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Bem-vindo a One Tray®

Apreciamos muito a sua decisão de comprar o Sistema de Contentor 
Selado ONE TRAY®. Comprou um sistema de contentor rígido ultra-
moderno. Os Contentores Selados para Esterilização ONE TRAY® 
destinam-se a ser usados para conter dispositivos médicos que toleram 
altas temperaturas durante ciclos de esterilização pelo vapor.

Depois da esterilização, o Contentor Selado para Esterilização ONE TRAY® 
proporciona armazenagem segura, transporte e entrega assegurada dos 
dispositivos nele contidos, num contentor selado com uma tranca de 
segurança que revela qualquer violação, e documentação de registo da 
carga de acordo com as diretrizes AAMI e AORN.

Os contentores ONE TRAY® são dispositivos reutilizáveis que consistem 
de uma base, tampa, coberturas de filtros e uma plataforma do tabuleiro 
construída com materiais de alumínio anodizado e aço inoxidável. Com 
cuidados e manipulação apropriados, os ONE TRAY® proporcionam 
muitos anos de serviço eficiente e confiável.

O desempenho e o uso para que foram projetados os Contentores 
Selados para Esterilização ONE TRAY® deverão utilizar:

 • Os parâmetros de exposição à esterilização dos fabricantes do dispositivo
 • As práticas/diretrizes recomendadas descritas pela AAMI (Association  
  for the Advancement of Medical Instrumentation/ Associação   
  para o Progresso da Instrumentação Médica), AORN (Association   
  of periOperative Registered Nurses/ Associação de Enfermeiros   
  periOperativos Registados)

Mecanismos de fecho/travamento
Tampa

Coberturas do filtro

Manípulos/ pegas

Plataforma do tabuleiro

Base
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Produto Nº.
Modelo ONE TRAY® 21”

Descrição
M2104      53,3cm (21”) Compr. x 30,5cm (12”) Larg. e 10,2cm (4”) Altura de trabalho
M2106      53,3cm (21”) Compr. x 30,5cm (12”) Larg. e 15,2cm (6”) Altura de trabalho
M2108      53,3cm (21”) Compr. x 30,5cm (12”) Larg. e 20,3cm (8”) Altura de trabalho

Modelo ONE TRAY® 24”
Descrição

M2404      53,3cm (21”) Compr. x 30,5cm (12”) Larg. e 10,2cm (4”) Altura de trabalho
M2406      53,3cm (21”) Compr. x 30,5cm (12”) Larg. e 15,2cm (6”) Altura de trabalho
M2408      53,3cm (21”) Compr. x 30,5cm (12”) Larg. e 20,3cm (8”) Altura de trabalho

Acessórios ONE TRAY®

Descrição

OTK-210

   

Kit de Processamento ONE TRAY®

200 kits por caixa
Cada kit contém: 

   3 filtros de um só uso
   2 cartões de identificação da carga, 1 Integrador  
      químico de Classe 5
   2 trancas de revelação de violação com ponto   
      indicador de esterilização pelo vapor

Orgulhosamente feitos nos E.U.A.M8-16-1

Produto Nº.

Produto Nº.

Componentes e Configurações 
disponíveis ONE TRAY® 
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Parâmetros de esterilização 
por vapor ONE TRAY® 

Parâmetro
Ciclo de Esterilização 
a Vapor com Remoção 

Dinâmica do Ar/ Pré-Vácuo  

Esterilização a Vapor de 
Gravidade

Temperatura de exposição 132°C (270°F) 132°C (270°F)

Impulsos de Pré-
condicionamento Mínimo 3 n/a

Tempo de exposição  4 minutos 34 minutos

Tempo de secagem Não é necessário Não é necessário

Tempo de arrefecimento 
do ciclo Não é necessário Não é necessário

Empilhamento Não permitido no ciclo de 
esterilização

Não permitido no ciclo de 
esterilização

  Embora seja permitido pelo 510k K052567 para um ciclo  
 de gravidade de 34 minutos, a IST não recomenda o uso  
  do ciclo de Gravidade. A menos que o fabricante do   
 dispositivo recomende especificamente o uso do ciclo de  
 Gravidade, os ciclos de Remoção Dinâmica do Ar (Pré-Vácuo) 
  deverão ser os ciclos escolhidos. É crucial consultar as   
 instruções do fabricante do dispositivo para determinar o ciclo  
 de esterilização requerido.
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Resumo dos Testes de 
Desempenho do ONE TRAY® 

