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SK STERILIZAČNÉ VRECKO 

Návod na používanie 

Popis produktu 
Sterilizačné vrecká HALYARD* sú vyrobené z lekárskeho pórovitého papiera alebo materiálu Tyvek®, ktorý je spojený s 
priehľadnou viacvrstvovou polymérovou fóliou na opačnej strane, z ktorých sa vytvorí vrecko. Vrchná časť je otvorená, aby 
sa do nej mohla umiestniť zdravotnícka pomôcka určená na sterilizáciu a aby sa mohla následne utesniť. Z výroby sa 
dodávajú buď ako samozatavovacie alebo tepelne zatavené v príslušných veľkostiach alebo na rolke s tepelne zatavenou 
trubičkou, pomocou ktorej si používateľ môže odrezať vrecko požadovanej veľkosti. 

Vrecká takisto obsahujú vonkajšie chemické indikátory, ktoré sa používajú na označenie toho, že vrecká boli spracované 
plynnou plazmovou sterilizáciou parou, etylénoxidom alebo plynným peroxidom vodíka. 

Lekárske papierové vrecká sa môžu použiť v sterilizačných cykloch gravitačnou parou, predvákuovou parou alebo 
etylénoxidom (EtO). Vrecká z materiálu Tyvek® sa môžu použiť len v plynnom plazmovom sterilizačnom cykle peroxidom 
vodíka (H2O2). 

Všetky vrecká HALYARD* spĺňajú požiadavky noriem ISO 11607-1 a EN 868-5 (v súlade s normou ISO TS16775).  

Vyberte kompatibilné vrecko podľa spôsobu sterilizácie a veľkosti sterilizovaného nástroja. 

Indikácie na použitie 
Papierové sterilizačné vrecká a rolky HALYARD* sú určené na umiestnenie inej zdravotníckej pomôcky v konfigurácii 
s jedným alebo dvoma vreckami, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sterilizuje pomocou: 

 gravitačnej pary pri teplote 121 °C (250 °F) po dobu 30 minút a následne nechá sušiť 25 minút,

 predvákuovej pary pri teplote 132 °C (270 °F) po dobu 4 minút a následne nechá sušiť 20 minút,

 predvákuovej pary pri teplote 134 °C (273 °F) po dobu 3 minút a následne nechá sušiť 20 minút,

 predvákuovej pary pri teplote 135 °C (275 °F) po dobu 3 minút a následne nechá sušiť 16 minút,

 etylénoxidu (EtO) s koncentráciou 735 mg/l pri teplote 55 °C (131 °F) a 50 až 80 % relatívnej vlhkosti po 
dobu 60 minút. Doba prevzdušňovania 8 hodín pri teplote 60 °C (140 °F). 

Pomôcka (vrecko) do pary a etylénoxidu (EtO) nie je určená a doposiaľ nebola schválená na sterilizáciu pomôcok, ktoré 
obsahujú lúmeny. 

Vonkajšie chemické indikátory na vreckách z lekárskeho papiera sú určené na označenie toho, že pomôcka bola vystavená 
sterilizácii pomocou pary alebo etylénoxidu (EtO) a na odlíšenie spracovaných pomôcok od nespracovaných. Farba 
chemických indikátorov sa vystavení pare zmení zo zelenej na tmavofialovú a po vystavení etylénoxidu zo žltej na hnedú. 

Papierové vrecká sú určené na sterilizáciu vložených zdravotníckych pomôcok a aj na zachovanie sterilnosti (SAL = 10–6). 
Predmetná pomôcka je určená a bola schválená na zachovanie sterilnosti vložených pomôcok po dobu 6 mesiacov po 
sterilizácii parou a 2 rokov po sterilizácii EtO. 

Maximálna schválená nosnosť vrecka je 2,64 libier (1,2 kg). 

Sterilizačné vrecká a rolky HALYARD* vyrobené z materiálu Tyvek® sú určené len na plynovú plazmovú sterilizáciu 
peroxidom vodíka (H2O2). 

