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Engineering Plastics for the MEDICAL Industry :
Compatibility with common STERILISATION methods
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Om te voorkomen dat tijdens medische ingrepen ziekten worden overgedragen, moeten de daarbij gebruikte instrumenten vrij zijn
van ziekteverwekkende micro-organismen. In ziekenhuizen worden de instrumenten die bij operaties worden ingezet, steeds tussen
twee toepassingen gereinigd, gedesinfecteerd en/of gesteriliseerd.  Sterilisatie van medische hulpmiddelen is essentieel om bv. 
besmetting met de ziekenhuisbacterie te vermijden. 
In de onderstaande tabel wordt de compatibiliteit met de verschillende sterilisatie-technieken weergegeven van de ‘Life Science
Grades’ (LSG) plastics die onze partner QUADRANT specifiek ontwikkeld heeft  voor de medische, farmaceutische en 
biotechnologische industrie. Dit LSG-portfolio omvat Engineering Plastics  platen en staven ( keuring dus niet enkel op de resins !),  
die compliant zijn met de FDA, ISO 10993 en USP richtlijnen voor wat betreft biocompatibiliteits-testing van kunststoffen ( kosten- & 
tijdbesparend  ! ), met gekoppelde garantie van volledige traceerbaarheid van grondstof tot op stock geproduceerd half-materiaal. 
Daar bijna altijd  (meer & meer agressieve) reinigingsmiddelen gebruikt worden tijdens het reinigingsproces dat vooraf gaat aan de 
sterilisatie, is een ruime chemische resistentie van de plastics veelal bijkomend vereist.

Let wel : voor tal van de applicaties in de farmaceutische industrie volstaat het om enkel te voldoen aan de specifieke voorwaarden 
voor plastics in contact met voeding ( Food Grade normering ->  zie in dit verband ook onze communicatie van vorig kwartaal over 
de nieuwste bindende EU-regulering  voor kunststoffen in contact met Food, i.e. 1935/2004 EC & complementerende 10/2011 EC ).

Voor meer info betreffende de QUADRANT LSG-kunststoffen, de chemische resistentie van onze gezamenlijke engineering plastics 
en de Food Grade certifiëring, contacteer onze PLASTISERVICE-experts in uw buurt.


