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Технiчна документацiя на медичний вирiб розроблена.
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методи стер iзацii: газовий (оксидом етилену) згiдно ДСТУ EN ISO 11135-1:2015 кСтерилiзацiя
виробiв мед ЧНОГо ПриЗначення оксидом етилену. Частина 1. Вимоги до розроблення, валiдацii та

Нтролю процесу стерилiзацii медичних виробiв>; радiацiйний згiдно ДСТУ EN ISO
<Стерилiзацiя виробiв медичноi призначеностi. Радiацiйна стерилiзацiя. Частина 1.
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