Conteúdo/Configuração
Teste de Desempenho 
efetuado para 510k 
K052567

Testes de Desempenho Adicionais 

Acessórios necessários
Componentes, filtros 
e trancas que revelam 
violação ONE TRAY

Componentes, filtros e trancas que 
revelam violação ONE TRAY

Temperatura para Pré-
Vácuo 132°C - 4 minutos 134°C - 3 minutos

Lumens
Lumens: 3 mm de diâmetro 
ou maiores e comprimentos 
até 400 mm

Lumens: 1 mm de diâmetro ou maior e 
comprimentos até 500 mm

Duração em armazém/ 
Manutenção da esterilidade Teste Nº. 1 - 2 Dias Teste Nº. 2 - 30 dias, Teste Nº. 3 - 180 

dias, Teste Nº. 4 - 365 dias

Peso máximo

Conjunto de prova que pesa 
11,3 kg (25 lbs) para apoiar o 
uso de uma carga de 11,3 kg 
(25 lbs)

Conjunto de prova que pesa 18,2 kg  
(40 lbs) para apoiar o uso de uma carga 
de 11,3 kg (25 lbs)

Tipos de dispositivos Instrumentos com dobradiças, 
áreas recartilhadas e lumens

Superfícies emparelhadas/ acasaladas: 
pinças, grampos, alicates de dobrar, 
manípulos de roquete, retratores 
Com cânula: Pontas de broca, torneiras, guias, 
chaves de parafusos, parafusos canulados

Materiais do dispositivo

Metais: Aço Inoxidável, Alumínio   
Termoplásticos: 
Polipropileno, Radel
Polímeros termoendurecidos: 
Silicone 

Metais: Aço Inoxidável, Titânio, Alumínio 
Termoplásticos: PEEK, Polipropileno, 
Radel
Polímeros termoendurecidos: Silicone, 
Fenólico

Testes de desempenho do ONE TRAY® foram efetuados por HIGHPOWER Labs, 
que é um laboratório credenciado ISO 17025. Todos os testes foram efetuados 
sem o uso de um tempo de secagem. Os testes de desempenho incluíram:
• Letalidade do vapor • Duração de vida em armazenagem • Integridade da embalagem
• Penetração do esterilizante • Compatibilidade do material • Limite de reutilização
• Esterilidade em húmido • Biocompatibilidade

Declarações adicionais na etiqueta são apoiadas por testes de desempenho 
utilizando os protocolos originais 510(k) e foram documentadas 
internamente pela companhia. Os testes de desempenho e as declarações 
adicionais na etiqueta são consistentes com as diretrizes da FDA.
Segundo as práticas/ diretrizes da indústria, as instalações utilizadoras 
deverão seguir políticas e procedimentos internos para:
• Armazenagem e transporte para a práticas de esterilidade de manutenção relacionadas com eventos.
• Esterilização e colocação em serviço de dispositivos médicos esterilizados.
• O uso do conteúdo de sistemas de contentor que pareça que retiveram humidade.
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Preparação

1. Inspecione minuciosamente o contentor para detetar mossas,   
 componentes soltos ou danos que posam afetar o desempenho.

2.  Coloque o contentor numa superfície estável e nivelada a uma altura   
 que facilite abrir a tampa com segurança.

3.  Abra o contentor removendo a tampa de acordo com as instruções   
 ilustradas na tabela da página seguinte.

4. Confirme que o bordo da base esteja livre de rebarbas e mossas. 

5. Inspecione para assegurar que a junta da tampa esteja livre de rachas,  
 rasgões, imperfeições ou defeitos e esteja completamente assente   
 no seu canal da tampa.

