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VP групп нь гэр бүлийн үйлдвэр бөгөөд 1896 онд байгуулагдаж тэр
цагаас хойш өнөөг хүртэл амжилттай ажилласаар байна. Өнөөдөр VP
группийг гэр бүлийн дөрөвдөх үе нь удирдаж байгаа ба Европийн сав
баглаа боодлын үйлдвэрлэлийн тэргүүлэгч үйлдвэрүүдийн нэг нь
болсон.
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Sterile Barrier Systems / Ариун Барьер Систем 
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Ариутгалыг хянах ба баримтжуулах бүтээгдэхүүн
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ISO 11607 стандартын дагуу 
Sterile Barrier Systems (SBS)

Ариун Барьер Систем (АБС)-ийн

www.vp-group.de

Jan-Ole Scheer

Ариун Барьер Систем (АБС) ийн 
бүтэц ба зориулалт 

Тодорхойлолт: АБС

Ариун Барьер Систем (АБС )
А бАнтисептик хэрэглээ хүртэл бүтээгдэхүүнд микроорганизм 
оруулахгүй байлгах хамгийн жижиг баглаа боодол
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АБС – хамгийн жижиг хэлбэр
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Тодорхойлолт: АБС

Хамгаалах боодол 
Хамгаалалах боодол нь багажыг хэрэглэгдэхээс өмнө ариунХамгаалалах боодол нь багажыг хэрэглэгдэхээс өмнө ариун 
байлгах  болон багаж хэрэгслийг гэмтэхээс  хамгаална.

Баглааны систем
Ариун Барьер Систем, Хамгаалах боодол хоёрыг хамтад нь  
Баглааны систем  гэнэ
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Баглааны системийн хамгийн дээд 
хэлбэр:
Хоёр давхар АБС + хамгаалах 
боодол (тоосноос хамгаалах)

ISO 11607 – АБС нь дэлхий даяар мөрддөг стандарт
Европийн холбооны улсуудын эмнэлгийн хэрэгслэлийн үйлдвэр болон эмнэлгүүдэд зайлшгүй 

мөрддөг

ISO 11607 1 2006 Х 1ISO 11607-1:2006

(2014 онд шинэчлэсэн ZA:
only validated testmethods are  
mentioned in the ISO 11607)

Хэсэг 1
ариун барьер системийн материал, бүтэц, 
боловсруулалтанд тавигдах ерөнхий 
шаардлага

ISO 11607-2:2009 Хэсэг 2
Боолт баглааны хэлбэр ба битүүмжлэх 

й
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ажиллагаа түүний валидацанд тавигдах 
шаардлага 

ISO / TS 16775:2014
Зайлшгүй биш

Ариутгах багажны боолт савлагаанд - ISO 
11607-1 болон ISO 11607-2 стандартыг 
хэрэглэх заавар 
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EN 868 – Европийн стандартууд 
ISO 11607 стандартын шаардлагыг биелүүлэхэд хэрэглэгддэг 

Эмнэлгүүдэд түгээмэл хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн 

EN 868-2:2009 Боолтын материал (бэржгэр креп цаас, нэхээсгүй, SMS материал)

EN 868-3:2009 Уут болон ариутгалын уутны цаас

EN 868-4:2009 Цаасан уут

EN 868-5:2009 Халуунаар нааж битүүмжилдэг уут, рулон (=prefabricated SBS) 
усны уур нэвтрүүлдэг материал ба гялгар цаас хоёроос бүрдсэн

EN 868-6:2009 Эмнэлгийн багажанд зориулсан бүрээгүй  рулон цаас 
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EN 868-7:2009 Эмнэлгийн багажанд зориулсан бүрсэн рулон цаас 

