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Dr Brian Kirk, BSc, MSc, PhD, MRPharmS, FIHEEM, AE(D)
Konsultant i Dyrektor – Brian Kirk Sterilization Consultancy Group Ltd
W dziedzinie sterylizacji i dekontaminacji działający od 40 lat.

• Farmaceuta z wykształcenia.

• Studia podyplomowe w zakresie analizy farmaceutycznej

• Praca doktorska, „Monitorowanie procesów sterylizacji parowej z wykorzystaniem 

technologii mikrokomputerowej”.

• Pracował w brytyjskiej NHS przez 10 lat jako farmaceuta ds. jakości w dziale 

wytwarzania sterylnych produktów.

• Pracował dla 3M przez 30 lat jako specjalista ds. rozwoju produktu i wsparcie 

techniczne.

• Od 2016 roku Specjalista Naukowy dla zachodniej Europy.

• Członek komitetów technicznych BSI, CEN i ISO odpowiedzialny za opracowanie 

standardów dla sterylizatorów i procesów sterylizacji.

• Przewodniczący ISO TC 198, grupa robocza nr  3, Sterylizacja ciepłem wilgotnym.

• Członek Instytutu Inżynierii Opieki Zdrowotnej i Zarządzania Nieruchomościami.

• Członek Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Wielkiej Brytanii.

• Zarejestrowany inżynier zatwierdzający (dekontaminacja)

• Honorowy wykładowca Wydziału Nauk o Żywności, Uniwersytetu lub Nottingham
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Co to jest ciepło wilgotne 

Para nasycona pod ciśnieniem - Podstawy

Normy dotyczące sterylizacji i sprzętu do sterylizacji ciepłem 
wilgotnym

Walidacja – IQ OQ PQ

Rutynowe monitorowanie i zwalnianie parametryczne

Przyczyny awarii

Wskaźniki biologiczne i chemiczne
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Podstawowe zasady
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Podstawowe wymagania

Sterylizacja parą lub ciepłem wilgotnym jest osiągana poprzez wystawienie 

powierzchni, które muszą być sterylizowane (wyrobu medycznego) na:

-odpowiednią temperaturę np. 121C lub 134 C

-odpowiedni czas np. 15 minut lub 3 minuty

w obecności wilgoci, tj. cząsteczek wody, które mogą być w stanie pary lub 

cieczy.

Są to "zmienne procesowe" dla procesu sterylizacji ciepłem wilgotnym (ISO 

17665)

Uwaga: Ciśnienie nie przyczynia się do zabijania drobnoustrojów. Jest to 

zmienna cyklu używana do sterowania procesem.

Powszechnie 
stosowane korelacje 

temperatury i czasu w 
sterylizacji ciepłem 

wilgotnym

Temperatura

(o C )
Czas (min)

134 3*

132 4

126 10*

121 15*

115 30
rzadko dzisiaj

używany

*Medical Research Council 
Lancet. 1959 Feb 

28;1(7070):425-35

3.213
zmienna procesowa
właściwość chemiczna lub fizyczna w procesie czyszczenia, dezynfekcji, 
pakowania lub sterylizacji, której zmiana może zmienić jego skuteczność.
PRZYKŁAD:  Czas, temperatura, ciśnienie, stężenie, wilgotność, długość fali.

ISO 11139:2018 Sterylizacja produktów opieki zdrowotnej - Słownictwo - Terminy używane w 
sterylizacji i powiązanych standardach sprzętu i procesu (ISO11139: 2018)
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Znaczenie temperatury i czasu

Szybkość, z jaką mikroorganizmy są inaktywowane, zależy od 

temperatury.

Im wyższa temperatura, tym szybciej mikroorganizmy są zabijane.

Tabela pokazuje wartości "D" dla G stearothermophilus w różnych 

temperaturach.

Zależność między wartością D (funkcją czasu) a temperaturą jest 

logarytmiczna, więc zwiększenie temperatury o 10 ° C zwiększa 

zdolność procesu do zabijania mikroorganizmów 10-krotnie.

