
Návod k použití obalů Steriking® 

Steriking® Návod k použití obalů
Obalové materiály Steriking® jsou vyráběny ve firmě WIPAK MEDICAL ve Finsku
nejnovější technologií ve třídě kvality ISO 9001, v superčistém prostředí.
Obalové materiály se skládají ze speciálního medicinálního papíru 70 g/m2 

a pětivrstvé fólie světle zelené barvy MULTI – X.
Tyto materiály ve formě rolí nebo sáčků jsou velmi odolné proti mechanickému
poškození a proti působení tlaků a teplot vznikajících při sterilizaci.
Výrobce chrání každou roli nebo balení sáčků polyethylenovou fólií jako prvním
obalem a papírovým kartonem jako obalem druhým. Každá role nebo sáček jsou
označeny  mimo  jiné  kódem,  dle  kterého  lze  vysledovat  datum a  sérii  výroby.
Tento kód je znovu uveden na každém kartonu, včetně data výroby a expirace,
podmínek skladování, typového kódu výrobku a počtu kusů v balení.

SKLADOVÁNÍ

Obaly  v kartonech,  které  přijme  zdravotnické  zařízení  na  sklad  je  potřeba
skladovat  v čistém  a  suchém  prostředí.  Otevřené  kartony  je  nutno  skladovat
v bezprašném,  klimatizovaném  prostoru,  nejlépe  v příručním  skladu  centrální
sterilizace.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ STERILIZAČNÍCH OBALU

Na každé roli  i  sáčku jsou vytištěny indikátory  sterilizace a označení  způsobu
správného  otevírání  obalu.  Sáčky jsou  navíc  opatřeny  výřezem pro  palec  pro
snadnější  otevírání  a dvěma sváry v rozích sáčku,  kde nedochází k usazování
prachu a nečistot.
Do obalů vkládáme před sterilizací nástroje a předměty umyté, dekontaminované
a suché. Obaly se uzavírají tepelným svárem na kontinuálních nebo impulzních
svářečkách s minimální šířkou sváru 3 mm.
Role a sáčky se plní  před  sterilizací  do  2/3  a  výrobce doporučuje  vkládat  do
sterilizační komory obaly postavené svisle vždy papírem nebo fólií k sobě, kvůli
lepšímu prostupu sterilizačního média.
Po vyjmutí vysterilizovaných balení ze sterilizátoru je nutno dodržet dobu expirace
a správný způsob uskladnění dle Vyhlášky MZ 440/2000 Sb.
Při rozbalování vysterilizovaných balení postupujeme tak, jak je naznačeno 
na  sáčcích   a  rolích,  čímž  zajistíme  aseptické  vyjmutí  předmětu  bez  třepení
papíru a následné kontaminace.

OBAL NIKDY NESTŘÍHÁME ANI NETRHÁME !

O každém průběhu sterilizace je nutno vést dokumentaci a výsledky sterilizace
archivovat.
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OBALY PRO DLOUHODOBÉ USKLADNÉNÍ

Pro  dlouhodobé  uskladnění  vysterilizovaných  předmětů  slouží  speciální  obaly
k tomu určené s názvem Cover Bag. Vysterilizované balení  se vloží do tohoto
obalu a opět se uzavře na svářecím přístroji. Sterilizace se již neprovádí. Doba
expirace se řídí opět Vyhláškou MZ 440/2000 Sb.

BALENÍ VĚTŠÍCH PŘEDMĚTU

Pro  balení  větších  předmětů,  sít  a  operačních  set,  které  nelze  vložit  do
kombinovaných obalů lze použít krepové papíry a netkané textilie. Předměty se
zabalí  tzv.  „obálkovou  metodou“  (viz  návod  k balení)  a  balení  se  zajistí  lepicí
páskou, aby nedošlo k prostoupení vzduchu do balení a následné kontaminaci.
Krepové papíry  a netkané textilie lze rovněž použít jako dvojité obaly. 

Obalové materiály Steriking jsou jednorázové a nelze je opětovně použít k další
sterilizaci. Nelze v nich ani předměty resterilizovat, je třeba vždy použít nového
obalu.

Způsoby sterilizace, balení a doby expirací se řídí Vyhláškou MZ 440/2000 Sb. a
evropskými normami.
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