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När det kommer till sterila galler, innebär bibehållen sterilitet 
skydd av er patient. HALYARD packskynken är det mest 
validerade förpackningsmaterialet på marknaden, som tillför 
den pålitliga lösning som ni behöver för det optimala 
patientomhändertagandet och skyddet.  

SKYDD VIA STYRKA

HALYARD * sterila packskynken är gjorda av 
polypropylen med hjälp av en tre-skikt (Spunbond-
Meltblown -Spunbond) process; de yttre skikten av 
HALYARD ONE-STEP * steriliseringsomslag ger
exceptionell styrka och hållbarhet. Det inre multilagret av 
Meltblown fibrer ger en optimal barriär mot bakterier och 
vätskor samtidigt som man tillåter penetration av gas steriliserings-
medel (ånga, etylenoxid, formaldehyd och  plasma).

SKYDD VIA EN OPTIMAL BAKTERIEBARRIÄR

Materialet i HALYARD* sterila packskynken är behandlat med den unika patenterade POWERGUARD* teknologin. Den patenterade 
processen behandlar materialet i packskynket med ett unikt elektrisk mikrofält som omger fibrerna. Detta varierande nätverk av 
laddade fibrer bildar gradienter i vävstrukturen, som möjliggör effektiv  mikrobiell avskiljning och lagring,  nödvändigt för att 
förhindra fibrernas frisättning av infångade föroreningar över tid. Den patenterade POWERGUARD* behandlingen upprätthåller  
höga avskiljnings- och retentionsegenskaper genom sterilisering, hantering och förvaring.

Bilderna illustrerar effekten av POWERGUARD* på sterila 
barriärmaterial efter BFE-tester (ASTM F2101): plattorna har 
täckts på motsvarande sätt med flergångsmaterial 
steriliseringsomslag, två lager av SMS steriliseringsomslag, 
och HALYARD ONE-STEP* H400. De materialförsedda 
plattorna provocerades med Staphylococcus aureus bakterier.
Efter tjugofyra timmar togs omslaget bort och CFU räknades 
för att bestämma antalet bakterier som trängt igenom de olika 
steriliseringsmaterialen.
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PÅLITLIGHET 

Samtliga HALYARD* steriliserings packskynken är CE-märkta och certifierade enligt EN ISO 11607-1:2009/A1:2014 och testade 
enligt EN 868-2. Förutom att vara starka och ha en utmärkt barriärstyrka så är HALYARD* packskynken:

• Luddfria
• Vattentåliga
• Draperbar
• Testad för händelserelaterad

sterilitetsbevarande

• Validerad med de mest förekommande
steriliseringsmetoderna

• Låg temperatur:
-  STERRAD® Sterilisation System
-  STERIS® Sterilisation System

• Pre-vacuum Steam
• Gravity Steam sterilisation
• Formaldehyde sterilisation
• Ethylene Oxide (EO) ANVÄNDARVÄNLIGHET

Inom Halyard, anser vi att det bör finnas ett packskynke tillgängligt för varje behov och vid 
varje tillfälle.  HALYARD*s portfölj av steriliserings packskynken erbjuder:

•  HALYARD* Sekventiellt steriliserings packskynke: enkla skynken av POWERGUARD*-behandlad SMS för sekventiell vikning

•  HALYARD  ONE-STEP* steriliserings packskynke: 2-lager av POWERGUARD*-behandlad SMS termiskt förslutet längs kanterna för
att erbjuda en enkel vikning som ger en tidsbesparing upp till 49%.

•  HALYARD* QUICK CHECK* Steriliserings packskynke: en POWERGUARD*-behandlad ONE-STEP* produkt med ett blått och ett vitt
lager, som gör det enklare att upptäcka om steriliteten är bruten. 

Alla HALYARD* sterila produkter finns i olika storlekar och styrkor anpassat för storlek och vikt på det galler som ska paketeras.  
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•  HALYARD         ONE-STEP * och HALYARD* QUICK CHECK*

steriliserings packskynke erbjuder enstegs drapering. 
Studier gjorda av Kurt-Salmon Associates visar en
tidsbesparing med 49% vid vikning och en tidsbesparing
med 48% vid öppning. •  Barriärskyddet är likvärdig som vid förpackning med

2 enkla packskynken vilket bevisas av TNO4,5. 
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ANVÄNDARVÄNLIGHET: DUBBELDRAPERAT SKYDD PÅ HALVA TIDEN 



ANVÄNDARVÄNLIGHET GENOM FÖRVARINGSOPTIMERING  

HALYARD* steriliserings packskynken kräver minimal förvaringsyta och kombineras ofta med användandet av transportbrickor 
eller korgar. 

HÖGKLASSISK SERVICE
I enlighet med Halyard Health* Mission Statement  är målet att erbjuda kliniskt överlägsna produkter och enastående service 
för att främja hälsa och sjukvård över hela världen

Vår Halyard distributör har glädjen att:: 
•  Genomföra en översyn av systemen på er avdelning för att identifiera områden som kan erbjuda

potentiella besparingar och / eller effektivitetsvinster

•  Organisera HALYARD* tester av våra produkter och erbjuda in-service support 

•  Föreslå transportlogistiska lösningar

•  Erbjuda träning och support på de centrala steriltekniska avdelningarna.

Reference:  1. Data on file Halyard Health. 2. US patent 5.998.308, December 7, 1999. 3. Study Kurt Salmon Associates. 4. TNO report, May 1999, Determination of the microbial barrier properties of twelve types of packaging material according to the Final Pack Method. 5. TNO report, V6412 April 

2005, Determination of the microbial barrier properties of thirty types of packaging material from Kimberly-Clark, according to the Final Pack Method.

Halyard Health är en medicinteknisk koncern 
fokuserad på att förhindra infektion, att eliminera 
smärta och ge snabbare återhämtning. Halyard 
Healths produkter är kliniskt överlägsna och 
erbjuder bästa tänkbara service för att främja hälsa 
och sjukvård över hela världen.
För mer information, vänligen skicka e-post till 
customerservice.uk.ie@hyh.com eller besök 
www.halyardhealth.co.uk.

www.halyardhealth.co.uk
*  Registered Trademark or Trademark of Halyard Health, Inc. or its affiliates. ©2015 HYH. All rights reserved. 
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KUNSKAPSNÄTVERK Klinisk 
utbildning.  
Kunnig Kundsupport.  
Professionell Säljkår. 
Verktyg och Bästa tillämpning . 
Klinisk forskning, 
Engagemang för kvalité.
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