
Steriele Barrière Systemen & inpakpapier

Sterilisatiepapier is geen papier (maar soms wel)



CGR Disclosure

Relatie Organisatie

Financiële bijdrage Geen

Raden van Advies Geen

Overige Geen



Programma

• Even voorstellen

• Steriele barrière systemen inpakpapier

– Wat is het?

– Waarom is het?

– Welke materialen?

– Wijze van produceren?

• Onder de microscoop en testjes doen

• Vragen



Interster International B.V.

Nederlandse en Internationale markt

• Producent, importeur & distribiteur

• Eigen producten en handelsartikelen

• Totaal leverancier CSA

• Distributie in meer dan 30 landen

• Bijna 25 jaar ervaring op OK & CSA

Organisatie met 21 medewerkers



Wat is een steriele barrière systeem? (SBS)

Definitie uit de ISO11607-1:

“De minimale verpakking die het binnendringen van micro-organisme 

tegenhoudt en ervoor zorgt dat een aseptische presentatie mogelijk is op het 

moment van gebruik”

Een steriele barrière systeem is NIET alleen het verpakkingsmateriaal, 

maar het ‘systeem’ eromheen! Een steriele barrière systeem bestaat uit:

• Het type verpakkingsmateriaal (vellen, laminaat etc.)

• De eigenschappen van het materiaal (welke gewicht, grootte, etc.)

• De manier van verpakkingen (inpak methode, seal methode, etc.)

• De manier van steriliseren ( stoom, plasma, EO, FO)

• De opslag methode (steriele magazijn, OK magazijn, extra barrière)

• Het logistieke systeem (lang of kort transport, soort transport?

• En zéér belangrijk: de overall handeling! En kwaliteitscontrole!



Schematisch overzicht



Doel van een steriel barrière systeem?

“De steriliteit van de verpakte medische hulpmiddelen te behouden”

“Creëren van een steriele barrière om het binnendringen van micro organismes 

en deeltjes tegen te gaan ”

“Bescherming van de medische hulpmiddelen tegen schade van buitenaf”

“Bescherming van de eindgebruiker tegen letsel door medische hulpmiddelen 

die verpakt zitten” 

“Aseptische presentatie van de medische hulpmiddelen op de OK of poli”

Optie: “De steriele barrière gebruiken om een steriel veld te creëren op de OK 

of poli”



Maar nu alleen nog het 

papier



Geschiedenis inpakpapier voor SBS?

1960 - 1980

• Operatiesets verpakt in ‘linnen doeken’

• Instrumentarium los verpakt in ‘medisch papier’ of ‘papieren zakken’ 

afgesloten met sterilisatie tape

1980 - 2000

• Crêpe en wetlaid non-woven sterilisatie verpakkingsmateriaal om operatiesets 

te verpakken

• Instrumentarium verpakken in laminaatzakken (PET/PP in combinatie met 

medisch papier)

• Tyvek verpakkingsmateriaal

2000 - 2010

• SMS sterilisatie verpakkingsmateriaal om operatie sets te verpakken

2010 - 2020

• Multi pouch laminaatzakken



Vellen sterilisatiepapier



Soorten sterilisatie vellen

Vellen Sterilisatie Verpakkings-
materialen

Woven materialen

Non-woven materialen



Vraag

• Wat is woven?

• Wat is non-woven?



Soorten sterilisatie verpakkingsmateriaal ?

Vellen Sterilisatie 
Verpakkings- materialen

Woven materialen Linnen

Non-woven materialen

Crêpe papier

Wet-Laid Non-woven

“ SMS “

Alleen nog tbv

Validatie



Crêpe sterilisatie verpakkingsmateriaal

Sterilisatie Verpakkings-
materialen

Woven materialen Linnen

Non-woven 
materialen

Crêpe papier

Wet-Laid Non-woven

“SMS”



Crêpe Sterilisatie Verpakkingsmateriaal

Eigenschappen

• Is een non-woven verpakkingsmateriaal

• Bestaat voor 100% uit cellulose

• Wordt ‘gemicrext’ om een kreukel structuur te krijgen

• Heeft een gewicht tussen de 58 en 67g/m²

• Beschikbaar in vele maten

• Verkrijgbaar op de markt in wit, blauw en groen

Voordelen

• Sterk materiaal dat een goede bescherming geeft aan de  

buitenkant, bijvoorbeeld bij intensief transport

• Pinholes zeer goed herkenbaar

• Kan bij het papierafval tbv kringloop

Nadelen

• Relatief stug materiaal voor inpakken sets

• Een relatief ‘ruw’ materiaal kan even wennen zijn voor gebruikers



Crêpe Sterilisatie Verpakkingsmateriaal 

Voorbeelden

Crêpe Sensitive van Interster International B.V.

