
Návod k použití 
 
Název výrobku:  
PMS Steripack obalové archy   
 
Popis výrobku: 
PMS Steripack krepové papíry WPW, WPB, WPG a obalové archy SMSL a SMSH 
Krepové papíry obsahují celulózu, zatímco netkané produkty SMSL a SMSH jsou vyrobeny ze 100% polypropylenového 
materiálu  
Tyto výrobky jsou v souladu s normami EN ISO 11607 a EN 868-2. 
 
Účel použití: 
K použití jako sterilizační obal pro jiné zdravotnické prostředky, které mají být sterilizovány  
 
Návod k použití: 
1-   V závislosti na velikosti se používá vhodná velikost balicího archu 
2-   Druh balicího archu se určí podle hmotnosti a druhu materiálu. 
3-   Aby se zabránilo pronikání mikroorganizmů a pro bezpečnější a pevnější balení, balí se dvakrát (u krepového papíru) 
4-   Balení musí být provedeno tak, jak je uvedeno v národních standardech 
5-   Ostré konce nástrojů zakryjte chráničem, zabráníte tak propíchnutí popř protrhnutí 
6-   Balíky fixujte páskami s indikátory nebo bez indkikátorů, každý balík musí být opatřen procesovým indikátorem 
7-   Uvnitř balení by měl být dle národních standard umístěn indikátorový proužek pro kontrolu účinnosti sterilizace 
8-   Balicí archy krepu jsou vhodné pro parní sterilizaci při 121°C a 134°C – krep, dvě vrstvy 
9-   Balicí archy SMSL nebo SMSH jsou vhodné pro páru, etylenoxid, formaldehyd, plazmu (bez celulózy) a gama   
      sterilizaci. 
10- Balicí archy jsou na jedno použití.  
11- Po sterilizaci je třeba dbát na to, aby se obaly nepoškodily. 
12- Sterilizované balíky musí být skladovány ve speciálních místnostech na policích. 
13- Obaly je třeba chránit před přímým slunečním zářením, vlhkostí a kontaminovanými místy 
14- Sterilizované balíčky zachovávají bakteriální bariérové vlastnosti – viz národní legislativa 
15- Před použitím musí být nejprve odstraněn vnější obal, poté se na pracovišti odstraní I vnitřní obal. 
 
Číslo šarže: 
Každé balení PMS Steripack archů je opatřeno číslem LOT vytištěným na štítku vnitřního obalu a štítku přepravního 
kartonu. Číslo šarže umožňuje sledovatelnost produktu během výrobního procesu. Pokud existuje nějaká stížnost nebo 
zpětná vazba, musíte uložit číslo ŠARŽE a poskytnout jeho obrázek. 
 
Skladování: 
PMS Steripack archy musí být skladovány v původním obalu při max. +35°C a max. 70% relativní vlhkosti vzduchu. Balicí 
archy by měly být chráněny před přímým světlem a nadměrnou vlhkostí. Pokud je balicí arch mokrý, nepoužívejte jej a 
zlikvidujte jej podle pokynů. 
 
Použitelnost: 

1- Doba použitelnosti (předsterilizační použití) archů PMS Steripack je 5 (pět) let od data výroby za doporučených  
podmínek skladování a manipulace. Výrobek musí být spotřebován do 5 let od data výroby. Datum expirace a 
také datum výroby jsou vytištěny na štítku vnitřního obalu a štítku přepravního kartonu. 
 

2- Sterilizované obaly zachovávají vlastnosti bakteriální bariéry po dobu 6 měsíců při skladování za doporučených  
podmínek, viz národní legislativa. Dojde-li v souvislosti s výrobkem k jakémukoli závažnému incidentu, musí 
uživatel informovat výrobce a má právo nahlásit příslušnému orgánu členského státu. 

 
Likvidace: 
Použité nebo poškozené balicí archy vhazujte do autoklávovatelných biologicky zabezpečených pytlů, nikoli do běžných 
odpadních pytlů. 
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