
Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku 

 

Endoskopia w XXI wieku to podstawowa metoda diagnostyki i leczenia wielu 

chorób wymagająca stosowania nowego skomplikowanego instrumentarium, które 

często jest przeznaczone tylko do jednokrotnego użytku. 

Z historycznego punktu widzenia, wyroby medyczne projektowano zwykle jako 

wyroby wielokrotnego użytku. Ich kształt, projekt, wielkość oraz fakt, że były zwykle 

wykonywane z odpornych materiałów, takich jak szkło, metal lub guma pozwalały na 

sterylizację parą wodną i ponowne użycie. Jednak udokumentowane we wczesnych 

latach 80-tych zakażenia przenoszone drogą krwi, takie jak żółtaczka, a także ryzyko 

zakażeń szpitalnych w wyniku ponownego użycia zakażonych strzykawek, 

doprowadziły do zwiększenia zainteresowania jednorazowymi wyrobami medycznymi 

do iniekcji. Odkrycie ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) oraz sposobów 

jego przenoszenia, między innymi przez zakażoną krew, jeszcze bardziej zwiększyło 

presję na opracowanie jednorazowych wyrobów medycznych. 

Postępujący jednocześnie rozwój technologii i technik medycznych, obok 

konieczności zapewnienia zdrowia publicznego, doprowadził do rozwoju bardziej 

wyrafinowanych i złożonych narzędzi jednorazowego użytku. Pierwsze wyroby 

jednokrotnego użytku produkowane masowo wykonane były zwykle z tworzyw 

sztucznych, nieodpornych na sterylizację. Dalszy rozwój chirurgii małoinwazyjnej 

spowodował konieczność opracowania nowych instrumentów o węższym świetle            

i delikatnym mechanizmie działania. Wyroby tego typu nie są łatwe do właściwego 

czyszczenia, dezynfekcji i/lub sterylizacji, a czasem jest to zupełnie niemożliwe.                  

Z tych powodów producenci nie byli w stanie określić metod ich reprocesowania, 

pozwalających na bezpieczne użycie u pacjenta i niektóre z tych wyrobów zaczęto 

określać jako jednorazowe.  

W latach 90-tych, dostrzegając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

podczas szeroko rozumianych świadczeń zdrowotnych obywatelom Unii 

Europejskiej, opracowano przepisy dotyczące bezpieczeństwa i sprawności 

funkcjonowania wyrobów medycznych zharmonizowane w całej Unii Europejskiej, 

poprzez wprowadzenie dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych. 

Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych wprowadza 

rozróżnienie między wyrobami wielokrotnego użytku i wyrobami jednorazowymi. 



Jednorazowe wyroby medyczne muszą posiadać na etykiecie informację, że są to 

wyroby medyczne przeznaczonego do jednorazowego użytku natomiast w przypadku 

wyrobów wielokrotnego użytku producent musi dostarczyć informację o właściwych 

procesach pozwalających na ich ponowne użycie, obejmujących czyszczenie, 

dezynfekcję, pakowanie oraz, zalecaną metodę sterylizacji, a także wszelkie 

ograniczenia w odniesieniu do liczby kolejnych użyć. 

Najnowsza Dyrektywa Wyrobów Medycznych jasno określa kwestie dotyczące 

bezpieczeństwa pacjentów, poprzez wyjaśnienia dotyczące definicji wyrobu  

„jednorazowego użytku” oraz wprowadzenie nowych wymagań dla jednorazowych 

wyrobów medycznych. Zgodnie z nimi „wyrób do jednorazowego użytku” oznacza 

wyrób przeznaczony do użycia tylko jeden raz u jednego pacjenta, producent wyrobu 

jednokrotnego użytku musi zamieścić w instrukcji informacje o właściwościach                    

i czynnikach technicznych, które mogłyby stwarzać ryzyko w przypadku ponownego 

użycia.  