6. Confirme que a tampa encaixa corretamente na base do contentor e   
 veda bem no lugar.
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A tampa sobre a base com o mecanismo de 
travamento na posição trancada

Método de Abertura

Agarre os mecanismos/ puxadores dos fechos 
nas duas extremidades do contentor

Simultaneamente puxe os mecanismos dos 
fechos para fora, em ambas as extremidades

A alavanca de trancar solta-se do bloco onde 
encaixa na base, conforme os mecanismos dos 
fechos são levantados

A alavanca de trancar solta-se do bloco 
onde encaixa na base, conforme ambos os 
mecanismos dos fechos são levantados

Os mecanismos dos fechos estão agora 
completamente abertos e a tampa é retirada 
da base

1 2

3 4

5 6
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A validação do desempenho dos ONE TRAY® está em 
efeito APENAS com o uso exclusivo de componentes, filtros 
e trancas de revelação de violação ONE TRAY®.

Instalação do Filtro
1. Um filtro único e descartável ONE TRAY® é necessário para cada uma  
 das áreas perfuradas (um na tampa do contentor e dois na base). 

2. Cada filtro descartável ONE TRAY®.deverá ser inspecionado para   
 confirmar a ausência de imperfeições ou defeitos tais como orifícios   
 perfurados ou rasgões.

3.  Inserir o filtro ONE TRAY® com o nome ONE TRAY® virado para cima.  
 O nome deverá ficar debaixo da barra deslizante da cobertura do filtro. 

4.  Cada filtro descartável.ONE TRAY®.tem que cobrir completamente o   
canal com ranhuras que circunda as áreas perfuradas.

5.  Confirme que a extremidade entalhada da cobertura do filtro esteja   
 corretamente orientada com o conjunto correto de postes de retenção.

6.  Insira a extremidade entalhada da cobertura do filtro por baixo dos   
 postes de retenção. 

7.  Posicione os orifícios de encaixe na barra deslizante da cobertura do filtro  
 por cima de um conjunto oposto correspondente de postes de retenção.

8. Aplique pressão para baixo nos bordos exteriores dos arcos das cintas  
 na cobertura do filtro, e empurre a barra deslizante completamente   
 para a frente, para uma posição completamente trancada por baixo   
 dos postes de retenção.

Os filtros são para um só uso apenas, e têm que ser 
descartados depois de ciclo de processamento. Não use mais 
do que um filtro em cada área que precisa dum filtro.

Assegure-se de que o filtro não se recobre a si mesmo ou 
fique enrugado ou dobrado (dobrado sobre si mesmo).
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Instalação do Filtro

Use o Kit de Processamento ONE TRAY® Confirme que o vedante da tampa e o canal 
estejam limpos e sem obstruções.

Posicione o filtro ONE TRAY® de modo que os 
orifícios se alinhem por cima dos postes de retenção 
do mesmo lado que a barra deslizante na cobertura 
do filtro. O nome ONE TRAY® irá ficar alinhado  
por baixo da barra deslizante do filtro

Insira a extremidade entalhada da cobertura do 
filtro debaixo do poste de retenção apropriado

Posicione os orifícios de encaixe na barra 
deslizante da cobertura do filtro por cima dos 
postes de retenção do lado oposto 

Aplique pressão para baixo na cobertura 
do filtro e empurre a barra deslizante para a 
posição trancada

1 2

3 4

5 6
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Carregar o Contentor

1. Impedir que o conteúdo entre em contacto com a tampa.

2. Evitar obstruir as áreas perfuradas e as coberturas do filtro.

3. Segundo as práticas/ diretrizes da indústria, um integrador químico   
 deverá ser usado dentro de cada conjunto agregado como conteúdo.  
 As instalações utilizadoras deverão seguir políticas e procedimentos   
 internos para o uso do integrador. 

Innovative Sterilization Technologies recomenda o uso de um 
integrador químico de Classe 5.

4. Ao carregar o contentor, apenas a plataforma do tabuleiro ONE TRAY®  
 foi especificamente projetada para a colocação direta de dispositivos   
 médicos ou para inserção de tabuleiros de organização modulares   
 para instrumentos.

