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Dlaczego sterylizacja nisko-
temperaturowa jest niezbędna 
do sterylizacji wyrobów medycz-
nych?

Sterylizacja niskotemperaturo-
wa to określenie dla procesu stery-
lizacji przebiegającego w tempera-
turze poniżej 60 °C z jednoczesnym 
spełnieniem wszystkich innych 
warunków sterylizacji jak opako-
wanie, kontrola chemiczna i bio-
logiczna. Niektóre urządzenia me-
dyczne ze względu na wrażliwość 
na wysoką temperaturę i wilgot-
ność nie mogą być sterylizowane 
w tradycyjnych cyklach w parze 
wodnej. Ciągły postęp techniki 
medycznej sprawia, że do szpitali 
trafiają zaawansowane technolo-
gicznie materiały i urządzenia, dla 
których jedyną bezpieczną metodą 
sterylizacji jest sterylizacja w ni-
skich temperaturach. Zastosowanie 
sterylizacji wysokotemperaturo-
wej do termolabilnych materiałów 
może skutkować zniszczeniem 
często bardzo drogiego sprzętu, 
a nawet bezpośrednim zagroże-
niem dla życia i zdrowia pacjentów 
i personelu, związanego z użyciem 
uszkodzonych w trakcie steryliza-
cji wyrobów.

Czy tlenek etylenu jest stoso-
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Podstawowym celem procesu sterylizacji jest wytworzenie sterylnych produktów do użycia 
przy i na pacjencie w ekonomiczny sposób i w określonym czasie. Prawidłowe przeprowadzenie 
procesu dekontaminacji ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo pacjentów poprzez zmniejsze-
nie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych. Około 2–5% zakażeń szpitalnych spowodowanych 
jest użyciem niesterylnych narzędzi. Najpopularniejszą metodą sterylizacji stosowaną w ste-
rylizatorniach szpitalnych jest sterylizacja nasyconą parą wodną. Parametry minimalne cykli 
przeprowadzanych w parze wodnej to: 121 °C – 15 minut i 134 °C – 3 minuty. W wielu przypad-
kach sterylizacja parą wodną jest metodą wystarczającą do sterylizacji potrzebnych w szpitalu 
materiałów i urządzeń medycznych ale nie zawsze...

wany wyłącznie w sterylizacji 
szpitalnej?

Roczna produkcja tlenku etyle-
nu na całym świecie w 2010 roku 
wyniosła 21 milionów ton i takie 
też było jego globalne zużycie. 
Według szacunku agencji SRI 
Consulting Inc.1, zużycie tlenku 
etylenu w latach 2009–2010 wzro-
sło o 8,7% a w latach 2010–2015 
nadal będzie rosnąć o około 3,4% 
rocznie. Tlenek etylenu jest głów-
nie stosowany jako produkt po-
średni do produkcji chemikaliów 
przemysłowych takich jak glikole 
i środki powierzchniowo czyn-
ne. Inne substancje wytwarzane 
z udziałem tlenku etylenu to etery 
glikolowe, etanoloamina czy cho-
lina. Bardzo mała ilość produkcji 
rocznej, jest stosowana w postaci 
gazowej do sterylizacji, fumiga-
cji i jako środek insektobójczy, 
np.: do sterylizacji eksponatów 
muzealnych, żywności, sprzętu 
naukowego, książek, sterylizacji 
szpitalnej i sterylizacji wyrobów 
medycznych. Wielu producentów 
sprzętu medycznego wielo- i jed-
norazowego użytku stosuje tlenek 
etylenu do sterylizacji swoich wy-
robów – około 0,7% całkowitej 
produkcji tlenku etylenu. Gazowy 

tlenek etylenu stosowany w stery-
lizatorniach szpitalnych to jedynie 
0,2% całej jego produkcji.

Dlaczego tlenek etylenu jest 
używany do sterylizacji wyro-
bów medycznych?

