
Fisa tehnica  
 

 
 

Denumire produs: Hartie de impachetat pentru sterilizare, 60 gr/mp  

Referinta produs:  

 
202.025.3000  

202.030.2500 
202.035.2500 
202.045.1000 
202.050.0500 
202.060.0500 
202.075.0250 
202.090.0250 
202.100.0250 
202.120.0125 
202.130.0125  
 

Standarde aplicabile:  

 
25 x 25 cm  

30 x 30 cm 
35 x 35 cm 
45 x 45 cm 
50 x 50 cm 
60 x 60 cm 
75 x 75 cm 
90 x 90 cm  
100 x 100 cm 
120 x 120 cm 
130 x 130 cm  

 
MDD 93/42/EEC Clasa 1  

EN 868- 2 / ISO 11607 - 1  
EN 980  
ISO 13485  
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1 Introducere 

 
Hartia de impachetat pentru sterilizare Sterintech ™ este impermeabila la apa si poate fi utilizata 

pentru ambalare interior sau exterior tăvi și containere in vederea sterilizarii cu abur, formaldehida 

și oxid de etilena. Aceste sisteme, adevarate bariere sterile au proprietăți antibacteriene dovedite. 

 
 

2 Descriere  
 

Astăzi controlul infectiei devine din ce în ce mai important din moment ce tot mai multe bacterii încep 

să devină rezistente la cele mai recente antibiotice. Prevenirea infectiei este cuvântul cheie. Hartia 

de impachetat este esențiala atât pentru asigurarea sterilității cat și pentru prevenirea infecțiilor, prin 

funcția sa ca bariera sterila pentru dispozitivele medicale. 
 
Hartia de impachetat pentru sterilizare Sterintech ™ poate fi folosita ca o folie interioară sau 

exterioară și are rolul unui câmp steril în combinație cu materialele nețesute și textile.  
 
Hartia de impachetat Sterintech ™ este caracterizata prin următoarele:  
 
• Bariera microbiana si protectoare pentru materialul sterilizat impotriva patrunderii 

prafului, impuritatilor sau contaminarii 

• Rezistenta crescuta la fluide, impachetare, depozitare si transport 

• Poate servi ca măsură de prevenire a infectiei 

• Rezistență mare la perforare și rupere 

• Moale, puternica și fara memorie 

• Compatibil pentru metodele de sterilizare cu abur, formaldehida sau oxid de etilena 

• Conform cu standardul ISO 11607-1 și EN 868-2 

 • culoare albastra sau verde 
 
Detalii despre mărimea și cantitatea per unitate, după cum urmează: 
 
Exemplu: 202.025.1000 : dimensiuni 25 cm x 25 cm si cantitate pe kit este 1000 coli  

Exemplu: 202.075.0250 : dimensiuni 75 cm x 75 cm si cantitate pe kit este 250 coli  



3 Confirmare standarde  
 
✦ ISO 11607 Partea 1 : 2006 si EN 868/2 : 09  
✦ USA (FDA) TITTLE 31 Partea 176-170  
✦ Ghiduri Europene 94/62 (metale grele si impachetare)  
✦ Directiva pentru Dispozitive Medicale (MDD) 93/42/EEC  

 
Conformitate cu EN 868 / 2 : 09 – Cerinte si metode de testare 
 
Capitol    Caracteristici     Metoda de testare            Unit  Cerinta                                       Valoare Medie  
 

 
4.2.1  Materiale 
 

 
Virgine - - - Conform materii prime  
 

 
4.2.1  Generale  Observare vizuala  - anticondens, cute sau ingrosare  Conform  

suficienta pentru a afecta functionalitaea sa 
 

 
4.2.1.1  Culoare  Observare vizuala - Examininare vizuala dupa scoaterea   Nu ajunge  

Din autoclav ISO 6588  
 

 
4.2.1.1  Toxicitate  Norme legale  - Nici un risc pentru sanatate  Conform  
 

 
4.2.1.2  Masa medie de  ISO 536  g/m2  Masa medie trebuie sa fie de  60  

1 m2   5 % fata de valoarea nominala data  
de producator  
 

 
4.2.1.3  pH-valoare  ISO 6588  5  pH  8   6,7  
 

 
4.2.1.4  Clorura  ISO 9197-1  %  0,05 % (NaCl) 0,03  

 
 

 
4.2.1.5  Sulfat ISO 9198  %  0,25 % (Na2SO4) 0,055  

 

