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SL STERILIZACIJSKA VREČKA 

Navodila za uporabo 

Opis izdelka 
Sterilizacijske vrečke HALYARD* so izdelane ali iz poroznega medicinskega papirja ali materiala Tyvek®, ki je na nasprotni 
strani vezan na prozoren večplastni polimerni film, s katerim tvori vrečko. Zgornja stran je odprta za vstavljanje 
medicinskega pripomočka za sterilizacijo in za zatesnitev vrečke. Na voljo so bodisi v predhodno izdelanih velikostih z 
mehanizmom za samozapiranjem ali toplotnim zapiranjem bodisi v kolutih za toplotno zapiranje, ki uporabniku omogočajo, 
da vrečko razreže na potrebno velikost. 

Vrečke vsebujejo tudi zunanje kemične indikatorje, ki se uporabljajo za označevanje, da so vrečke bile obdelane s 
postopkom sterilizacije v pari, etilen oksidu ali plinski plazmi vodikovega peroksida. 

Papirnate vrečke medicinske kakovosti se lahko uporabljajo v ciklih gravitacijske parne, predvakuumske parne sterilizacije 
ali v ciklih sterilizacije v etilen oksidu (EO). Vrečke iz materiala Tyvek® se lahko uporablja samo v sterilizacijskem ciklu s 
plazmo vodikovega peroksida (H2O2). 

Vse vrečke HALYARD* ustrezajo zahtevam standardov ISO 11607-1 in EN 868-5 (v skladu z ISO TS16775).  

Izberite združljivo vrečko v skladu z vašo metodo sterilizacije in velikostjo instrumenta, ki ga sterilizirate. 

Indikacije za uporabo 
Papirnate sterilizacijske vrečke in koluti HALYARD* so namenjeni vstavljanju drugega medicinskega pripomočka, 
v konfiguraciji z enojno ali dvojno vrečko, ki ga mora zdravnik sterilizirati v: 

 gravitacijski pari pri 121 °C (250 °F) za 30 minut; čas sušenja 25 minut

 predvakuumski pari pri 132 °C (270 °F) za 4 minute; čas sušenja 20 minut 

 predvakuumski pari pri 134 °C (273 °F) za 3 minute; čas sušenja 20 minut 

 predvakuumski pari pri 135 °C (275 °F) za 3 minute; čas sušenja 16 minut 

 etilen oksidu (EO) s koncentracijo 735 mg/L pri 55 °C (131 °F) in 50 % do 80 % relativne vlažnosti za 
60 minut. Čas prezračevanja 8 ur pri 60 °C (140 °F). 

Pripomoček (vrečka) za sterilizacijo v pari in etilen oksidu ni predviden in ni bil potrjen za sterilizacijo pripomočkov, ki 
vsebujejo lumne. 

Zunanji kemični indikatorji na vrečkah iz medicinskega papirja so namenjeni prikazovanju, da je pripomoček bil izpostavljen 
postopku sterilizacije v pari ali etilen oksidu (EO) in da razlikujejo med obdelanimi in neobdelanimi pripomočki. Kemični 
indikatorji se po izpostavljenosti pari spremenijo iz zelene v vijolično in iz rumene v rjavo po izpostavljenosti etilenoksidu. 

Papirnate vrečke so namenjene omogočanju sterilizacije vstavljenega medicinskega pripomočka(-ov) in tudi ohranjanju 
sterilnosti (SAL = 10–6). Predmetni pripomoček je zasnovan in potrjen za ohranjanje sterilnosti vstavljenih pripomočkov za 
6 mesecev po parni sterilizaciji in 2 leti po sterilizaciji v EO. 

Največja dovoljena obremenitev vrečke je 2,64 funta (1,2 kg). 

Sterilizacijske vrečke in koluti HALYARD*, izdelani iz materiala Tyvek®, so namenjeni samo za sterilizacijo v plinski 
plazmi vodikovega peroksida (H2O2). 

 Priporočeni cikel sterilizacije s plinsko plazmo vodikovega peroksida (H2O2) je kratek cikel STERRAD® 100S.

Pripomoček (vrečka) za sterilizacijo v plinski plazmi vodikovega peroksida je potrjen za pripomočke, ki vsebujejo lumen. 

Pripomoček za sterilizacijo v plinski plazmi vodikovega peroksida je potrjen za pripomočke, ki vsebujejo lumen; 100S je potrjen 
samo za medicinske pripomočke z enim samim lumnom iz nerjavečega jekla z notranjim premerom ≥1 mm in dolžino 
≤125 mm, kot tudi lumne z notranjim premerom ≥2 mm in dolžino ≤250 mm. Zunanji kemični indikatorji na vrečkah materiala 
Tyvek® prikazujejo, da je bila naprava izpostavljena postopku sterilizacije v vodikovem peroksidu in da razlikujejo med 
obdelanimi in neobdelanimi pripomočki. Kemični indikatorji se pri sterilizaciji s plinsko plazmo vodikovega peroksida (H2O2) 
spremenijo iz modre v rožnato. 