EN 868-8:2009 Ариун байлгах системийн  хатуу хэлбэр ж: контайнер 

EN 868–9:2009 Tyvek® Ариун барьер систем

EN 868–10:2009 Бүрмэл Tyvek® Ариун барьер систем

EN 868-2: Боолтын материал 

Хэлбэржүүлсэн материал :Хэлбэржүүлсэн  материал :
− (креп) цаас (≈ 60 гр/м²)
− “Норгож хийсэн” нэхээсгүй (≈ 50 - 80 гр/м²) 
модны үртсэн зуурмаг (хөх өнгөтэй)
бас пластикан мяндсан утас (нэвт харагддаг

гялтгар) –ийг цаас мэт болгос
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Тохирох ариутгалын төрөл:
УУР
EO (Этилен оксид)
FORM (Формальдегид)
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EN 868-2: Боолтын материал 

Материал:
SMS (≈ 35 - 80 гр/м²)− SMS (≈ 35 - 80 гр/м ) 
Шахаж нийлүүлсэн олон давхар
полипропилен утаснууд: Spunbond
ба Meltblown
Spunbond = бат бөх 
Meltblown = филтер = барьер
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Ариутгалд тохирох :
УУР 
EO (Этилен оксид)
FORM (Формальдегид)
VH2O2 (Ууршуулсан H2O2 ус төрөгчийн давхар исэл = “Плазма”)

EN 868-5: Уут болон рулон (халуунаар нааж битүүмжлэх 
АБС)

Нүх сүвтэй материалуудын нийлмэлНүх, сүвтэй материалуудын нийлмэл
− Эмнэлгийн зориулалттай цаас 
− Нэхээсгүй материал 
− Tyvek® spunbond нэхээсгүй ба
ламинатан гялгар филм:

− PET/PP films (Polyester/Polypropylene)

− PET/PE films (Polyester/Polyethylene)
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( y y y )

Халуунаар наагдах ба хуулагдах 
Багажыг хэрэглэх хүртэл ариун байлгана
Материалын бүтцээс ариутгалын төрөл хамаарна. 
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Тохирох ариутгалын төрөл

УУР EO & FORM VH2O2
(Плазм)

Цаас / ламинатан филм,

Нэхээсгүй/ ламинатан
филм
Креп цаас‚ “норгож 
шахсан” нэхээсгүй, 
цаасан уут 

Үлдэгдэл 
Формальдегид-
ийг шалгаж үзэх 
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Tyvek/ ламинатан филм 

SMS боолт

Материалын барьер

Impermeable for
Air, Steam, Gases

Film
In daily use an absolute barrier

Impermeable for germ carriers:
Dust + Fluids

Paper: permeabel for
Air – Steam - Sterilants
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Paper: efficiant barrier against Fluids
and Dust = germ carriers
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Филтер 

Zoom

Seite / Page 17www.vp-group.de

Air, steam, sterilants (molecules) are able to
travel through the porestructure of paper

(poresize ≤ 20µ).
Germ carriers can not pass the filterports of

paper: they are too big

Цаасны хөндлөн зүсэлтийг томруулсан зураг
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Хөвөн даавуу
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… ариутгалд хэрэглэхэд тохирохгүй материал!

Хэрэглээ ба баримтлах дүрэм

Зөөлөн  “Ариун Барьер Систем” нь зөвхөн нэг удаагийн 
хэрэглээнд зориулсанхэрэглээнд зориулсан

Бактери вирус нэвтрүүлэхгүй  байх чанар нь давтан 
хэрэглэсний дараа алдагдана 

Зөөлөн  “Ариун Барьер Системийг” ариутгалд хоёр дахь 
удаагаа хэрэглэж болохгүй!

Seite / Page 20www.vp-group.de



11

Хэрэглээ ба баримтлах дүрэм

Ариутгалын уутны 75% хүртэлх хэмжээнд багаж дүүргэнэ:
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Давхар савлахдаа: цаасан тал цаасан талтайгаа // гялгар тал гялгар 
талтайгаа нийлнэ!