5. Coloque o integrador químico de acordo com a sua política interna. 

Os dispositivos médicos deverão ser preparados e esterilizados de 
acordo com as instruções escritas dos fabricantes para serem expostos a 
esterilização pelo vapor.
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Montagem e Segurança 
do Contentor

1. Inspecione o bordo da base para confirmar que não haja mossas nem  
 rebarbas.

2. Inspecione a junta vedante da tampa para confirmar que não haja  
 rachas, rasgões, imperfeições nem defeitos.

3. Confirme que todas as coberturas de filtros estejam bem fixadas nos  
 seus lugares.

4. Coloque a tampa na base de maneira uniforme e confirme um  
 encaixe correto.

5. Fixe bem a tampa carregando simultaneamente para baixo para  
 engatar os mecanismos de travamento em ambos os extremos. 

6. Insira uma tranca de revelação de violação ONE TRAY® através dos  
 mecanismos de travamento em ambas as extremidades da base.

7. São fornecidos cartões de identificação do conteúdo. As instalações  
 utilizadoras deverão seguir políticas e procedimentos internos para a  
 identificação do conteúdo.

A validação do desempenho dos ONE TRAY® está em 
efeito APENAS com o uso exclusivo de componentes, 
filtros e trancas de revelação de violação ONE TRAY®.
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Método de Fechar

Alinhe a tampa com a base Instale a tampa corretamente na base

Engate os mecanismos de fecho com o seu 
bloco de montagem na base, e ponha as 
alavancas de trancar na posição horizontal

Simultaneamente empurre para baixo ambas 
as alavancas dos fechos

Empurre para baixo ambas as alavancas dos  
fechos até que os grampos fiquem completa-
mente engatados e na posição trancada

O contentor fica fechado e selado quando 
ambos os mecanismos de travamento da tampa 
estejam na posição trancada

1 2

3 4

5 6
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Esterilização e 
Manipulação 

Pré-vácuo 4 minutos a 132°C/270°F  
 3 minutos a 134°C/273°F
Gravidades 34 minutos a 132º C / 270º F 

1. Coloque um só contentor ONE TRAY® numa posição nivelada e   
 horizontal em cada prateleira dentro do esterilizador. Os contentores   
 não podem ser colocados deitados sobre o lado. 
2. Confirme que todas as áreas perfuradas estejam desobstruídas. 

  NÃO EMPILHE OS CONTENTORES ONE TRAY® DURANTE A ESTERILIZAÇÃO.

3. ONE TRAY® foram validados para esterilização por vapor com um peso  
 bruto total (contentor mais conteúdo) que não exceda 11,3 kg (25 lb).  
 ONE TRAY® foram validados para uso nos seguintes ciclos:

  

  
Embora seja permitido pelo 510k K052567 para um ciclo de 
gravidade de 34 minutos, a IST não recomenda o uso do ciclo de 
Gravidade. A menos que o fabricante do dispositivo recomende 
especificamente o uso do ciclo de Gravidade, os ciclos de 
Remoção Dinâmica do Ar (Pré-Vácuo) deverão ser os ciclos 
escolhidos. É crucial consultar as instruções do fabricante do 
dispositivo para determinar o ciclo de esterilização requerido.

  

  A seguir à esterilização, evite contacto desprotegido com o contentor  
  quente, usando pegas isoladas para o levantar e transportar.

4. A retenção de humidade é normal e prevista, e irá variar conforme a   
 composição da carga. A humidade não compromete a esterilidade do  
 conteúdo. Conforme as práticas/diretrizes recomendadas pela AAMI, a 
 IST recomenda que o utilizador desenvolva uma política e    
 procedimento relativamente à esterilidade e uso do conteúdo dos   
 sistemas de contentor que pareça que retiveram humidade.
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Método de Fecho com Tranca 
de Revelação de Violação

Insira a extremidade estreita da tranca de 
revelação de violação no orifício, desde a parte 
de trás do fecho, antes de fechar o mecanismo

Baixe parcialmente o fecho enquanto mantém 
a alavanca de fechar para cima, e inserir uma 
tranca de revelação de violação

Posicione a alavanca de fechar entre a tranca 
de revelação de violação, e assegure que o 
ponto indicador fique voltado para fora

Acione a alavanca de fecho e depois insira a 
extremidade estreita dentro do lado achatado 
da tranca de revelação de violação

Empurre a extremidade estreita através da 
abertura até que a tranca de revelação de 
violação se tranque

Tranca de revelação de violação colocada no 
fecho, em ambas as extremidades do contentor

1 2

3 4

5 6
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Entrega e Apresentação 
Estéreis

1.  Coloque o contentor numa superfície estável e nivelada a uma altura  
 que facilite abri-lo de forma asséptica.

2.  As instalações utilizadoras deverão seguir políticas e procedimentos  
 internos para a colocação em serviço de dispositivos médicos  
 esterilizados.