 Odporúčaný plynný plazmový sterilizačný cyklus peroxidom vodíka (H2O2) je krátky cyklus STERRAD® 
100S Short Cycle.

Pomôcka (vrecko) na plynnú plazmovú sterilizáciu peroxidom vodíka bola schválená pre pomôcky, ktoré obsahujú lúmen. 

Pomôcka na plynnú plazmovú sterilizáciu peroxidom vodíka bola schválená pre pomôcky, ktoré obsahujú lúmen, systém 100S 
bol schválený pre zdravotnícke pomôcky s jedným lúmenom z nehrdzavejúcej ocele s vnútorným priemerom ≥1 mm a dĺžkou 
≤125 mm, ako aj pre lúmeny s vnútorným priemerom ≥2 mm a dĺžkou ≤250 mm. Vonkajšie chemické indikátory na vreckách z 
materiálu Tyvek® sú určené na označenie toho, že pomôcka bola vystavená procesu sterilizácie peroxidom vodíka a na 
odlíšenie spracovaných pomôcok od nespracovaných. Farba chemických indikátorov sa v prípade plynnej plazmovej 
sterilizácie peroxidom vodíka (H2O2) zmení z modrej na ružovú. 

Sterilizačné vrecká vyrobené z materiálu Tyvek® sú určené na sterilizáciu vložených zdravotníckych pomôcok a aj na 
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zachovanie sterilnosti (SAL = 10–6). Predmetná pomôcka je určená a bola schválená na zachovanie sterilnosti vložených 
pomôcok po dobu 2 rokov po plynnej plazmovej sterilizácii peroxidom vodíka (H2O2). 

Maximálna schválená nosnosť vrecka je 2,64 libier (1,2 kg). 

 

Balenie 
Vrecko by sa malo naplniť len z ¾ objemu balenia, aby mohol vzduch unikať a vliať sterilizačný prostriedok. Opatrne vytlačte z 
vrecka prebytočný vzduch a uistite sa, že okolo všetkých štyroch (4) strán zabalených predmetov je k dispozícii medzera s 
veľkosťou najmenej jedného (1) palca (25,4 mm) (obrázok 1). 

 Obrázok 1: Medzera s veľkosťou 25,4 mm (jeden (1) palec) Obrázok 2: Samozatavenie 

 

Pri zabaľovaní pomôcok treba postupovať obozretne, aby nedošlo k roztrhnutiu alebo poškodeniu vrecka. 

 

Tesnenie 
Samozatavovacie sterilizačné vrecko 

Po odstránení ochranného pásika utesnite vrecko tak, že lepiaci pásik (na prerušovanej čiare) prehnete cez vrecko (obrázok 
2). Skontrolujte, či ste vrecko správne utesnili a či nezostali otvorené miesta. Na lepiaci pásik vyvíjajte tlak smerom od stredu 
ku krajom. Tento pohyb zopakujte ešte raz, aby ste zaistili vyššiu bezpečnosť. 

Sterilizačné vrecko s tepelným zatavením 

Na zatavenie vrecka/rolky použite vhodné zatavovacie zariadenie. Uistite sa, že šírka zatavenia je v rozsahu 0,75 až 
1,125 palca (20–30 mm). Nepoužívajte, ak sú v oblasti zatavenia záhyby. 

V prípade dvojitého vrecka vložte prvé utesnené vrecko do druhého väčšieho vrecka tak, aby sa vnútorné vrecko zmestilo do 
vonkajšieho bez záhybov a povrchy plastových fólií oboch vreciek sa dotýkali s cieľom umožniť prerezanie. Vnútorné vrecko 
sa musí takisto zataviť. Papierová strana oboch vreciek by mala smerovať rovnakým smerom. Nástroje vo vrecku by mali byť 
uložené v súlade so zásadami a postupmi zdravotníckeho zariadenia. 

 

Odporúčané parametre zatavenia 
Uzatvorte vrecko pomocou zariadenia na tepelné zatavenie podľa príslušných parametrov zatavenia uvedených v 
nasledujúcich grafoch. Optimalizácia procesu tepelného zatavenia a dôsledná výroba obalov s primeranou pevnosťou zvaru 
majú zásadný význam, pretože môžu mať priamy vplyv na účinnosť produktu a bezpečnosť pacienta. 

