruch, aby zwiększyć bezpieczeństwo. 

Termozgrzewalna torebka do sterylizacji 

Należy użyć odpowiedniej zgrzewarki do zgrzania torebki / rolki. Upewnić się, że szerokość zgrzewu wynosi od 20 do 
30 mm (0,75 - 1,125 in). Nie używać, jeśli w obszarze zgrzewu występują zmarszczki. 

W przypadku torebki podwójnej umieścić pierwszą zgrzewaną torebkę w drugiej większej torebce, aby torebka wewnętrzna 
pasowała bez składania, a powierzchnie folii z tworzywa sztucznego każdej torebki były w kontakcie, co umożliwi 
oglądanie. Wewnętrzna torebka musi być również zamknięta. Papierowa strona obu torebek powinna być skierowana w tę 
samą stronę. Instrumenty w torebce powinny być ułożone zgodnie z polityką i procedurami zakładu opieki zdrowotnej. 
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Zalecane parametry zgrzewania 
Zamknąć torebkę za pomocą zgrzewarki zgodnie z odpowiednimi parametrami zgrzewania wskazanymi na poniższych 
wykresach. Optymalizacja procesu zgrzewania termicznego i powtarzalne wytwarzanie pakietów o odpowiedniej 
wytrzymałości zgrzewu ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa bezpośrednio na skuteczność produktu i 
bezpieczeństwo pacjenta 

Torebka papierowa 

 

Temperatura podczas 
zgrzewania 

Ciśnienie Czas zgrzewania 

165 - 195°C (329 - 383°F) 0,45 – 0,65 KPa 0,8 – 1,5s 
Wszystkie parametry należy sprawdzić przed przeprowadzeniem testów. 

 

Torebka z materiału Tyvek® 

 

Temperatura podczas zgrzewania Ciśnienie Czas zgrzewania 
125 - 145°C (257 - 293°F) 0,45 – 0,65 KPa 0,8 – 1,5s 

Wszystkie parametry należy sprawdzić przed przeprowadzeniem testów. 

 

Ładowanie sterylizatora 
W przypadku jednoczesnego używania kilku torebek, podczas umieszczania torebki w sterylizatorze, należy upewnić się, 
że plastikowa strona torebki do sterylizacji dotyka papierowej strony sąsiedniej torebki, aby umożliwić prawidłowe 
odprowadzenie powietrza i penetrację środka sterylizującego. Jeśli to możliwe, użyć stojaka na torebki, aby wyeliminować 
układanie torebek do sterylizacji w stosach. Po wyjęciu upewnić się, że torebki są suche. 

 

Instrukcje dotyczące sterylizacji 
Cykl sterylizacji parą dla torebek papierowych 
 

Sterylizator Nastawa temperatury Czas ekspozycji Czas suszenia* 
Sterylizacja 
grawitacyjna 121° C (250° F) 30 minut 25 minut 

Próżnia 
wstępna 
 

132° C (270° F) 4 minuty 20 minut 
134° C (273° F) 3 minuty 20 minut 
135° C (275° F) 3 minuty 16 minut 

Po sterylizacji parą kolor wskaźnika zewnętrznego zmieni się z zielonego na fioletowy. 

 

Cykl sterylizacji tlenkiem etylenu (EO) dla torebek papierowych 
 

Proces Stężenie 
Czas ekspozycji w 
temperaturze 55° C  

(130° F) 

Wilgotność 
względna 

Czas napowietrzania 
w temperaturze  
60° C (140° F) 

Tlenek etylenu (EO)  735 mg/L 1 godzina (60 minut) 50% do 80% 8 godzin 

Po sterylizacji tlenkiem etylenu (EO) kolor wskaźnika zewnętrznego zmieni się z żółtego na brązowy. 
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Cykl sterylizacji plazmą gazową nadtlenku wodoru (H2O2) dla torebek wykonanych z materiału Tyvek® 
  

System ASP STERRAD® 100S 

Sterylizacja Stężenie H2O2 
Całkowity czas cyklu  

(transfer + dyfuzja + + H2O2) 
Nadtlenek wodoru (H2O2) 59% 54 minuty 

Po sterylizacji plazmą gazową nadtlenku wodoru kolor wskaźnika zewnętrznego zmieni się z niebieskiego na różowy. 

Zaleca się stosowanie markera lub długopisu na bazie wody lub zwykłego długopisu do zaznaczania bezpośrednio 
na torebkach lub pisania na samoprzylepnej etykiecie i przyklejania na torebce do sterylizacji. Upewnić się, że 
atrament nie przebija. 
Należy zapoznać się z instrukcjami sterylizacji producenta urządzenia, które ma być sterylizowane, ponieważ 
niektóre urządzenia mogą wymagać specjalnych konfiguracji pakowania lub innych warunków sterylizacji. 