 
4.2.1.6  Fluorescenta  DIN 58953-6  % Nici o creștere a luminozității din cauza     Conform 

    brightener optic de peste 

    1%, iar numărul de locuri   5; 

    pete axa   1 mm / 0,01 m2 

 
4.2.1.7  Suprafata  EN 1149-1   < 1.0 x10E13  2,9 x 10E11  

Resistenta                0.055/ 12m3/kg      

 

 

 

 

 

 



Conformitate cu EN 868 / 2 : 09 – Cerinte specifice ale hartiei de impachetat  
 

 
 
 
Chapter  Caracteristici  Metoda testare  Unit  Cerinta Valoare medie  

 
4.2.2.2.2  Elongatie  EN ISO 1924-2  %  10 (in lungul fibrei)  13  

 2 (perpendicular pe fibra)  5 
 

 
4.2.2.2.3  Impermeabilitate   Anexa  B  s  20 timp penetrare  25  
 

 
4.2.2.2.4  Micropor                       Anexa  C  m          20 (medie)  

  

 
4.2.2.2.5  Impachetare si infasurare   Anexa  D  mm      125 (in lungul fibrei) 85  

 160 (perpendicular pe fibra) 148  

 
4.2.2.2.6  Putere elasticitate  EN ISO 1924-2  kN/m     1,33 (in lungul fibrei) 2,4  

   0,67 (perpendicular pe fibra) 1,33  

 
4.2.2.2.7  Elasticitate umeda  ISO 3781  kN/m     0,33 (in lungul fibrei) 0,8  

   0,27 (perpendicular pe fibra) 0,45  

 
 
 
 

Conformitate cu ISO 11607 - partea 1 - 2006  
 
 
 
Capitol   Caracteristici  Metoda testare  Unit      Cerinta  Valoare medie  

 
5.2.3  Dovada de germeni  DIN 58953-6 1987 Nil  Nici o crestere a populatiei pe placi  Conform  

in umezeala  Chap. 2.14  
 

 
Dovada de germeni  DIN 58953-6 1987 Nil  Nu sunt detectate colonii  Conform  
Cu bule de aer  Cap. 2.15  
 



4 Materii Prime  

 
Hartia de impachetat Sterintech™ este alcatuita din urmatoarele materiale:  
 
- Hartie creponata:  60 gr/m², moale, impermeabila, hârtie medicala creponată specială  

produsa din albită, pastă de lemn virgin, nontoxica, biocompatibila 
 

- Punga plastic:  PE , reciclabil  

- Cutie:  Carton  

- Eticheta cutie:  pergament , lipici fara latex  
- Manual:  -  
 

 
 
 

5 Asigurarea calitatii  
 
Hartia de impachetat Sterintech™ este produsa in conformitate cu certificatele noastre ISO 9001 

si ISO 13485. Toate instructiuniile si metodele de control sunt folosite in sistemul nostru de 

Asigurare a calitatii care este audiat de doua ori pe an de catre noi si o data pe an de auditori 

externi.  
 
Toate produsele SP Medikal pot fi urmarite pe baza numarului de lot. Documente ale productiei sunt 

pastrate si inregistrate timp de 5 ani si pe baza acestor acte pot fi urmarite materiile prime folosite in 

productia lor.   

 

Procedurile de supraveghere formează o parte din Manualul de calitate. 
 
 
 

6 Impachetare  
 
Hartia de impachetat Sterintech ™ se 
impacheteaza într-o pungă si apoi se ambeaza 
într-o cutie de carton după cum se specifică la 

punctul 4) "materii prime". Fiecare cutie este 
conceputa pentru a se potrivi cu dimensiunea 
corectă și cantitățile produsului. 
 
De exemplu, in partea dreaptă, eticheta unei astfel 
de cutii.



7 Conditii de stocare  

 
Pe fiecare cutie sunt menționate condițiile de depozitare care garantează specificațiile de 
produs în perioada de timp pana la expirare. Eventualele reclamatii pentru produs sunt se 
inregistreaza si se stocheaza. SP Medikal garanteaza performanța produselor pana la data 
expirării specificată, dacă ambalajul nu a fost deschis sau deteriorat.  

