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SV STERILISERINGSFICKA 

Bruksanvisning 

Produktbeskrivning 
HALYARD* steriliseringspåsar är tillverkade av antingen ett poröst papper av medicinsk kvalitet eller av Tyvek®-material 
som hålls ihop av en transparent polymerfilm i flera skikt på motsatta sidan för att bilda en påse. Ovansidan är öppen i syfte 
att ta emot det medicinska instrument som ska steriliseras. Fickan kan förslutas och förseglas. Fickorna kan fås antingen 
färdigtillverkade i självförseglande eller värmeförseglande storlekar, eller på rulle i form av värmeförseglande rörfickor där 
användaren själv kan skära till fickan efter önskade mått. 

Fickorna innehåller också externa kemiska indikatorer som visar att fickorna har steriliserats med antingen ånga, etylenoxid 
eller väteperoxid-gasplasma. 

Pappersfickorna i medicinsk kvalitet kan användas i vanliga gravitationsbaserad ångsterilisering, ångsterilisering med 
förvakuum eller sterilisering med etylenoxid (EO). Fickor i Tyvek®-material får endast användas i steriliseringscykler där 
väteperoxid-gasplasma (H2O2) används. 

Alla HALYARD*-fickor uppfyller kraven i ISO 11607-1 och SS-EN 868-5 (enligt ISO TS16775).  

Välj kompatibel ficka beroende på steriliseringsmetod och storleken på det steriliserade instrumentet. 

Avsedd användning 
HALYARD* steriliseringsfickor i papper och rullar är avsedda att användas för att omsluta ett annat medicinskt 
instrument, antingen med en enda ficka eller med dubbla fickor, där det andra medicinska instrumentet ska 
steriliseras av en vårdgivare, genom användning av: 

 Ånga i gravitation vid 121 °C (250 °F) under 30 minuter, 25 minuters torrtid 

 Förvakuumånga vid 132 °C (270 °F) i fyra (4) minuter, 20 minuters torrtid

 Förvakuumånga vid 134 °C (273 °F) i tre (3) minuter, 20 minuters torrtid

 Förvakuumånga vid 135 °C (275 °F) i tre (3) minuter, 16 minuters torrtid

 Etylenoxid (EO) med en koncentration på 735 mg/L vid 55 °C (131 °F) och 50 % till 80 % relativ 
luftfuktighet i 60 minuter. Luftningstid åtta (8) timmar vid 60 °C (140 °F). 

Fickorna (artiklarna) för ånga och etylenoxid (EO) är inte avsedda för och har inte validerats för sterilisering av instrument 
som innehåller hålrum. 

De externa kemiska indikatorerna på medicinska pappersfickor är avsedda att visa att instrumentet har genomgått 
steriliseringsprocess med ånga eller etylenoxid (EO) samt att skilja mellan behandlade och obehandlade instrument. De 
kemiska indikatorerna ändras från grönt till lila efter exponering av ånga och från gult till brunt efter exponering av etylenoxid. 

Pappersfickorna är avsedda att tillåta sterilisering av de inneslutna medicinska instrumenten (ett eller flera) och även att 
bibehålla steriliteten (SAL=10–6). Kontroller visar att steriliteten hos inneslutna instrument (ett eller flera) kan förväntas hålla i 
sex (6) månader efter ångsterilisering och två (2) år efter EO-sterilisering. 

Maximal validerad vikt för innehållet i fickan är 1,2 kg (2,64 lbs). 

HALYARD* steriliseringsfickor och rullar tillverkade med Tyvek®-material är endast avsedd för sterilisering med 
väteperoxid-gasplasma (H2O2). 

 Rekommenderad steriliseringscykel för väteperoxid-gasplasma (H2O2) är STERRAD® 100S Short Cycle.

Fickan (produkten) för väteperoxid-gasplasma har validerats för instrument som innehåller ett hålrum. 

Produkten för väteperoxid-gasplasma har validerats för instrument som innehåller ett hålrum. Produkten betecknad 100S har 
endast validerats för medicinska instrument med ett enda hålrum i rostfritt stål, innerdiameter ≥1 mm och längd ≤125 mm samt 
för hålrum med innerdiameter ≥2 mm och längd ≤250 mm. De externa kemiska indikatorerna på fickor i Tyvek®-material är 
avsedda att visa att instrumentet har genomgått steriliseringsprocess med väteperoxid samt att skilja mellan behandlade och 
obehandlade instrument. De kemiska indikatorerna ändras från blått till rosa vid sterilisering med väteperoxidgasplasma 
(H2O2). 