Wyroby medyczne przeznaczone przez producentów do ponownego użycia 

spełniają szereg dodatkowych wymogów. Ponowne użycie wyrobu jest uwzględnione 

już w procesie jego projektowania i ma określony wpływ na wybór surowców oraz 

wykonanie wyrobu. Wynika z tego, że producent, na podstawie użytych materiałów              

i projektu produktu, musi zwalidować proces regeneracji, jaki będzie stosowany, aby 

zagwarantować, że wyrób medyczny nie ulegnie zmianie w wyniku przygotowania do 

ponownego użycia, będzie działał zgodnie z zamierzeniami i będzie bezpieczny 

przez określoną liczbę użyć. 

 Obecnie na rynku istnieją zarówno wyroby medyczne jednorazowego, jak                

i wielokrotnego użytku, przeznaczone do tego samego celu. Stosowane obecnie 

wyroby jednokrotnego użytku są często trudne do odróżnienia od wyrobów 

wielokrotnego użytku. Często jedynym sposobem pozwalającym na odróżnienie 

takich wyrobów jest opakowanie i instrukcja producenta. Wprowadza to zamieszanie 

w szpitalach. Niekiedy, aby sprostać rosnącej presji finansowej, niektóre wyroby 

medyczne są poddawane regeneracji w szpitalach, mimo że wyroby te były 

przeznaczone do jednorazowego użytku. 

 Jednorazowe wyroby medyczne, takie jak igły, cewniki, prowadniki nie zostały 

zaprojektowane jako nadające się do ponownej sterylizacji, a producent nie musi 

dostarczyć instrukcji ani walidować procesu pozwalającego na bezpieczną 

regenerację wyrobu. 



Producent informuje o właściwościach lub czynnikach technicznych, które mogłyby 

stwarzać zagrożenie w przypadku ponownego użycia takiego wyrobu. Tego typu 

wyrób medyczny po użyciu klinicznym u pacjenta staje się odpadem medycznym, 

podlegającym utylizacji. 

Niektóre szpitale podejmują próby regeneracji tych wyrobów w oparciu                      

o jakieś wypracowane procedury, ale bez pełnej informacji na temat projektu lub 

składu wyrobu. Walidacja procesu regeneracji dla jednorazowych wyrobów 

medycznych, w szczególności w odniesieniu do czyszczenia, to zadanie, które 

przekracza możliwości szpitala. Szpital nie dysponuje niezbędnym wyposażeniem, 

wiedzą, doświadczeniem ani zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia walidacji 

regeneracji. Żaden szpital w Polsce nie jest zdolny do przeprowadzenia walidacji 

procesu regeneracji wyrobów jednokrotnego użytku. Należy pamiętać, że narzędzia 

jednorazowe są narzędziami jednokrotnego użytku. Resterylizując te wyroby 

przejmujemy pełną odpowiedzialność za ich kolejne stosowanie. 

Wyroby medyczne, które miały styczność z tkankami pacjenta, mogą być 

skażone mikroorganizmami, których usunięcie podczas czyszczenia, dezynfekcji                 

i sterylizacji może nie być łatwe i może stanowić ryzyko zakażenia dla następnego 

pacjenta, u którego dany wyrób będzie używany. Badania kliniczne wykazały, że 

regeneracja jednorazowych wyrobów medycznych w warunkach szpitalnych 

pozostawia zanieczyszczenia biologiczne. Skażone prionami narzędzia są 

szczególnym problemem, ponieważ tylko agresywne metody czyszczenia, inne niż 

zwyczajowo stosowane, zapewniają całkowitą inaktywację.  

Innym problemem związanym z ewentualną regeneracją wyrobów 

medycznych są pozostałości chemiczne, które mogą stanowić toksyczne zagrożenie 

w przypadku ponownego użycia wyrobu.  

Nie wszystkie jednorazowe wyroby medyczne nadają się do regeneracji ze 

względu na swoje właściwości lub złożoność. Proces czyszczenia, dezynfekcji                    

i sterylizacji może spowodować zmiany właściwości fizycznych i chemicznych 

wyrobu, które mogą w rezultacie wpływać na sprawność funkcjonowania poddanych 

regeneracji jednorazowych wyrobów medycznych.  Wykazano, że struktura lub 

funkcjonalność poddanych regeneracji jednorazowych wyrobów medycznych może 

ulec zmianie i może potencjalnie spowodować uraz u pacjenta lub pracownika  

ochrony zdrowia, np. w wyniku mechanicznej wady wyrobu. 
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Przykłady prowadnic, które nie nadają się do ponownej sterylizacji. 