Tlenek etylenu jest bezbarw-
nym gazem o eterycznym zapachu 
i masie cząsteczkowej wyższej od 
powietrza. Wysoka aktywność spo-
robójcza tlenku etylenu pozwoliła 
nadać mu miano gazu sterylizują-
cego. Gwarancją biobójczości cy-
klu w tlenku etylenu są przeprowa-
dzone badania kliniczne zgodnie 
z wymaganiami europejskiej nor-
my EN 556. Działanie tlenku ety-

Tlenek etylenu penetruje narzędzia 
bez względu na ich wielkość, kształt 
i materiał, z którego zostały wykona-
ne. Źródło: Internet
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organizacji i stowarzyszeń stanowi 
o ważności sterylizacji niskotem-
peraturowej tlenkiem etylenu:

CDC (U.S. Centrum Zwalczania 
i Zapobiegania Chorobom) – „Tle-
nek etylenu jest używany w zakła-
dach opieki zdrowotnej do steryli-
zacji krytycznych produktów, (...), 
które są wrażliwe na temperaturę 
i wilgotność i nie mogą być stery-
lizowane w parze wodnej” 2. 

OSHA (U.S. Agencja ds. Bezpie-
czeństwa i Zdrowia Zawodowego) 
– „Tlenek etylenu jest szeroko sto-
sowany przez szpitale i przemysł 
jako środek sterylizujący” 3. 

AORN (Stowarzyszenie Dyplo-
mowanych Pielęgniarek Opera-
cyjnych) – „Sterylizacja tlenkiem 
etylenu jest niskotemperaturowym 
procesem odpowiednim do narzę-
dzi chirurgicznych, które według 
zaleceń producentów są wrażliwe 
na temperaturę i wilgotność” 4. 

Czy tlenek etylenu jest niebez-
pieczny dla zdrowia i życia czło-
wieka?

Sterylizacja niskotemperaturo-
wa opiera swoje działanie na m.in.: 
tlenku etylenu, formaldehydzie 
czy nadtlenku wodoru. Wszystkie 
substancje używane jako czynniki 
sterylizujące w niskotemperaturo-
wych procesach są toksyczne, po-
nieważ muszą zapewnić eliminację 
wszystkich form życia z zarodni-
kami włącznie. Czynnik sterylizu-
jący, który byłby „przyjazny” dla 
człowieka nie istnieje.

Dopuszczalna wartość ekspozy-
cji personelu w tlenku etylenu usta-
nowiona przez OSHA 5 to stężenie 
1 ppm w czasie 8 godzin dziennie. 
Wartość ta jest taka sama dla nad-
tlenku wodoru.

Narodowy Instytut Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Pracy (NIOSH), 
będący częścią CDC jest odpowie-
dzialny za przeprowadzanie badań 
i wydawanie zaleceń w celu zapo-
biegania związanym z pracą ura-
zom i chorobom. NIOSH 6 podaje, 
że bezpośrednie zagrożenie dla 
życia i zdrowia człowieka w przy-

lenu polega na uszkadzaniu błony 
komórkowej i nukleoidu mikroor-
ganizmu, co powoduje śmierć ko-
mórki. Podstawą takiego działania 
jest zachodząca przy udziale tlenku 
etylenu chemiczna reakcja alkila-
cji, która jest przyjazna dla steryli-
zowanych narzędzi w odróżnieniu 
od utleniającego działania nadtlen-
ku wodoru czy kwasu nadoctowe-
go. Właściwość ta przekłada się 
na wydłużenie czasu użytkowania 
sterylizowanych narzędzi. Kolej-
ną ważną cechą tlenku etylenu jest 
jego wysoka zdolność penetracji. 
Tlenek etylenu penetruje tworzywa 
sztuczne, gumy, plastiki. Penetruje 
narzędzia i materiały bez względu 
na ich wielkość i kształt – nie ma 
ograniczeń dotyczących średnicy 
i długości przewodów. Cechy te 
powodują, że sterylizacja tlenkiem 
etylenu jest podstawową technolo-
gią sterylizacji materiałów i wyro-
bów medycznych wrażliwych na 
wysoką temperaturę i wilgotność.

Dlaczego sterylizacja tlenkiem 
etylenu jest stosowana do stery-
lizacji termolabilnych wyrobów 
medycznych?

Podstawowe cykle w tlenku ety-
lenu to cykl w 55 °C i 37 °C. Dla 
wrażliwych na temperaturę mate-
riałów i urządzeń medycznych to 
warunki pozwalające na skuteczną 
a zarazem bezpieczną steryliza-
cję, dodatkowo żadne tworzywa 
sztuczne nie zmieniają struktury 

chemicznej pod wpływem tlenku 
etylenu. Oznacza to, że podda-
jąc procesowi sterylizacji w EO 
narzędzie medyczne zbudowane 
z gumy, metalu i szkła mamy pew-
ność, że wszystkie elementy urzą-
dzenia pozostaną po procesie ste-
rylizacji w niezmienionym stanie, 
co zagwarantuje nam bezpieczne 
działanie urządzenia.