3.  Verifique e assegure-se de que as trancas de revelação de violação  
 estejam intactas puxando cada uma delas suavemente.

4.  Antes de abrir, inspecione o contentor e confirme a presença dos  
 três filtros. 

5.  Rompa as trancas de revelação de violação torcendo a tranca até  
 que ela quebre. Retire a tranca.

6.  Coloque os polegares na superfície superior da tampa acima dos  
 mecanismos dos fechos.

7.  Coloque os dedos por baixo das alavancas dos fechos da tampa, em  
 ambas as extremidades do contentor.

8.  Levante assepticamente a tampa para fora da base do contentor  
 e inspecione para verificar a correta colocação de todos os filtros e a  
 instalação das coberturas dos filtros. Confirme que todas as   
 coberturas de filtros estejam bem fixadas nos seus lugares. 

9. Confirme que os filtros não estejam danificados.

A validação do desempenho dos ONE TRAY® está em 
efeito APENAS com o uso exclusivo de componentes, filtros 
e trancas de revelação de violação ONE TRAY®.
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Remover o Conteúdo Estéril

Lista para a Inspeção

1.  Antes de remover o conteúdo de dentro do contentor, o pessoal  
 apropriadamente treinado tem que verificar os indicadores de  
 esterilização internos, seguindo as políticas da instalação utilizadora.

2.  Agarre firmemente o conteúdo, ou os manípulos do tabuleiro  
 modular de organização, e retire de forma asséptica sem tocar na  
 parte exterior do contentor.

3.  Antes de colocar o conteúdo no campo estéril, o pessoal   
 apropriadamente treinado tem que inspecionar a colocação e  
 segurança de todas as coberturas do filtro e a integridade de cada  
 filtro no que respeita as três áreas perfuradas.

4.  Depois que o contentor esteja vazio, volte a colocar a tampa   
 do contentor e fixe bem os mecanismos de travamento à base do  
 contentor usando os manípulos dos fechos.

O conteúdo deverá ser considerado não-estéril se 
qualquer das seguintes condições estiver presente: 
→  Uma tranca de revelação de violação não está intacta ou falta, em   
 qualquer dos mecanismos de travamento.
→  Uma cobertura de filtro está fora do seu sítio e não está fixada de   
 forma segura.
→  Uma tranca de revelação de violação não está intacta ou falta, em   
 qualquer dos mecanismos de travamento.
→  Uma cobertura de filtro está fora do seu sítio e não está fixada de   
 forma segura. 
→  Um filtro não cobre completamente o canal em volta da área ventilada.
→  O ciclo de esterilização foi interrompido ou abortado (não completou   
 o parâmetro de esterilização pelo vapor exigido).
→  Se tiver perguntas acerca da funcionalidade correta do Sistema de Con- 
 tentor Selado ONE TRAY®, contacte o seu representante ONE TRAY®.



18

Desmontagem
1.  Retire e descarte todos os descartáveis (filtros, cartões da carga de  
 conteúdo, trancas de revelação de violação.)

2.  Inspecione a tampa e a base do contentor para detetar mossas ou  
 danos que possam afetar o desempenho.

3.  Confirme que o bordo da base do contentor esteja livre de rebarbas  
 e mossas.

4.  Inspecione para assegurar que a junta vedante da tampa esteja livre  
 de rachas, rasgões e esteja completamente assente no canal da  
 tampa.

5.  Confirme que a tampa encaixa e engata corretamente com a base  
 do contentor.

Instruções de 
reprocessamento

Recomenda-se que os contentores sejam reprocessados assim que seja 
razoavelmente prático, após o seu uso. Os contentores deverão ser 
transportados de acordo com as políticas da instalação utilizadora.

A sujidade deverá ser retirada assim que possível segundo as políticas 
da instalação utilizadora utilizando água em conformidade com AAMI 
TIR 34.