Reakcje chemiczne zazwyczaj podwajają się dla 

każdego wzrostu T o 10 ° C
Wartość D zarodników G stearothermophilus w 

różnych temperaturach (min)

110 76  

115 16

121 2.5
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Znaczenie wilgoci

Suche ciepło (<5% rh) 175 o C – 30 

minut

Jak długo gotować lub piec jajko?

Mikroorganizm Wilgotność Ciepło D 
wartość /Temp

Wartość D suchego
ciepła

G 
stearothermophilus

2 .5 minutes/121

B coagulans 1.6 minutes/121 1000 mins / 110

B atrophaeus 0.44 minutes/121

Cząsteczki wody "katalizują" 
te reakcje.

Wilgotne ciepło - 100 o C – 7 
minut
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Co musimy monitorować i jak?



Co i jak musimy monitorować, aby zapewnić  skuteczność?

Sterylizacja parowa

(Ciepło wilgotne)

Zmienne procesowe

Czas Temperatura Wilgotność

⏲ ?

Jak monitorować
wilgotność?



Co musimy monitorować, aby zapewnić 
skuteczność i w jaki sposób?

Sterylizacja parowa

Jak monitorować

zmienne procesowe? 

Pomiary fizyczne
Wskaźniki

biologiczne
Wskaźniki
chemiczne

Pomiary fizyczne:
-godzina
-temperatura 
-wilgotność

Wskaźniki biologiczne:
-reagowanie na wszystkie 
zmienne procesowe

Wskaźniki chemiczne:
-reagowanie na określony 
zakres zmiennych 
procesowych. Producent 
podaje wartości ustalone 
(SV) dla tych zmiennych.

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/IPD-NA/3M-Infection-Prevention/products/catalog/~/3M-Attest-Super-Rapid-Readout-Biological-Indicator-1492V?N=5608739+3294363999&rt=d
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Sterylizacja ciepłem wilgotnym
Inżynieria
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Sterylizacja ciepłem wilgotnym – inżynieria

Przy ciśnieniu atmosferycznym (1 bar) woda/para ma T = 100 oC

Aby uzyskać wysokie temperatury wymagane do osiągnięcia szybkiej 

inaktywacji drobnoustrojów, para musi być pod ciśnieniem. 

Temperatura pary nasyconej zależy od ciśnienia.

Wraz ze wzrostem ciśnienia wzrasta temperatura: 

-relacja T-P jest podana w tabelach.

Do stosowania pary pod ciśnieniem używamy zbiornika ciśnieniowego 

zwanego autoklawem.

W większych autoklawach para jest wytwarzana w oddzielnym kotle i 

doprowadzana do komory.

Para nasycona to para wodna w równowadze z ciekłą wodą.

Opisując właściwości - niektóre cząsteczki skraplają się, a inne 

odparowują.



Podstawowy problem sterylizacji

Jeśli nie wydostaniesz powietrza (z komory i 
wsadu)........

……nie możesz dostarczyć tam pary !

Powietrze i para zachowują się jak olej i 
woda  - nie mieszają się dobrze



➢Resztkowe powietrze znajduje się 

w pakietach....

➢....Zapobieganie przenikaniu 

pary...

➢....co skutkuje niepełną 

sterylizacją.

➢To samo dotyczy instrumentów 

ze światłem wewnętrznym

Konsekwencje pozostałości powietrza



... Podobnie dla instrumentów 

rurowych...

Bąbel powietrza jest uwięziony w 

środku otwartego kanału lub na 

końcu ślepo zakończonej rury ...

... Zapobieganie przenikaniu pary...

... Prowadzi to do niepełnej 

sterylizacji. 



Czas

C
iś

n
ie

n
ie

Faza 1:
Usunięcie powietrza

Faza 2:
Sterylizacja

Faza 3:
Suszenie i 
wyrównywanie
ciśnienia

Proces: sterylizatory parowe wspomagane próżniowo

Złota Zasada;
Jeśli nie wydostaniesz powietrza z komory, nie możesz 
wtłoczyć tam  pary.