Czy sterylizacja tlenkiem ety-
lenu będzie dostępna w przyszło-
ści?

Zgodnie z Protokołem Montre-
alskim tlenek etylenu nie uszka-
dza warstwy ozonowej. Protokół 
Montrealski, artykuł 2F dotyczy 
wycofania z użycia hydroksyfre-
onów, które będą stopniowo wy-
cofywane począwszy od 1 stycznia 
2004 roku, a całkowite wycofanie 
nastąpi 1 stycznia 2020 roku. Nie-
które procesy sterylizacji nisko-
temperaturowej wykorzystywały 
mieszaninę tlenku etylenu z fre-
onem. Ze względu na fakt, że freon 
działa uszkadzająco na warstwę 
ozonową został wycofany z obro-
tu i zastąpiony hydroksyfreonem, 
który jednak też musi zostać wyco-
fany z użycia. Tym samym naboje 
do sterylizacji zawierające miesza-
ninę tlenek etylenu/hydroksyfreon 
muszą zostać wycofane z użycia. 
Nie ma to jednak żadnego zna-
czenia dla sterylizacji wykorzy-
stującej naboje ze 100% tlenkiem 
etylenu. Wiele międzynarodowych 

TleNek eTyleNu – PrOCes AlkilACJi
bardziej wybiórczy niż oksydacja (H2O2)
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Wykres 1. Wyniki badania zależności pomiędzy pracą w warunkach ekspozycji 
na tlenek etylenu a zachorowalnością na raka.

padku tlenku etylenu występuje 
przy stężeniu 800 ppm, a w przy-
padku nadtlenku wodoru przy stę-
żeniu, ponad 9-krotnie niższym – 
75 ppm.

Ze względu na szerokie zasto-
sowanie tlenku etylenu, w Stanach 
Zjednoczonych zostało przepro-
wadzone badanie 7 mające na celu 
sprawdzenie, czy występuje zależ-
ność pomiędzy pracą w warunkach 
ekspozycji na tlenek etylenu a za-
chorowalnością na raka. Badanie 
objęło grupę 18254 pracowników 
14 różnych zakładów przemysło-
wych, których średnia ekspozycja 
na tlenek etylenu wyniosła 4,9 
roku. Obserwacje trwały minimum 
16 lat. Ekspozycja na tlenek etyle-
nu we wspomnianych zakładach 
była wyższa niż dopuszcza OSHA. 
Wyniki badań przedstawia wy-
kres 1.

Populacja porównawcza to gru-
pa pracowników nie mająca stycz-
ności z ekspozycją na tlenek ety-
lenu. Badanie to pokazuje, że nie 
stwierdzono zwiększonego wystę-
powania chorób nowotworowych 
u pracowników narażonych na 
ekspozycje w tlenku etylenu.

Co sprawia, że sterylizowanie 
wyrobów medycznych w tlenku 
etylenu jest bezpieczne dla pa-
cjentów i personelu?

System sterylizacji niskotempe-
raturowej Steri-Vac firmy 3M dzię-
ki najnowocześniejszym rozwiąza-
niom technologicznym zapewnia 

wartość ekspozycji na tlenek ety-
lenu poniżej poziomu wymagane-
go przez OSHA. Fakt, że proces 
sterylizacji w tlenku etylenu jest 
regulowany zaleceniami normy 
PN-EN 1422 Sterylizatory do ce-
lów medycznych. Sterylizatory na 
tlenek etylenu oraz PN-EN 11135 
Walidacja i rutynowa kontrola ste-
rylizacji tlenkiem etylenu, ozna-
cza, że metoda ta została dokładnie 
poznana i przebadana. Zalecenia 
w/w norm pomagają w bezpiecz-
nym korzystaniu z tej metody ste-
rylizacji. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wyma-
gań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia pod-
miotu wykonującego działalność 
leczniczą, reguluje m.in. organi-
zację procesu sterylizacji tlenkiem 
etylenu w sterylizatorni szpitalnej. 
Osobne pomieszczenie dla stery-
lizatora na tlenek etylenu czy in-
stalacja systemu detekcji tlenku 
etylenu to elementy zwiększające 
bezpieczeństwo personelu. Steryli-
zator na tlenek etylenu firmy 3M to 
urządzenie wyposażone w szereg 
rozwiązań technologicznych gwa-
rantujących bezpieczeństwo jego 
użytkownikom:

Przebieg cyklu w podciśnieniu 
uniemożliwia wydostanie się tlen-
ku etylenu z komory i jego oddzia-
ływanie na personel.