SteriSheet Crêpe van SteriMed / Medica

Europe 



Even dingen doen

Pak het papier zonder gaatjes uit je tas

2x Witte vellen. 2x Blauwe 2 x Lichtgroene

Neem je pen en maak een pinhole.

Scheur het vel in in de lengte en in de breedte

Bepaal voor jezelf;

• Zijn de gaatjes goed te zien of niet.

• Heb je papier in je handen of niet.

• Scheurt het makkelijk of niet

Bewaar de resten voor straks



WLNW sterilisatie verpakkingsmateriaal

Sterilisatie Verpakkings-
materialen

Woven materialen Linnen

Non-woven 
materialen

Crêpe papier

Wet-Laid Non-woven

“SMS”



WLNW sterilisatie verpakkingsmateriaal
Eigenschappen

• Is een wetlaid non-woven verpakkingsmateriaal

• Bestaat voor ongeveer 68% uit cellulose, 12% uit polyester, 20% 

synthetisch binder. Dit wisselt per producent!

• Wordt ‘gemicrext’ om een gecrepeerde structuur te krijgen

• Gewicht varieert van 47g/m² tot 67g/m²

• Beschikbaar in vele maten

• Wordt gebruikt als binnen- en buitenlaag, afhankelijk van de kleur en het 

gewicht

• Verkrijgbaar in licht / donker blauw en licht / donker groen, maar wit is ook een 

mogelijkheid 

Voordelen

• Zeer drapeerbaar en prettig in de handeling voor de CSA

• Pinholes / beschadigingen zijn goed te detecteren

• Kan alcohol afstotend zijn.

Nadelen

• Ingewikkeld productieproces, relatief veel non-conformities in het materiaal

• Geen recycling mogelijk op het moment



Even dingen doen

Alleen de witte vellen zijn echt papier de rest 
niet.

Maar het lijkt erg op elkaar en dat is niet zo 
vreemd…. 

Omdat.



Productie Wet-Laid Non-Woven (en Crêpe)

1. Van niet-hergebruikte cellulose 

wordt er een pulp gemaakt. 

Hierbij wordt zeer veel water 

door de cellulose heen gespoeld 

en gemixt

2. Bij WLNW: Aan de pulp (68%) 

wordt een polyester (12%) en 

een binder (20%) toegevoegd en 

gemengd



1. De pulp wordt een gelijk 

verdeeld op een lopende 

band gespoten en wordt via 

de transportband naar een 

aantal pers rollen gebracht. 

De rollen persen de vocht 

uit het materiaal.

2. Tegelijkertijd wordt er door 

een constante temperatuur 

het materiaal gedroogd en 

gewikkeld.

Productie Wet-Laid Non-Woven (en Crêpe)



1. Na het proces is het 

materiaal glad net als 

printpapier. Na het 

drogen wordt het 

materiaal gemicrext. 

Dit zorgt voor de 

drapeerbaarheid van 

het materiaal.

2. Kwaliteitscontrole & 

tests worden 

uitgevoerd op het 

materiaal voordat het 

wordt verscheept naar 

Interster

Productie Wet-Laid Non-Woven (en Crêpe)



Micrex Wet-Laid Non-Woven (en Crêpe)



WLNW sterilisatie verpakkingsmateriaal 

Voorbeelden

Interwrap van Interster International B.V.

SteriSheet van Sterimed / Medica Europe 



Soorten sterilisatie verpakkingsmateriaal

Sterilisatie 
Verpakkings-
materialen

Woven 
materialen

Linnen

Non-woven 
materialen

Crêpe papier

Wet-Laid Non-
woven

SMS

SMS

SMMS

SMMMS

SSMMS



SMS = Spunbond-Meltblown-Spunbond
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S= Sterkte  M = Microbiologische barrière

1x M is al voldoende voor een barrière.

S

M
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Even dingen doen
Pak het papier MET gaatjes uit je tas

Lichtblauw, Lichtgroen, Donkerblauw, Donkergroen, Een kant 
blauw en kant groen.

Neem je pen en maak een pinhole.

Scheur het vel in de lengte en in de breedte

Bepaal voor jezelf;

• Zijn de gaatjes goed te zien of niet.

• Heb je papier in je handen of niet.

• Scheurt het makkelijk of niet. Verschil 

lengte breedte?