Papierové vrecko 

Teplota zatavenia Tlak Doba zatavenia 

165–195 °C (329–383 °F) 0,45–0,65 kPa 0,8–1,5 s 

Všetky parametre by sa pred testovaním mali schváliť. 

 

Vrecko Tyvek® 

Teplota zatavenia Tlak Doba zatavenia 

125–145 °C (257–293 °F) 0,45–0,65 kPa 0,8–1,5 s 

Všetky parametre by sa pred testovaním mali schváliť. 
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Ukladanie vreciek do sterilizátora 
Ak používate viac vreciek naraz, pri umiestňovaní vreciek do sterilizátora zabezpečte, aby plastová strana sterilizačného 
vrecka smerovala vždy k papierovej strane susedného vrecka s cieľom zabezpečiť vhodný únik vzduchu a prienik 
sterilizačného prostriedku. Ak je to možné, na zabránenie ukladania sterilizačných vreciek na seba použite stojan na vrecká. 
Po vybratí vrecká skontrolujte, či sú suché. 

 

Pokyny na sterilizáciu 
Parný sterilizačný cyklus pre papierové vrecká 
 

Sterilizátor Nastavenie teploty Doba vystavenia Doba sušenia* 

Gravitačný 
 

121° C (250° F) 30 minút 25 minút 

Predvákuový 
 

132° C (270° F) 4 minúty 20 minút 

134° C (273° F) 3 minúty 20 minút 

135° C (275° F) 3 minúty 16 minút 

Farba vonkajšieho indikátora sa po sterilizácii parou zmení zo zelenej na tmavofialovú. 

 

Etylénoxidový (EtO) sterilizačný cyklus pre papierové vrecká 
 

Postup Koncentrácia 
Doba vystavenia 

pri teplote 55 °C (130 °F) 
Relatívna vlhkosť 

Doba odvzdušňovania 
pri teplote 60 °C (140 °F) 

Etylénoxidový (EtO)  735 mg/l 1 hodina (60 minút) 50 % až 80 % 8 hodín 

Farba vonkajšieho indikátora sa po sterilizácii etylénoxidom (EtO) zmení zo žltej na hnedu. 

 

Plynný plazmový sterilizačný cyklus peroxidom vodíka (H2O2) pre vrecká Tyvek® 
  

Systém STERRAD® 100S od spoločnosti Advanced Sterilization Products (ASP) 

Sterilizácia Koncentrácia H2O2 
Celková doba trvania cyklu 

(Prenos + difúzia + H2O2) 
Peroxid vodíka (H2O2) 
 

59 % 54 minút 

Farba vonkajšieho indikátora sa po plynnej plazmovej sterilizácii peroxidom vodíka zmení z modrej na ružovú. 

Na priame označovanie vreciek alebo písanie na samolepiacu etiketu a jej aplikáciu na sterilizačné vrecko sa 
odporúča použiť fixku alebo pero na báze vody alebo bežné guľôčkové pero. Uistite sa, že atrament v pere je odolný 
voči zmytiu. Je nevyhnutné pozorne si prečítať pokyny pre sterilizáciu od výrobcu pomôcky určenej na sterilizáciu, 
pretože niektoré pomôcky môžu vyžadovať špeciálne konfigurácie balenia alebo je treba pri nich zohľadniť iné 
sterilizačné parametre. 

Otvorenie 
Obal pred otvorením a po opätovnom otvorení, avšak pred použitím obsahu, skontrolujte, či nie je poškodený, zavlhnutý alebo 
či nenesie známky možnej kontaminácie. 

Upozornenie: nepoužívajte obsah, ak je poškodený, zavlhnutý alebo ak nesie známky možnej kontaminácie, pretože by to 
mohlo ohroziť sterilnosť. Ak nastane niektorá z týchto podmienok, obsah znovu spracujte pomocou nespracovaného obalu. 