Sterilizacijske vrečke, izdelane iz materiala Tyvek®, so namenjene omogočanju sterilizacije vstavljenega pripomočka(-ov) in 
tudi ohranjanju stabilnosti (SAL=10–6). Predmetni pripomoček je zasnovan in potrjen za ohranjanje sterilnosti vstavljenih 
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pripomočkov 2 leti po sterilizaciji s plinsko plazmo vodikovega peroksida (H2O2). 

Največja dovoljena obremenitev vrečke je 2,64 funta (1,2 kg). 

 

Embalaža 
Vrečko lahko napolnite le do ¾ prostornine embalaže, da omogočite pravilno evakuacijo zraka in penetracijo sterilantov. 
Odvečni zrak previdno iztisnite iz vrečke in poskrbite, da je vsaj en (1) palec (25,4 mm) prostora okoli vseh štirih (4) straneh 
vstavljenega pripomočka (slika 1). 

 Slika 1: 25,4 mm (en (1) palec) prostora Slika 2: Samozapiranje 

 

Bodite pazljivi med pakiranjem, da vrečke ne strgate ali poškodujete. 

 

Zapiranje 
Sterilizacijska vrečka s samozapiranjem 

Potem, ko odstranite zaščitni trak, zaprite vrečko tako, da zapognete lepilni trak (na pikčasti črti) na vrečko (slika 2). Preverite 
ali je vrečka zatesnjena, brez odprtih območij. Pritiskajte od sredine lepilnega traku proti robu. Ponovite ta gib še enkrat za 
dodatno varnost. 

Sterilizacijska vrečka s toplotnim zapiranjem 

Za zapiranje vrečke/koluta uporabite ustrezno varilno napravo. Prepričajte se, da je širina zapiranja (20–30 mm) med 0,75 in 
1,125 palca. Ne uporabljajte, če se na območju zapiranja nahajajo gubice. 

Za dvojno vrečko postavite prvo zaprto vrečko v drugo večjo vrečko, tako da se notranja vrečka prilega brez pregibanja in se 
plastični površini obeh vrečk stikata, kar omogoča ogled. Tudi notranja vrečka mora biti zatesnjena. Papirnata stran obeh vrečk 
mora biti obrnjena v isto smer. Instrumenti v vrečki morajo biti usmerjeni v skladu s politikami in postopki zdravstvene 
ustanove. 

 

Priporočeni parametri zapiranja 
Vrečko zatesnite s strojem za toplotno varjenje v skladu z ustreznimi parametri zapiranja, ki so navedeni v spodnjih grafikonih. 
Optimizacija postopka toplotnega zapiranja in dosledna izdelava embalaže z ustrezno močjo tesnjenja je ključnega pomena, 
saj lahko neposredno vpliva na učinkovitost izdelka in varnost pacienta 

Papirnata vrečka 

 

Temperatura zapiranja Tlak Čas zapiranja 

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

Pred preizkušanjem morate potrditi vse parametre. 

 

Vrečka Tyvek® 

 

Temperatura zapiranja Tlak Čas zapiranja 

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

Pred preizkušanjem morate potrditi vse parametre. 
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Polnjenje sterilizatorja 
Če uporabljate več vrečk hkrati, med nalaganjem vrečk v sterilizator poskrbite, da bo plastična stran sterilizacijske vrečke 
vedno obrnjena proti papirnati strani sosednje vrečke, da omogočite pravilni evakuacijo zraka in penetracijo sterilanta. Če je 
mogoče, uporabite stojalo za vrečke, da preprečite nalaganje vrečk druga na drugo. Preverite, da so vrečke suhe, ko jih 
odstranjujete. 

Navodila za sterilizacijo 
Sterilizacijski parni cikel za papirnate vrečke 
 

Sterilizator Nastavitev temperature Čas izpostavljenosti Čas sušenja* 

Gravitacija 121 °C (250 °F) 30 minut 25 minut 

Predvakuumsko 

132 °C (270 °F) 4 minute 20 minut 

134 °C (273 °F) 3 minute 20 minut 

135 °C (275 °F) 3 minute 16 minut 

Po parni sterilizaciji se bo barva zunanjega indikatorja spremenila iz zelene v vijolično. 

 

Sterilizacijski cikel v etilen oksidu (EO) za papirnate vrečke 
 

Postopek Koncentracija 
Čas izpostavljenosti 

pri 55 °C (130 °F) 
Relativna vlažnost 

Čas prezračevanja 
pri 60 °C (140 °F) 

Etilen oksid (EO)  735 mg/L 1 ura (60 minut) 50 % do 80 % 8 ur 

Po sterilizaciji z etilenoksidom (EO) se bo barva zunanjega indikatorja spremenila iz rumene v rjavo. 