Zastosowanie nabojów jedno-
krotnego użytku eliminuje nie-

bezpieczeństwo związane ze sto-
sowaniem butli i zbiorników oraz 
przewodów doprowadzających.

Automatyczne przebicie naboju 
następuje wyłącznie w sytuacji, 
kiedy zostały osiągnięte właści-
we parametry procesu sterylizacji 
w tym odpowiednie podciśnienie.

Od momentu przebicia naboju 
uruchamiana jest elektroniczna, 
mechaniczna i fizyczna blokada 
drzwi chroniąca przed otwarciem 
komory sterylizatora w niebez-
piecznym dla operatora momen-
cie.

Automatyczna degazacja ko-
mory sterylizatora po zakończo-
nym procesie sterylizacji eliminuje 
kontakt personelu z czynnikiem 
sterylizacyjnym.

Bezpieczeństwo pacjenta gwa-
rantowane jest procesem aeracji, 
(napowietrzania), który może prze-
biegać w komorze sterylizatora lub 
w osobnym urządzeniu jakim jest 
na przykład Aerator XL firmy 3M. 
Aeracja jest konieczna, ponieważ 
tlenek etylenu ma duże właściwo-
ści penetrujące, a jego cząsteczki 
są bardzo stabilne. Te właściwości 
gwarantują długi kontakt czynnika 
sterylizującego z mikroorganizma-

Sterylizator Steri-Vac firmy 3M pra-
cuje z wykorzystaniem jednorazowych 
naboi.

Proces sterylizacji w sterylizatorze 
Steri-Vac przebiega w podciśnieniu.
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mi obecnymi na powierzchniach 
i w środku sterylizowanych wyro-
bów, co jest kluczem do sukcesu 
w każdej sterylizacji niskotem-
peraturowej. Przekłada się to na 
skuteczność sterylizacji tlenkiem 
etylenu skomplikowanych geo-
metrycznie narzędzi i wszelkich 
przewodów bez względu na ich 
długość i średnicę. Czynniki ste-
rylizujące, charakteryzujące się 
niską penetracją lub powierzch-
niowym działaniem nie potrze-
bują być usuwane poprzez napo-
wietrzane, ale i jednocześnie nie 
zapewniają skutecznej sterylizacji 
wszystkich rodzajów wyrobów 
bez względu na kształt i wielkość. 
Wymagany czas aeracji dla danego 
produktu powinien być określony 
przez jego producenta. Zależy on 
od wielu czynników, m.in.: rodza-
ju materiału, rodzaju opakowania, 
typu sterylizatora, temperatury 
napowietrzania i ruchu powietrza. 
W przypadku gdy nie posiadamy 
takich informacji stosujemy się 
do zaleceń Światowej Organizacji 
Zdrowia, (WHO) 8: aeracja prze-
biegająca poza komorą sterylizato-
ra czy aeratora powinna trwać 7 dni 
w temperaturze pokojowej; aeracja 