 

Otwieranie 
Sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń, wilgoci lub jakichkolwiek oznak potencjalnego zanieczyszczenia przed 
otwarciem i ponownie po otwarciu, ale przed użyciem zawartości. 

Przestroga: Nie należy używać zawartości, jeśli występują uszkodzenia, wilgoć lub jakiekolwiek oznaki potencjalnych 
zanieczyszczeń, gdyż wówczas może być zagrożona sterylność. Ponownie wysterylizować zawartość za pomocą nowego 
opakowania, jeśli wystąpi którykolwiek z tych warunków. 

Otwierać opakowania aseptycznie zgodnie z polityką zakładu opieki zdrowotnej. 

Należy zachować ostrożność podczas otwierania pakietów, aby uniknąć rozdarcia. Aby otworzyć, rozsuń zgrzewy 
w miejscu wycięcia na kciuk, a następnie chwyć folię jedną, a tył torebki drugą ręką. Ostrożnie otwórz torebkę, 
delikatnie odklejając, aż przedmiot(y) będzie można aseptycznie wyjąć. 

 

Przechowywanie 
Zaleca się przechowywanie wyrobów w temperaturze pokojowej nieprzekraczającej 24° C (75° F) i wilgotności 20–60% 
(AORN)/(AAMI maks. 60%). ASHE zaleca, aby temperatura w sterylnym miejscu składowania wynosiła między 22° C a 
26° C (72° F do 78° F), a wilgotność nie powinna przekraczać 60%. 

Torebka papierowa 

W razie przechowywania zgodnie z wymaganiami, papierowe torebki i rolki mają maksymalny okres trwałości 5 lat od daty 
produkcji przed sterylizacją. Placówka opieki zdrowotnej powinna ustanowić zasady i procedury określania okresu trwałości. 
Okres trwałości wyrobów sterylizowanych w zakładzie jest związany ze zdarzeniem i powinien opierać się na jakości 
materiału opakowaniowego, warunkach przechowywania, metodach i warunkach transportu oraz ilości i warunkach 
postępowania. Zapasy powinny być rotowane zgodnie z zasadą FIFO1. 

Torebka Tyvek® 

Torebki i rolki do sterylizacji wykonane z materiału Tyvek® mają maksymalny okres trwałości 2 lata od daty produkcji przed 
sterylizacją. Placówka opieki zdrowotnej powinna ustanowić zasady i procedury określania okresu trwałości. Okres trwałości 
wyrobów sterylizowanych w zakładzie jest związany ze zdarzeniem i powinien opierać się na jakości materiału 
opakowaniowego, warunkach przechowywania, metodach i warunkach transportu oraz ilości i warunkach postępowania. 
Zapasy powinny być rotowane zgodnie z zasadą FIFO1. 

1) ANSI/AAMI ST79:2017, wyczerpujący przewodnik po sterylizacji parą i zapewnieniu sterylności w zakładach opieki zdrowotnej 
(AANSI/AAMI ST79:2017.11.1.3) (uzasadnienie w dokumencie) 

 

Utrzymanie sterylności 
Torebka papierowa 

Testy starzenia w czasie rzeczywistym potwierdzają, że sterylność zamkniętych wyrobów medycznych jest utrzymywana 
przez 6 miesięcy po sterylizacji parą i 24 miesiące po sterylizacji tlenkiem etylenu (EO), jeśli opakowanie jest w 
nienaruszonym stanie.  

Po sterylizacji, suszeniu i odpowiednim schłodzeniu instrumenty można użyć natychmiast lub przechowywać w chłodnym, 
suchym i przewiewnym otoczeniu. 
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Torebka Tyvek® 
Testy starzenia w czasie rzeczywistym potwierdzają, że sterylność zamkniętych wyrobów medycznych jest utrzymywana 
przez 2 lata po sterylizacji plazmą gazową nadtlenku wodoru (H2O2).  
Po sterylizacji instrumenty można użyć natychmiast lub przechowywać w chłodnym, suchym i przewiewnym otoczeniu. 
 
 
 

 
 
 

Wyprodukowano dla Owens & Minor, Inc., 9120 Lockwood Boulevard, Mechanicsville, VA 23116 

Safe Secure Packing (Shenzhen) Co., Ltd., Licun Industrial Park,Licun Xiegang Town, Dongguan Guangdong, China 
523601 

 EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy 

O&M Halyard Belgium BVBA, Berkenlaan 8B, 1831 Machelen (Brab.), Belgium 
Sponsored in Australia by O&M Halyard Australia Pty Ltd.; 52 Alfred Street S, Milsons Point, NSW 2061 

*Zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy O&M Halyard lub jej jednostek stowarzyszonych. ©2019. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
DuPont™, logo DuPont Oval i Tyvek® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DuPont 
lub jej podmiotów zależnych.  
Copyright © 2019 DuPont de Nemours Inc. 
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