Przykładowo nowoczesne prowadniki do ERCP, ze względu na konieczność 

spełniania ściśle określonych wymogów użytkowych takich jak: właściwa giętkość, 

odporność na załamania, hydrofilność, izolacja elektryczna produkowane są jedynie 

w wersji jednorazowej. Jednocześnie są one pokryte specjalnymi tworzywami                    

o określonej chłonności i porowatości. Próby regeneracji i ponownego użycia tych 

wyrobów sprowadzają duże niebezpieczeństwo dla pacjentów i personelu                        

np. z powodu zmiany właściwości fizycznych, toksycznego działania pozostałości 

chemicznych czy też porażenia prądem. Personel szpitalny nie jest w stanie 

sprawdzić giętkości, odporności mechanicznej, hydrofilności, izolacji elektrycznej                

i czystości biologicznej. 

Dział sterylizacji musi być powiadomiony o nowo wprowadzanych do szpitala 

wyrobach medycznych, wymagających dekontaminacji. Razem z nowo zakupionym 

sprzętem/narzędziami na potrzeby bloków operacyjnych, pracowni, zakładów 

szpitalnych czy też innych oddziałów, do sterylizatorni powinna być dostarczona 

instrukcja przygotowania zakupionego sprzętu. Bez  instrukcji postępowania nie 

należy podejmować działań dekontaminacyjnych. Należy bezwzględnie domagać się 

od użytkowników lub producenta podania warunków poszczególnych etapów 

dekontaminacji. 

W chwili obecnej reprocesowanie wyrobów medycznych jednokrotnego użytku 

zostało znacznie ograniczone, ale w dalszym ciągu zdarza się w niektórych 

placówkach ochrony zdrowia. Powody, dla których niektórzy chcą reprocesować 



wyroby jednokrotnego użycia to zazwyczaj względy ekonomiczne. Podejmując takie 

działania należy pamiętać, że narażamy zarówno pacjenta jak i personel na 

potencjalne zakażenia związane z nieodpowiednim przygotowaniem sprzętu nie 

mówiąc o tym, iż działamy niezgodnie z prawem. Dlatego też, reprocesowanie 

wyrobów medycznych jednokrotnego użytku jest niebezpieczne i nie należy tego 

przeprowadzać.  

Sytuacja, kiedy personel medyczny wymaga od działu sterylizacji 

reprocesowania wyrobów medycznych nie powinna mieć miejsca. Personel 

zabiegowy powinien zostać przeszkolony w zakresie zagrożeń związanych                        

z reprocesowaniem. Świadomość tych zagrożeń zazwyczaj eliminuje chęć 

reprocesowania wyrobów jednokrotnego użytku.  

Oprócz tego należy również wziąć pod uwagę aspekty etyczne, 

odpowiedzialności cywilnej, ekonomiczne i środowiskowe reprocesowania 

jednorazowych wyrobów medycznych. 

Nieprawidłowy proces dekontaminacji narzędzi chirurgicznych stanowi 

poważny problem w każdym szpitalu. Redukcja ilości zakażeń związanych z opieką 

medyczną to cel jaki stawiają sobie szpitale na całym świecie. Zakażenie krzyżowe  

w następstwie stosowania nieprawidłowo dekontaminowanych narzędzi 

chirurgicznych stanowi ważną drogę szerzenia się zakażeń. Reprocesowane 

narzędzia chirurgiczne, endoskopy, inne materiały i wyroby medyczne stanowią 

ryzyko zakażenia. W każdej placówce ochrony zdrowia należy opracować 

szczegółowe procedury dotyczące każdego etapu przygotowania narzędzi                             

i materiałów, ich monitorowania i kontroli oraz zapewnić szkolenia personelu nie tylko 

tego, który zajmuje się dekontaminacją ale także tego, który stosuje sterylne wyroby 

medyczne w celu podniesienia świadomości ryzyka jakie może stwarzać 

nieodpowiednio przygotowany sprzęt. 
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