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I det sterile barrieresystemet (SBS) er et minimum at pakkekonfigurasjonen forhindrer 

inntrenging av mikroorganismer og tillater aseptisk åpning ved bruk. Kun intakte 

emballasjer kan fungere som en steril barriere og tap av pakningens integritet kan gå på 

kompromiss med pasientsikkerhet.

Standard ISO 11607-2 for steriliseringsemballasje fastslår at det er nødvendig med 

et dokumentert valideringsprogram innen hele helseforetakets fasiliteter hvor medisinsk 

utstyr pakkes og steriliseres. Målet ved dette valideringsprogrammet er å vise effektivitet og 

reproduserbarhet ved hele steriliserings- og pakkeprosessen.

I de nye Forskriftene (EU) 2017/745 (MDR) er det blitt implementert at utstyr merket som sterilt 

skal være behandlet, produsert, pakket og sterilisert i henhold til hensiktsmessige, validerte 

metoder, noe som betyr at også pakkeprosessen skal valideres.

Helseforetaket må dokumentere at sveisemaskinen lager korrekte sveiser og at den sveisede 

pakningen kan tjene som steril barriere også etter sterilisering. Pakkens integritet kan sikres ved å 

gjennomføre en pakkeprosessvalidering og regelmessige rutinekontroller av sveisekvaliteten.

Wipak tilbyr komplett system for å garantere sikkerheten på emballasjen innen ditt 

helseforetak.



Steriking® Valideringsservice

Valideringsprosessen inkluderer bekreftelse på at sveisemaskinen lager godkjente 

sveiser for lukking, og at den ferdigsveisede emballasjen yter som et sikkert sterilt 

barrieresystem. For å hjelpe helseforetaket i deres valideringsprogram tilbyr Wipak en 

service til hjelp for valideringen av sveiseprosessen.

Tilgang til den web-baserte Steriking® service-plattformen

Maler for dokumentering av Installation (IQ), Operational (OQ) og Performance 
Qualifications (PQ)

Testing av sveisene på steriliserte poser/pakker

Hulltesting av steriliserte poser

Peel-testing/validering

Valideringsrapport med konklusjoner og anbefalinger

Automatisk påminnelse om revalidering
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Steriking® valideringsservice kan benyttes til å demonstrere effektiviteten og 

reproduserbarheten av pakkeprosessen, og å bevise at pakkens integritet kan 

opprettholdes i helseforetakets forhold. Steriking® Valideringsservice for en sveisemaskin 

innbefatter:



STERIKING® is registered trademark of Wipak Oy.

                                                
Produkter for rutinekontroll av sveisekvaliteten

Wipak reserves right to make changes at any time without notice. H
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www.steriking.com
e-mail: steriking@wipak.com

Steriking® Seal Control Sheets
•  Seal Control Sheets for daglig testing av sveisekvaliteten for papir/laminat-poser og for Tyvek®/
 laminat-poser (ref. SC250 og TSC200). Resultatene bør arkiveres.

Steriking® Smart Dye Tests
•  Smart Dye Tests (ref. SDT30B og SDT30P) for kontroll av ytelsen til sveisemaskinen og sveisens 
 integritet. Smart Dye Test kan benyttes som en del av OQ (Operational Qualification) under validering
 av pakkeprosessen og som en del av rutinetestingen. Anbefales å bruke ukentlig og hver gang man 
 mistenker problemer med sveisens eller pakkens integritet.

Steriking® Multi Seal Test
•  Multi Seal Test (ref. MS300) for testing av ytelsen til sveisemaskinens sveis og pakkens integritet etter 
 sterilisering. Kan benyttes som en del av OQ (Operational Qualification) og PQ (Performance 
 Qualification) under validering av pakkeprosessen og som rutinetest etter sterilisering. Anbefales 
 å bruke en gang i uken etter sterilisering og hver gang man mistenker problemer med sveisens 
 eller pakkens integritet.

Multi Seal og Smart Dye Test er i henhold til ISO 11607-1 og ASTM F1929.

Tyvek® is a registered trademark of DuPontTM.