Obaly otvárajte asepticky v súlade so zásadami zdravotníckeho zariadenia. 

Pri otváraní obalov postupujte opatrne, aby nedošlo k ich roztrhnutiu. Obal otvoríte tak, že koncové zvary roztiahnete 
v označenom záreze pre palec a jednou rukou chytíte fóliu a zadnú stranu obalu druhou. Vrecko opatrne otvorte tak, 
že ho olúpete smerom nadol, až kým sa predmety v ňom nedajú asepticky vybrať. 
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Uskladnenie 
Pomôcky sa odporúča uskladňovať pri izbovej teplote neprevyšujúcej 24 °C (75 ° F) a vlhkosti 20–60 % (AORN)/(max. 60 % 
podľa AAMI). ASHE odporúča, aby sa teplota v sterilnom skladovacom priestore pohybovala v rozsahu 22 °C až 26 °C (72 °F 
až 78 °F) a vlhkosť nepresiahla 60 %. 

Papierové vrecko 

Ak sa papierové vrecká a rolky skladujú podľa odporúčaných podmienok, majú pred sterilizáciou maximálnu použiteľnosť 5 
rokov od dátumu výroby. Zdravotnícke zariadenie by malo stanoviť zásady a postupy na stanovenie doby použiteľnosti. Doba 
použiteľnosti sterilizovaných predmetov závisí od udalostí a mala by vychádzať z kvality obalového materiálu, podmienok 
skladovania, metód a podmienok prepravy, množstva a podmienok manipulácie. Inventár by sa mal striedať podľa princípu 
„first in, first out“ (prvý do skladu, prvý zo skladu)1. 

Vrecko Tyvek® 

Sterilizačné vrecká a rolky vyrobené z materiálu Tyvek® majú pred sterilizáciou maximálnu dobu použiteľnosti 2 roky od 
dátumu výroby. Zdravotnícke zariadenie by malo stanoviť zásady a postupy na stanovenie doby použiteľnosti. Doba 
použiteľnosti sterilizovaných predmetov závisí od udalostí a mala by vychádzať z kvality obalového materiálu, podmienok 
skladovania, metód a podmienok prepravy, množstva a podmienok manipulácie. Inventár by sa mal striedať podľa princípu 
„first in, first out“ (prvý do skladu, prvý zo skladu)1. 

1) ANSI/AAMI ST79:2017, Komplexný sprievodca sterilizáciou parou a zabezpečením sterilnosti v zdravotníckych zariadeniach, 
(AANSI/AAMI ST79:2017.11.1.3) (pre zdôvodnenie pozri dokument) 

 

Údržba sterilnosti 
Papierové vrecko 

Testovanie starnutia v reálnom čase podporuje tvrdenie, že sterilnosť zabalených zdravotníckych pomôcok sa po 
sterilizácii parou zachová po dobu 6 mesiacov a sterilizácii etylénoxidom (EtO) po dobu 24 mesiacov, ak nedôjde k 
narušeniu celistvosti obalu.  

Sušiace a vhodné chladiace nástroje sa po sterilizácii môžu okamžite použiť alebo uložiť do chladného, suchého a 
vetraného prostredia. 
 
Vrecko Tyvek® 
Testovanie starnutia v reálnom čase podporuje tvrdenie, že sterilnosť zabalených zdravotníckych pomôcok sa po plynnej 
plazmovej sterilizácii peroxidom vodíka (H2O2) zachová po dobu 2 rokov. 

Nástroje sa po sterilizácii môžu okamžite použiť alebo uložiť do chladného, suchého a vetraného prostredia. 
 
 

 
 

 
 

 

Vyrobené pre spoločnosť 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 (Európa), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany 

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 

*Registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti O&M Halyard alebo jej pridružených spoločností. ©2019. 
Všetky práva vyhradené. 
DuPont™, oválne logo DuPont a Tyvek® sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti DuPont alebo 
jej pridružených spoločností. 
Copyright © 2019 DuPont de Nemours Inc. 
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