Todos os contentores têm que ser reprocessados na sua configuração 
completamente aberta e desmontada (isto é, desmontados retirando 
todas as partes amovíveis/ descartáveis).
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Reprocessamento
1. Os contentores e componentes ONE TRAY® podem ser processados  
 com segurança numa lavadora/ descontaminadora mecânica, numa   
 lavadora de carreta ou processados manualmente.

2. A qualidade da água e a remoção de agentes de reprocessamento são 
 considerações importantes para o reprocessamento de dispositivos médicos.  
 AAMI TIR 34 fornece diretrizes ao pessoal envolvido no reprocessamento  
 de dispositivos médicos quanto à qualidade da água que deverá ser   
 utilizada nas várias fases do reprocessamento dos dispositivos médicos. 

  Todos os agentes de reprocessamento deverão ser completa-  
  mente lavados/enxaguados para os retirar, usando água   
  em conformidade com AAMI TIR 34 antes da esterilização.

3. O reprocessamento mecânico ou automático deverá seguir as   
 instruções do fabricante do equipamento.

4. A tampa e a base ONE TRAY® devem ser colocadas de modo a evitar a  
 acumulação de água. 

5. Para resultados de reprocessamento ótimos, use agentes de    
 reprocessamento de pH neutro.

O uso de agentes de reprocessamento abaixo ou acima da gama 
recomendada poderá danificar permanentemente o acabamento 
protetor do contentor. O uso de agentes de reprocessamento abaixo 
ou acima da gama recomendada resultará na exclusão da garantia.

6. NUNCA limpe o contentor com abrasivos nem escovas de arame. 

O uso de materiais abrasivos danificará permanentemente o 
acabamento anodizado protetor do contentor. O uso de materiais 
abrasivos resultará na exclusão da garantia.

7. Todos os componentes deverão ser fixados ou fechados dentro de uma   
 grelha ou cesta sem saliências, para evitar danos durante o processamento.

8. Confirme que todos os componentes estejam arrefecidos antes de os  
 manipular.

9. Assegure-se de que o contentor e o conteúdo estejam secos antes da 
 esterilização. Se for necessário, seque o contentor e os seus    
 componentes com um pano limpo que não solte cotão. 



Apêndice
Garantia do Fabricante

Os Contentores Selados para Esterilização ONE TRAY são garantidos 
por dois anos como livres de defeitos funcionais quanto a mão de obra 
e materiais, quando usados normalmente conforme recomendado para 
o propósito para que foram destinados, em conjunto com filtros, trancas 
de revelação de violação e plataforma do tabuleiro ONE TRAY®. 

Os contentores ONE TRAY® deverão ser inspecionados antes de cada 
uso para detetar sinais de má utilização ou maus tratos (isto é, mossas, 
falta de peças, peças danificadas, desalinhamento, etc.) e enviados de 
regresso para reclamações de garantia.

Um produto usado não pode ser devolvido para crédito. Todas 
e quaisquer devoluções têm que receber uma autorização prévia 
de Innovative Sterilization Technologies e incluirão documentação 
indicando que o produto devolvido foi devidamente limpo e 
descontaminado.  

Esta garantia é válida apenas para o comprador original.

As seguintes exclusões aplicam-se a esta garantia, incluindo mas não se 
limitando a: 
 → Condições resultantes de: negligência, mau uso e reprocessamento,  
  manejo, abertura ou fecho incorretos.
 → Uso de acessórios (trancas de revelação de violação, filtros, etc.) não  
  fornecidos por ONE TRAY®.
 → Danos por força ou pressão excessivas.
 → Uso de agentes de reprocessamento abrasivos e que não sejam de  
  pH neutro.
 → Modificação(ões) ao contentor.
 → Efeitos de incêndio, inundação ou outro evento imprevisível que  
  não estejam sob o controlo de Innovative Sterilization Technologies.
 

 APENAS os técnicos treinados pela IST estão autorizados 
a reparar o Sistema de Contentor Esterilizado ONE TRAY®. 
Usar um técnico de reparação que não seja da IST para reparar 
contentores irá anular a Garantia ONE TRAY® do contentor e 
anulará qualquer teste de validação/ desempenho associado com 
os contentores ONE TRAY®.


