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Název výrobku: 

Wrapping paper - sterilizační balicí papír/netkaná textilie typu SMS 
 
Popis výrobku: 
Medicínský balicí papír/netkaná textilie,  vhodný k balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci, tvoří speciální bakteriální 
ochranu. Vyrábí se v několika velikostech a gramážích. Má speciální pórovitou strukturu. 

 
Použití: 

1. Pro balení určitých konkrétních nástrojů je třeba vybrat odpovídající velikost balicího archu. 
2. Typ obalu by měl odpovídat druhu a  hmotnosti sterilizovaného nástroje – tabulka 1 
3. Pro zabezpečení účinné mikrobiální ochrany a bezpečnější a pevnější zabalení, je lépe používat dvojitý obal podle platné 

legislativy 
4. Obal se skládá speciálním způsobem, tzv. obálkovou metodou 
5. Vytvořené balíky je třeba zajistit použitím samolepicích pásek s procesovými indikátory dle zvoleného typu sterilizace. 
6. Dovnitř balení vložte indikátory sterilizace odpovídající typu sterilizační metody a rovněž typu cyklu, aby bylo možno zjistit 

kvalitu sterilizačního procesu. 
7. Obalový materiál je možno použít pro parní sterilizaci při 121 a 134 oC. 
8. Obalový materiál v arších je rovněž použitelný pro EO, formaldehydovou a plazmovou sterilizaci (pouze ten typ, jež 

neobsahuje příměsi celulózy) a také gamma sterilizaci. 
9. Archy obalového papíru se používají jednorázově. Pokud sterilizační cyklus  opakujete, musíte použít nový arch.. 
10. Po sterilizaci manipulujte se zbožím opatrně, abyste zabránili poškození obalu. 
11. Vysterilizovaný materiál ukládejte ve zvláštním oddělení ve speciálních policích.  
12. Balíky nesmí přijít do styku se slunečním zářením, vodou ani jinými tekutinami a musí být chráněny před kontaminací. 
13. Obal chrání vysterilizovaný materiál dle platné národní legislativy a po tu dobu může být skladován za doporučených 

podmínek. 
14. Pokud chcete zdravotnický prostředek použít, odstraňte nejprve  vnější vrstvu a teprve potom přímo na pracovišti obal 

vnitřní. 
 

Podmínky pro skladování:  
Skladujte v neotevřených přepravních obalech při teplotě do 35 oC a vlhkosti vzduchu maximálně 70 %. Při těchto podmínkách je doba použitelnosti 5 
let. 
 

Soulad s mezinárodními standardy 

Všechny výrobky PMS Steripack, sterilizační balicí papír v arších, jsou vyráběny dle mezinárodních standardů: EN 868, ISO 
11141, Směrnice 93/42 EEC pro zdravotnické prostředky v posledním znění. Nově EU MDR 2017/745. 
 
Tabulka 1:           

 Krep Hmotnost do 3 kg (pro dvojí balení), malá a středně velká síta, lehké nástr. 

 Zesílený krep Hmotnost do 6 kg,(dvojí balení), malá chirurgická síta, malé chir. sety, stř. velikost a hmotn. 

 Netkaný materiál Hmotnost do 12 kg (pro dvojí balení), chir.síta, ortopedická síta, těžké sety 

 Proložený obal Kombinace různých možností, typů a barev mat.vhodné pro různé aplikace 

 Proložený SMS Hmotnost do 15 kg (pro dvojí balení), 
 materiál/netkaný ortopedická síta a sety, velmi těžké sety 
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