 
 

8 Explicarea simbolurilor 

 
Pe cutie se gasesc urmatoarele simboluri referitoare la conditiile de stocare (EN 980) 
 
 
 

Pastrare in loc uscat si ferit de contactul cu fluide  
 

 
 
 
 

Protectie impotriva razelor UV 
 

 
 
 
 

Pastrare la temperatura mentionata 
 

 
 
 
 

Pastrare la umiditatea mentionata 

 

 

Folosire doar daca cutia este intacta 

 

 

Folosire o singura data 

 

 

Marcaj CE  



9 Declaratie producator  

 
Hartia de impachetat pentru sterilizare Sterintech™ este produsa într-o incinta cu climat de 
producție controlat care a fost proiectat pe baza prevederiilor GMP la următoarea locație:  
 

SP Medikal San Ltd. Sti.  

Topçular Mahallesi  

Incirlik Sokak  
Ertas Is Merkezi , No.: 5/65 Kat : 2  
Rami / Eyüp Istanbul  
Turcia



Certificat de Conformitate  
 

 
 

Noi, SP Medikal San Ltd Sti., reprezentata de subsemnatul, declaram ca  
 
Hartia de impachetat pentru sterilizare Sterintech™ avand codurile:  
 

202.025.3000  

202.030.2500 
202.035.2500 
202.045.1000 
202.050.0500 
202.060.0500 
202.075.0250 
202.090.0250 
202.100.0250 
202.120.0125 
202.130.0125  

 
25 x 25 cm  

30 x 30 cm  
35 x 35 cm  
45 x 45 cm  
50 x 50 cm  
60 x 60 cm  
75 x 75 cm  
90 x 90 cm  
100 x 100 cm  
120 x 120 cm  
130 x 130 cm  

 
A fost testata respectand standardul EN 868 - 2 si ISO 111607 - 1  
 
Prin prezenta confirmam ca Hartia de impachetat Sterintech™ este produsa in  conformitate cu 
urmatoarele standarde:
 
Hartie creponata moale:  
 

 
 
 
 

Hartie creponata moale:  

 
EN 868 partea 2 : 2009  

"Materiale și sisteme de ambalare pentru dispozitive medicale 
care urmează a fi sterillizate: Ambalaj de sterilizare. Cerințe și 
metode de testare. Cu excepția alin. 4.4.1.9 nu pot fi folosite la 
fel de câmp steril 

ISO 11607 partea 1 : 2006  

"Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate: 
Cerințe pentru materiale, sisteme de bariere sterile și 
sisteme de ambalare "

 
Conform certificatelor ISEGA care sunt disponibile în unitatiile noastre. 

 

 

 
 
 
 

Seda Kücükyilmaz  Peter M. den Uil (B. Sc.)  

19 August 2011  Department Calitate  Director asociat  



Certificat de Complianta  
 

 
 

Noi, SP Medikal San Ltd Sti., reprezentata de subsemnatul, declaram ca  
 
documentația tehnică pentru Hartia de impachetat Sterintech ™ cu numere de referință:

 
 

202.025.3000  

202.030.2500 
202.035.2500 
202.045.1000 
202.050.0500 
202.060.0500 
202.075.0250 
202.090.0250 
202.100.0250 
202.120.0125 
202.130.0125  

 
 

25 x 25 cm  

30 x 30 cm  
35 x 35 cm  
45 x 45 cm  
50 x 50 cm  
60 x 60 cm  
75 x 75 cm  
90 x 90 cm  
100 x 100 cm  
120 x 120 cm  
130 x 130 cm  

 
respectă cerințele care îi sunt aplicabile. 
 

Dispozitivele medicale sunt clasificate ca: Clasa 1 non-sterile 
 

Documentația tehnică a producătorului, după cum este necesar pentru dispozitivele non-sterile de 

clasa 1, a fost revizuita în conformitate cu cerințele din anexa VII, secțiunea 3 
 
Subsemnatul declară că dispozitivul medical specificat mai sus este în conformitate cu cerințele 

esențiale prevăzute în anexa 1 al Directivei Europeane a Dispozitivelor Medicale 93/42/CEE 

(MDD). 
 
Această declarație de conformitate se bazeaza pe Directiva Europeana a Dispozitivelor Medicale 
93/42/CEE  
 
Produsele enumerate mai sus sunt produse în sistemul de asigurare a calității ISO 13485  
 
 
 
 
 
 
 

Seda Kücükyilmaz  Peter M. den Uil (B. Sc.)  

19 Aug 2011  Department  Calitate Director Asociat  