przebiegającego w komorze ste-
rylizatora lub aeratora dzięki wy-
muszonemu obiegowi powietrza 
i odpowiedniej temperaturze tego 
procesu powinna trwać 12 godzin, 
co gwarantuje otrzymanie bez-
piecznych dla pacjenta i personelu 
sterylnych wyrobów medycznych. 
Kolejnym ważnym elementem 
przekładającym się na bezpieczeń-
stwo personelu i pacjentów jest 
zgodna z instrukcjami producenta 
eksploatacja urządzeń do steryli-
zacji tlenkiem etylenu i ich okre-
sowe przeglądy. Zgodnie z Ustawą 
o Wyrobach Medycznych 9 z dnia 
17 czerwca 2010 roku art. 90 
ust. 1: „(...), użytkownik wyrobu 
jest zobowiązany do przestrzega-
nia instrukcji użytkowania”. Firma 
3M Sp. z o.o. jako producent ste-
rylizatorów, aeratorów i abatorów 
zaleca wykonywanie dwóch prze-
glądów rocznie każdego z urzą-
dzeń. Wykonywane czynności 
serwisowe polegają na wymianie 
zużywalnych części urządzeń oraz 
przeprowadzeniu testów ich spraw-
ności. Zgodnie z art. 90 ust. 4 w/w 
ustawy czynności te muszą być 
wykonywane przez podmiot/y 
upoważnione przez wytwórcę lub 
autoryzowanego przedstawiciela 
wytwórcy. Stosowanie się do za-
leceń producenta urządzenia to nie 
tylko spełnienie wymogów krajo-
wego prawa, ale przede wszyst-
kim zapewnienie bezpieczeństwa 
personelowi i pacjentom, a także 
gwarancja wieloletniej niezawod-
nej pracy urządzenia.

Co można a czego nie można 
sterylizować w tlenku etylenu?

Sterylizacja tlenkiem etylenu 
to najbardziej uniwersalna me-
toda sterylizacji niskotemperatu-
rowej. Każdy wyrób medyczny 
bez względu na kształt, wielkość, 
długość i materiał, z którego jest 
wykonany może być sterylizowa-

ny w tlenku etylenu. Nie mogą być 
natomiast sterylizowane w tej me-
todzie: płyny, maści, kremy, żele 
i proszki. Dodatkowo nie zaleca 
się sterylizacji w tlenku etylenu 
drewna i skóry, podobnie jak w in-
nych chemicznych metodach ste-
rylizacji.

Co dzieje się z tlenkiem etyle-
nu w atmosferze?

Urządzenia systemu Steri-Vac 
firmy 3M posiadają instrukcje 
bezpiecznego uwalniania tlen-
ku etylenu do atmosfery. Według 
amerykańskiej Agencji ds. Sub-
stancji Niebezpiecznych i Rejestru 
Chorób (ATSDR), która koncen-
truje się na minimalizacji ryzyka 
dla zdrowia ludzkiego związanego 
z narażeniem na działanie substan-
cji niebezpiecznych, tlenek etylenu 
szybko rozkłada się w środowisku 
pod wpływem wilgoci i promie-
ni słonecznych 10. Tlenek etylenu 
nie gromadzi się w łańcuchu po-
karmowym ponieważ pozostaje 
w atmosferze przez krótki czas. 
W niektórych krajach wymaga 
się instalowania spalarek do tlen-
ku etylenu. Przykładem takiego 
urządzenia jest Abator firmy 3M. 
Urządzenie to przeprowadza pro-
ces katalitycznego spalania tlenku 
etylenu do dwutlenku węgla i pary 
wodnej. Efektywność spalania wy-
nosi ponad 99,9%. Abator spełnia 
wymagania rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia odnośnie utylizacji 
tlenku etylenu w polskich szpita-
lach.

Zasada działania spalarki do tlenku 
etylenu – Abator 3M

3M Steri-Vac – jakość, bezpieczeń-
stwo i uniwersalne zastosowanie.
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Podsumowanie
Technologia sterylizacji nisko-

temperaturowej oparta na 100% 
tlenku etylenu jest jedyną tak 
uniwersalną metodą sterylizacji 
niskotemperaturowej. Pozostaje 
podstawą sterylizacji materiałów 
i wyrobów medycznych wraż-
liwych na wysoką temperaturę 
i wilgotność, stosowaną zarówno 
w szpitalach, jak i w przemyśle 
medycznym. Pierwszy sterylizator 
na tlenek etylenu firmy 3M został 
zainstalowany w 1964 roku. Obec-
nie na całym świecie pracuje oko-
ło 6000 sterylizatorów Steri-Vac. 
W Polsce z ponad 150 pracują-
cymi urządzeniami jest to najpo-
pularniejsza metoda sterylizacji 

niskotemperaturowej stosowana 
w ochronie zdrowia.

Autorka jest absolwentką Wy-
działu Chemicznego Politechniki 
Wrocławskiej. Pracuje na stano-
wisku Specjalisty ds. Naukowych 
i Szkoleń w firmie 3M Poland Sp. 
z o.o.
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