Steriliseringsfickor tillverkade i Tyvek®-material är avsedda att tillåta sterilisering av de inneslutna medicinska instrumenten 
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(ett eller flera) och även att bibehålla steriliteten (SAL=10–6). Fickorna är avsedda för och har validerats kunna bibehålla 
steriliteten hos inneslutna instrument (ett eller flera) i två (2) år efter sterilisering med väteperoxid-gasplasma (H2O2) . 

Maximal validerad vikt för innehållet i fickan är 1,2 kg (2,64 lbs). 

 

Förpackning 
Fickan får bara fyllas till ¾ av förpackningsvolymen för att möjliggöra ordentlig luftevakuering och för att steriliseringsmediet 
ska få tillräcklig penetration. Pressa försiktigt ut överskottsluften ur fickan och kontrollera att det finns minst 25,4 mm (1 tum) 
utrymme runt alla fyra (4) sidorna av de inneslutna artiklarna (Figur 1). 

 Figur 1: 25,4 mm [1 tum] utrymme Figur 2: Självförseglande 

 

Iakttag försiktighet under förpackning och undvik revor eller andra skador på fickan. 

 

Försegling 
Självförseglande steriliseringsficka 

Efter att du har tagit bort skyddsremsan ska du försegla fickan genom att vika den självhäftande remsan (vid den streckade 
linjen) på fickan (Figur 2). Kontrollera att förseglingen är komplett och att inga partier är öppna. Pressa från häftremsans 
centrum och därefter utåt mot kanten. Upprepa den här rörelsen ytterligare en gång för extra säkerhet. 

Värmeförseglande steriliseringsficka 

Använd lämplig förseglingsanordning för att försegla fickan/rullen. Kontrollera att förseglingsbredden är 20–30 mm 
(0,75 till 1,125 tum). Använd inte produkterna om förseglingsytan har veck. 

Vid dubbla fickor ska du föra in den första förseglade fickan i den andra större fickan så att den inre fickan passar utan att 
vikas och plastfilm-ytorna på varje ficka har kontakt så att du kan se innehållet. Den inre fickan måste också vara förseglad. 
Papperssidan ska vara på samma håll i båda fickorna. Instrument inne i fickan ska vara orienterade i enlighet med 
vårdinrättningens policyer och procedurer. 

 

Rekommenderade parametrar vid försegling 
Försegla fickan med värmeförseglingsmaskinen enligt lämpliga förseglingsparametrar i diagrammen nedan. Det är oerhört 
viktigt att värmeförseglingsprocessen är optimerad och konsekvent producerar förpackningar med rätt förseglingshållfasthet, 
eftersom detta kan ha direkt inverkan på produktens funktion och patientens säkerhet. 

Pappersficka 

Förseglingstemperatur Tryck Förseglingstid 

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

Alla parametrar måste valideras giltig innan provning. 

 

Tyvek®-ficka 

Förseglingstemperatur Tryck Förseglingstid 

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

Alla parametrar måste valideras giltig innan provning. 
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Ladda autoklaven 
Om du använder flera fickor samtidigt måste du, vid placering av fickorna i autoklaven, alltid se till att steriliseringsfickans 
plastsida alltid är vänd mot papperssidan på intilliggande ficka för att möjliggöra ordentlig luftevakuering och för att 
steriliseringsmediet ska få tillräcklig penetration. Använd om möjligt ett rack för fickorna och undvik stapling av 
steriliseringsfickorna. Kontrollera att fickorna är torra vid borttagning. 

 

Anvisningar för sterilisering 
Ångasteriliseringscykel för pappersfickor 
 

Autoklav Temperaturinställning Exponeringstid Torktid* 

Gravitation 121 °C (250 °F) 30 minuter 25 minuter 

Förvakuum 

132 °C (270 °F) 4 minuter 20 minuter 

134 °C (273 °F) 3 minuter 20 minuter 

135 °C (275 °F) 3 minuter 16 minuter 

Efter ångsterilisering kommer färgen på den externa indikatorn att ändras från grönt till lila. 

 

Steriliseringscykel för etylenoxid (EO) och pappersfickor 
 

Process Koncentration 
Exponeringstid 
vid 55°C (130°F) 

Relativ luftfuktighet 
Luftningstid 

vid 60 °C (140 °F) 

Etylenoxid (EO)  735 mg/l 1 timme (60 minuter) 50 % till 80 % 8 timmar 

Efter sterilisering med etylenoxid (EO) kommer färgen på den externa indikatorn att ändras från gult till brunt. 