Bewaar de resten voor straks



Voor alle varianten 
van “SMS” geldt

• Is een non-woven verpakkingsmateriaal

• Bestaat voor 99% uit polypropyleen en 1% kleurpigment

• Is opgebouwd uit laagjes Spunbond en Meltblown

• De microbiologische barrière is onderling niet verschillend 

• Gewicht varieert van 34g/m² tot 80g/m²

• Beschikbaar in vele maten

• Wordt zowel gebruikt als binnenlaag en buitenlaag, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker

• Meestal beschikbaar in blauw en groen en wit, maar SMS kent heel veel kleur varianten

Voordelen

• Redelijk tot goed drapeerbaar en prettig in de handeling voor de CSA

• Zwaardere grammages zijn sterk

• Vrijwel nooit afwijkingen

• Kan gesmolten worden (Sterimelt) tbv hergebruik. ( Niet als inpakmateriaal )

Nadelen

• Pinholes zijn lastig te detecteren

• Grotere kans op natte ladingen

• Olieproduct

• Recyling behoeft een investering in mens en aanpassingen tape en etiketten



SMS sterilisatie verpakkingsmateriaal 

Voorbeelden

Quick check  HalyardOne Step   Halyard

Maatvoering van Inches naar centimeters

Sterkte in H100 t/m H500 

Grammage onbekend



SMMS sterilisatie verpakkingsmateriaal 

Voorbeelden

Secuwrap van Interster. Euroguarde van Medica Europe

Maatvoering in centimeter

Gewicht varieert van 37g/m² tot 80g/m²



SMMMS sterilisatie verpakkingsmateriaal 

Voorbeelden

Solo van Interster

Eigenschappen gelijk aan SMMS



SSMMS verpakkingsmateriaal

• Maatvoering in centimeters.

• Vijf lagen

• Gewicht van 37 g/m² tot 75 g/m²

• Groene vel is enige SMS Alcohol afstotende SMS (instrumenten 

veldje)

Meatex van Interster



Even dingen doen

Geen van het papier met de gaatjes is werkelijk 
papier.

Het is kunststof…

Omdat.



1. Als basis materiaal worden 

‘korreltjes’ polypropyleen 

gebruikt als basis voor de 

SMS. De korreltjes zijn al 

lichtblauw of lichtgroen.

2. Het materiaal bestaat voor 

99% uit polypropyleen en 1% 

pigment.

Productie SMS materialen 1



Productie SMS materialen 2

1. De korreltjes polypropyleen worden verhit. Dun vloeibaar.

2. Via honderden spuitkopjes worden lange draden polypropyleen naar beneden gespoten 

(spunbond) en geblazen (meltblown) op een lopende transportband. 

3. De draden polypropyleen vallen non-woven op de transportband en vormen de eerste laag.

4. Vervolgens wordt door middel van een kalender de lagen SMS op elkaar gedrukt (meestal 

diamant vorm).

5. Voor de groene Meatex ® een Alcohol Repellent behandeling.



1. Het materiaal wordt op een 

rol gewikkeld en ondergaat 

een antistatische 

behandeling.

2. Het rollen worden 

‘versneden’ en de kwaliteit 

wordt getest voor vrijgave.

Productie SMS materialen 3



Productie filmpje



Sterilisatie verpakkingsmateriaal

Op de materie inzoomen



Wet Laid Non Woven & Crêpe onder de loep 

20x

Rechts boven: Interwrap 340 Groen

Links onder: Crêpe Sensitive Wit 

Links boven: Interwrap 335 Blauw



Wet Laid Non Woven & Crêpe onder de loep 

20x

Rechts boven: Interwrap 340 Groen

Links onder: Crêpe Sensitive Wit 

Links boven: Interwrap 335 Blauw

Geen Papier

Wel Papier



SSMMS (Meatex) onder de loep



Even een vraag

• Waar gaat de 
stoom doorheen 

In jullie wereld is het soms 

niet wat het lijkt.

Papier is soms geen papier

&

Gaatjes zijn soms geen 

gaatjes 



SSMMS Groen onder de loep



SMS onder de microscoop 



Even dingen doen

Pulken en pluizen

Pak de stukjes papier weer en kijk eens of je verschillende laagjes kan 

lospeuteren



SSMMS onder de microscoop



SSMMS onder de microscoop



Samengevat

• Papier is soms geen papier al lijkt het zo

• Gaatjes zijn soms geen gaatje al lijkt het zo

• Echte gaatjes zijn goed te detecteren bij papier(achtigen) 
maar dat scheurt weer makkelijker

• Echte gaatjes zijn slecht te detecteren bij SMS maar dat is 
dan wel weer sterker.

• Dikte doet er toe

• Het een is goed te recyclen maar voelt stug

• Het ander heeft een goede handling maar is lastig tot niet te 
recyclen



Samengevat 2

• Alle soorten inpakpapier hebben een goede barrière.

• De keuze hangt af van persoonlijke voorkeur en de situatie 
in het ziekenhuis

Top 4

• Logistiek

• Grootte/ gewicht van de sets

• Milieu bewustzijn

• Prijs



Zijn er nog vragen?

Of later

eric.nieboer@interster.nl

mailto:eric.nieboer@interster.nl