Хэрэглээ ба баримтлах дүрэм

Ариутгалын дараа: боодол баглаанууд 30 минутын дотор хуурай 
болох ёстойболох ёстой

Хэрэв 30 минутын дараа коденсат ус байж байвал уг боодлыг ариун 
бус гэж үзэж дахин цэвэрлэгээ/халдваргүйтгэх процессоосоо 
эхэлнэ. 
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Хэрэглээ ба баримтлах дүрэм
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Автоклаванд ачаалах: 
Хөнгөн боодлыг тавиурын дээд талд, хүнд боодлыг (багажтай хүнд 
сав) доод хэсэгт байрлуулна

АБС-ийг хадгалах ба тээвэрлэх нөхцөл
Температур : 15° – 25°C
Чийгшил: 35 – 50%, богино хугацааны хадгалалт 60%
Орчны нөхцөл тогтвортой байхОрчны нөхцөл тогтвортой байх 
Конденсат үүсэхийг анхаарах: Агаарын температур буурахад 
харьцангуй чийгшил ихсээр усны конденсац үүсэх цэгт хүрнэ. (ж. 
25°C, 60% харьцангуй чийгшилтэй агаарт 17°C-т конденсац 
үүснэ)
Зориулалтын хадгалалтын өрөө нь агааржуулагчтай бас 
шүүлтүүртэй байх. 
Зориулалтын цэвэрхэн өрөөнд хадгалах
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Уурын конденсат, борооны ус, янз бүрийн шингэн   болон  
химийн бодисоос хамгаалах 
Нарны шууд тусгал/ хэт ягаан гэрлээс хамгаалсан харанхуй 
орчин байх 
Шавьж хорхойноос хамгаалах 
Хүний хөл хөдөлгөөнөөс зайдуу хадгалах  
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“Ариун Барьер Систем”-ийн хадгалах хугацаа
АБС –ийн үйлдвэрлэгч хадгалах хугацааны талаар мэдээлэл өгөх 
ёстой. 

Stericlin® АБС  бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэлээс гараад хэрэглэх 
хүртэл дээд зах нь 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. Хэрэглэх  
гэдэг нь ариутгалд хийхийг хэлнэ!

Ариутгаснаас хойш хоёр дахь хадгалах хугацаа эхлэх ба: DIN 
58953-8 стандартын  дагуу дээд зах нь 5 жил хүртэл хадгалж болно
(дараагийн слайд харах)

Seite / Page 25www.vp-group.de

(дараагийн слайд харах)
АБС үйлдвэрлэгдснээс  ариутгалд хэрэглэх 

хүртэл:  дээд зах нь 5 жил хадгалах
Ар
иут
гал Ариун баглааг ариутгаснаас хэрэглэх 

хүртэл:  дээд зах нь 5 жил хадгалах 

DIN 58953-8:2010 стандартын дагуу хадгалах хугацаа  
 
DIN 58953-7:2009 стандартын дагуух хадгалах хугацаа 
 
 
ISO 11607 / EN 868 
стандарттай нийцсэн 
“Ариун барьер 
систем”-ийн төрлүүд    

Хамгаалалтгүй 
хадгалалт  

(тоосны хамгаалалтгүй, 
ж: тавиур дээр ) 

Хамгаалалттай 
хадгалалт  
(тоосноос 

хамгаалсан, ж:  
шкаф, шүүгээнд) 

 
 
Дан эсвэл давхар АБС 

 
Даруй хэрэглэхэд 
зориулсан, удаан

 
6 сар  
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зориулсан, удаан 
хадгалахад зориулаагүй 

 
 
Дан эсвэл давхар АБС  
+ хамгаалалтын баглаа 
= Боодлын систем 
 

 
Дээд зах нь 5 жил  

эсвэл  
үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүний хадгалах 

хугацааг баримтлах 
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Хичээлийн төгсгөл 

А б !Анхаарал хандуулсанд баярлалаа !

Хэрэгцээтэй линкууд :
www vp-group de
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www.vp group.de

www.sterilebarrier.org