 

Steriliseringscykel för väteperoxid-gasplasma (H2O2) och Tyvek®-fickor 
  

Advanced Sterilization Products (ASP) STERRAD® 100S-system 

Sterilisering H2O2 -koncentration 
Total tid för arbetscykeln 

(Överföring + Diffusion + H2O2) 

Väteperoxid (H2O2) 59 % 54 minuter 

Efter sterilisering med väteperoxidgasplasma kommer färgen på den externa indikatorn att ändras från blått till rosa. 

Vi rekommenderar användning av en vattenbaserade märkpenna eller vanlig kulspetspenna för att märka fickorna 
direkt, eller med självhäftande etiketter som fästs på steriliseringsfickan. Kontrollera att bläcket från pennan inte är 
genomsläppligt. 
Steriliseringsanvisningarna från tillverkaren av instrumentet som ska steriliseras måste tillfrågas eftersom vissa 
instrument kan kräva specialförpackning eller andra steriliseringsföreskrifter. 

Öppning 
Kontrollera förpackningen avseende skador, fukt, eller tecken på potentiell kontamination innan öppning, och återigen efter 
öppning men innan innehållet används. 

Se upp: Använd inte innehållet om du ser skador, fukt eller något tecken på potentiell kontamination, eftersom steriliteten kan 
gå förlorad. Behandla innehållet på nytt med en obehandlad ficka om något av dessa tillstånd förekommer. 

Öppna förpackningarna aseptiskt i enlighet med vårdinrättningens policy. 

Var försiktig vid öppning av förpackningarna så att de inte skadas. Öppna genom att dra isär ändförslutningarna vid 
det indikerade tummärket, greppa filmen med en hand och håll i fickans baksida med den andra handen. Öppna 
fickan försiktigt genom att dra nedåt försiktigt tills artikeln (artiklarna) kan tas ut aseptiskt. 
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Förvaring 
Vi rekommenderar att produkterna förvaras vid rumstemperatur som inte får överstiga 24 °C (75 °F). Luftfuktigheten ska vara 
20–60 % (AORN)/(AAMI max 60 %). ASHE rekommenderar temperaturer i det sterila förvaringsintervallet mellan 22 °C och 
26 °C (72 °F till 78 °F) och luftfuktigheten får inte överstiga 60 %. 

Pappersficka 

Vid förvaring i enlighet med rekommenderade förhållanden har pappersfickor och rullar en maximal hållbarhet på fem (5) år 
från tillverkningsdatum innan sterilisering. Vårdinrättningen ska ställa upp policyer och procedurer för att fastställa hållbarhet. 
Hållbarheten för steriliserade artiklar är händelsestyrd och ska baseras på kvaliteten hos förpackningsmaterialet, 
förvaringsförhållandena, metoderna och förutsättningarna för transport, samt hanteringens mängd och förhållanden. 
Produkter i lager ska roteras baserat på konceptet ”först in, först ut”1. 

Tyvek®-ficka 

Steriliseringsfickor och rullar tillverkade i Tyvek®-material har en maximal förvaringstid på två (2) år från tillverkningsdatum 
innan sterilisering. Vårdinrättningen ska ställa upp policyer och procedurer för att fastställa hållbarhet. Hållbarheten för 
steriliserade artiklar är händelsestyrd och ska baseras på kvaliteten hos förpackningsmaterialet, förvaringsförhållandena, 
metoderna och förutsättningarna för transport, samt hanteringens mängd och förhållanden. Produkter i lager ska roteras 
baserat på konceptet ”först in, först ut”1. 

1) ANSI/AAMI ST79:2017, Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities, 
(AANSI/AAMI ST79:2017.11.1.3) (se dokument för beskrivning) 

Bibehålla steriliteten 
Pappersficka 

Åldrandetester i realtid stöder uppfattningen att steriliteten hos de inneslutna medicinska instrumenten (ett eller flera) 
upprätthålls i sex (6) månader efter ångsterilisering och 24 månader efter sterilisering med etylenoxid (EO), om förpackningen 
är hel och förseglad.  

Efter sterilisering, torkning och lämplig kylning kan instrumenten användas omedelbart eller förvaras en sval, torr och 
ventilerad miljö. 
 
Tyvek®-ficka 
Åldrandetester i realtid stöder uppfattningen att steriliteten hos de inneslutna medicinska instrumenten (en eller flera) kan 
bibehållas i två (2) år efter sterilisering med väteperoxid-gasplasma (H2O2) . 

Efter sterilisering kan instrumenten användas omedelbart eller förvaras en sval, torr och ventilerad miljö. 
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