Steriking® -validointipalvelu ja
saumausprosessin
laadunvalvontatuotteet

Steriking®-validointipalvelu ja saumausprosessin laadunvalvontatuotteet
SBS (Sterile Barrier System) on vähimmäispakkaus (primäärinen), joka estää mikroorganismien pääsyn tuotteeseen ja mahdollistaa tuotteen aseptisen käyttöönoton. Vain
täysin ehjä pakkaus täyttää steriilipakkauksen kriteerit, ja vioittunut pakkaus voi vaarantaa
potilaan turvallisuuden.
ISO 11607-2 -standardi edellyttää dokumentoitua steriilipakkausten validointiohjelmaa
kaikilta laitoksilta, joissa pakataan ja steriloidaan terveydenhuollon tuotteita tai lääkinnällisiä
laitteita. Validointiohjelman tarkoituksena on varmistaa kaikkien sterilointi- ja pakkausprosessien
toimivuus ja toistettavuus.
Uudessa lääkinnällisiä laitteita koskevassa EU-asetuksessa 2017/745 (MDR) vaaditaan, että
steriiliksi merkittyjen laitteiden käsittelyssä, valmistuksessa, pakkaamisessa ja steriloinnissa
noudatetaan asianmukaisia validoituja menetelmiä. Tämä tarkoittaa, että myös pakkausprosessi
on validoitava.
Terveydenhuollon yksiköiden on voitava todistaa, että saumaaja tekee kunnollisen sauman
ja suljettu pakkaus toimii steriilisuojana myös steriloinnin jälkeen. Pakkauksen eheys voidaan
varmistaa validoimalla pakkausprosessi sekä valvomalla saumauksen laatua rutiiniluontoisesti.
Wipakin täydellinen tuotevalikoima takaa pakkausprosessin turvallisuuden.

Steriking® -validointipalvelu

Validointiprosessin tarkoituksena on varmistaa, että saumaajan jälki on moitteetonta
ja saumattu pakkaus toimii täydellisenä steriilisuojana. Wipak tarjoaa terveydenhoidon
yksiköille saumauksen validointipalvelun, joka tukee validointiohjelmien toteuttamista.

Steriking®-validointipalvelua voidaan käyttää osoittamaan pakkausprosessien tehokkuus ja toistettavuus, sekä todistamaan, että pakkaus pysyy eheänä terveydenhoidon
yksikön olosuhteissa. Steriking®-validointipalvelun sisältö saumaajaa kohden:

1

Steriking®-verkkopalvelualustan käyttöoikeus

2

Mallipohjat asennuksen (IQ, installation qualification), käyttökunnon (OQ, operational
qualification) ja suorituskyvyn (PQ, performance qualification) dokumentointiin

3

Steriloitujen pussien/pakkausten saumojen testaus

4

Steriloitujen pussien testaus mikroreikien varalta

5

Avautuvuustestaus (peel) ja arviointi

6

Validointiraportti, johtopäätökset ja suositukset

7

Automaattinen validointimuistutus

-tuotteet saumauslaadun rutiinivalvontaan
Steriking® Seal Control -arkit saumauksen testaamiseen
•

Seal Control -arkit on tarkoitettu paperi/laminaattipussien (tuotenro SC250) ja Tyvek®/laminaattipussien
tuotenro TSC200) saumauslaadun päivittäiseen testaukseen. Tulokset on arkistoitava.

Steriking® Smart Dye -väriainetestit
•

Smart Dye -testit (tuotenumerot SDT30B ja SDT30P) on tarkoitettu saumauslaitteiden suorituskyvyn ja
saumojen eheyden testaamiseen. Smart Dye -testejä voidaan käyttää osana pakkausprosessiin liittyvää
käyttökuntotestiä (OQ) sekä osana rutiinitestausta. Suositellaan käytettäväksi viikoittain ja aina kun
epäillään ongelmia sauman tai pakkauksen eheydessä.

Steriking® Multi Seal -saumaustesti
•

Multi Seal -testi (tuotenro MS300) on tarkoitettu saumaajan suorituskyvyn ja pakkauksen eheyden
testaamiseen erityisesti steriloinnin jälkeen. Soveltuu käyttökunnon (OQ) ja suorituskyvyn (PQ)
testaukseen pakkausprosessin validoinnin aikana, sekä käytettäväksi rutiiniluontoisena testinä
steriloinnin jälkeen. Suositellaan käytettäväksi kerran viikossa ja aina kun epäillään ongelmia
sauman tai pakkauksen eheydessä.
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Multi Seal- ja Smart Dye -testit ovat standardien ISO 11607-1 ja ASTM F1929 vaatimusten mukaisia.