 

Sterilizacijski cikel v plinski plazmi vodikovega peroksida (H2O2) za vrečke Tyvek® 
  

Sistem izdelkov za napredno sterilizacijo (ASP) STERRAD® 100S 

Sterilizacija Koncentracija H2O2 
Skupen čas cikla 

(transfer + difuzija + H2O2) 

Vodikov peroksid (H2O2) 59 % 54 minut 

Po sterilizaciji s plinsko plazmo vodikovega peroksida se bo barva zunanjega indikatorja spremenila iz modre v rožnato. 

Priporočljivo je, da uporabite marker na vodni osnovi ali pisalo ali navadni kemični svinčnik za neposredno 
označevanje na vrečkah ali pišite na nalepko in jo nanesite na sterilizacijsko vrečko. Prepričajte se, da črnilo iz pisala 
ni prepustno. 

Upoštevati je treba navodila za sterilizacijo proizvajalca pripomočka, ki ga nameravate sterilizirati, saj nekateri 
pripomočki zahtevajo posebne konfiguracije embalaže ali druge vidike sterilizacije. 

Odpiranje 
Pred odpiranjem in ponovno po odprtju, vendar pred uporabo vsebine, preglejte embalažo glede poškodb, vlage ali znakov 
morebitne kontaminacije. 

Pozor: Ne uporabljajte vsebine, če so prisotne poškodbe, vlaga ali kakršni koli znaki morebitne kontaminacije, saj bi lahko bila 
sterilnost ogrožena. Vsebino ponovno obdelajte z nepredelanim ovojem, če opazite kateri koli od teh pogojev. 

Odprite pakete aseptično v skladu s politiko zdravstvene ustanove. 

Pri odpiranju paketov bodite pazljivi, da preprečite trganje. Za odpiranje razmaknite konce tesnjenja na označeni 
zarezi, nato pa z eno roko primite film in zadnji del vrečke z drugo roko. Vrečko previdno odprite tako, da jo nežno 
povlečete navzdol, dokler predmeta(-ov) ne bo mogoče aseptično odstraniti. 
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Shranjevanje 
Priporočeno je shranjevanje pripomočkov pri sobnih temperaturi, ki ne sme presegati 24 °C (75 °F) z 20–60 % vlažnostjo 
(AORN)/(AAMI maks. 60 %). ASHE priporoča temperature v območju sterilnega shranjevanja med 22 °C do 26 °C (72 °F to 
78 °F) in da vlažnost ne presega 60 %. 

Papirnata vrečka 

Če so shranjene v skladu s priporočenimi pogoji, imajo papirnate vrečke in zvitki največ 5 let roka uporabnosti od datuma 
izdelave pred sterilizacijo. Zdravstvena ustanova mora določiti politike in postopke za določanje roka uporabnosti. Rok 
uporabnosti steriliziranih predmetov je odvisen od dogodkov in mora temeljiti na kakovosti embalažnega materiala, pogojih 
skladiščenja, načinih in pogojih prevoza ter količini in pogojih ravnanja. Zaloge je treba uporabljati po načelu1 »prvi noter, prvi 
ven«. 

Vrečka Tyvek® 

Sterilizacijske vrečke in zvitki iz materiala Tyvek® imajo največji rok uporabe 2 leti od datuma izdelave pred sterilizacijo. 
Zdravstvena ustanova mora določiti politike in postopke za določanje roka uporabnosti. Rok uporabnosti steriliziranih 
predmetov je odvisen od dogodkov in mora temeljiti na kakovosti embalažnega materiala, pogojih skladiščenja, načinih in 
pogojih prevoza ter količini in pogojih ravnanja. Zaloge je treba uporabljati po načelu1 »prvi noter, prvi ven«. 

1) ANSI/AAMI ST79:2017, izčrpen priročnik o parni sterilizaciji in zagotavljanju sterilnosti v zdravstvenih ustanovah, (AANSI/AAMI ST79:2017.11.1.3) 
(glej dokument za racionalno) 

Vzdrževanje sterilnosti 
Papirnata vrečka 

Preizkušanje staranja v realnem času podpira ohranjanje sterilnosti vstavljenih medicinskih pripomočkov za 6 mesecev po 
parni sterilizaciji in 24 mesecev po sterilizaciji v etilen oksidu (EO), če se ohrani celovitost pakiranja.  

Po sterilizaciji lahko sušilne in ustrezne hladilne instrumente takoj uporabimo ali shranimo v hladnem, suhem in 
prezračenem okolju. 
 
Vrečka Tyvek® 
Preizkušanje staranja v realnem času podpira ohranjanje sterilnosti vstavljenih medicinskih pripomočkov za 2 leti po sterilizaciji 
v plinski plazmi vodikovega peroksida (H2O2). 

Po sterilizaciji lahko instrumente takoj uporabite ali shranite v hladnem, suhem in prezračenem okolju. 
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