Wszystkie cykle sterylizacji wykorzystują trzy fazy.
Usuwanie powietrza.
Resztkowe powietrze jest usuwane przez serię 
ewakuacji i wtrysków pary (pulsowanie).
Sterylizacja.
Para jest wtryskiwana do predefiniowanego ciśnienia, 
które zapewnia wstępnie zdefiniowaną temperaturę 
utrzymywaną przez określony czas w celu osiągnięcia 
sterylności
Suszenie.
Po sterylizacji woda powstała podczas sterylizacji jest 
usuwana przez zastosowanie głębokiej próżni. Ładunki 
wychodzą tak suche, jak wtedy, gdy były ładowane do 
komory.

Uruchom 
animację, aby 
zobaczyć, jak 
działa cykl
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Znaczenie usuwania powietrza i penetracji pary do wsadu

Typowe konfiguracje wsadów (rodziny produktów);

Proste – lite instrumenty zapakowane w  systemy barierowe 

Wyzwania – stosunkowo łatwe usuwanie powietrza i przenikanie pary

ALE

Ciężkie zestawy litych narzędzi mogą miejscowo tworzyć barierową warstwę 

NCG wokół sterylizowanych materiałów utrudniającą penetrację pary.

Ciężkie zestawy lite w kontenerach, które nie pozwalają na swobodny drenaż.

Złożone – złożone instrumenty z zagłębieniami i światłami wewnętrznymi 

Wyzwania – usuwanie powietrza i przenikanie pary może być trudne

Ciężkie masy porowate – tekstylny BDT

Złożone lumeny – czynniki wpływające na usuwanie powietrza i przenikanie 

pary:

-średnica i długość oraz stosunek między nimi (dowody literaturowe)

-otaczająca masa i przewodność cieplna (dowody)

Wyzwania
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Błędy procesów

Co może powodować błędy  w 
procesach?
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Nieodpowiednia próżnia
Nieosiągnięcie zadanych 
warunków
Nieodpowiednie 
rozcieńczenie powietrza
Wadliwy czujnik ciśnienia
Awaria pompy próżniowej

Wycieki do komory
Powietrze resztkowe 
zatrzymywane w komorze
Uszczelka drzwi / uszczelka
Poluzowanie części

Gazy niekondensujące NCG 

wtryskiwane do komory przy każdej 

iniekcji pary. 

Niska jakość wody (zmiękczona) 

Nieodpowiednie odgazowanie przed 

kotłem. 

Nieodpowiednie odgazowanie z pary

Przyczyny awarii procesów



steam

st
ea
m

steam

steam
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Pozostałości powietrza i NCG w masach porowatych

• Para wnikająca do pakietu skrapla się
• NCG nie zmieniają swojej objętości
• Gdy para dostaje się do pakietu  skrapla się i gaz jest skupiany w 

centrum
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Kieszeń powietrzna wewnątrz porowatych ładunków 

Kieszeń powietrzna nie jest kształtu 
kuli, ale raczej jajka i porusza się w dół 

podczas prosesu.

10cm 
Wysokość

4.5cm 
Wysokość



Time

P
re

ss
u

re

Faza 1:
Usuwanie
powietrza

Faza 2:
Sterylizacja

Faza 3:
Suszenie i 
wyrównywanie ciśnienia 

Złota Zasada;
Jeśli nie wydostaniesz powietrza, nie możesz 
wtłoczyć pary.

Usuwanie powietrza i przenikanie pary do światła wewnętrznego

Czynniki wpływające:
Stosunek średnicy do długości
Masa termiczna
Przewodność cieplna
Charakterystyka  kapsułki

1

1

2

2

3

3

4

4

5
5

6 6

7

7



Monitorowanie pod kątem błędów procesu – co oznacza 
monitorowanie parametryczne?

3.193 - zwalnianie parametryczne

deklaracja, że produkt jest sterylny na podstawie zapisów wykazujących, że zmienne procesu 

sterylizacji zostały dostarczone w określonych tolerancjach

ISO 11139:2018 - Sterylizacja produktów opieki zdrowotnej - Słownictwo - Terminy używane w sterylizacji i związanych z nią standardach sprzętu i procesu.

Sterylizacja wilgotnym 
ciepłem

Zmienne procesowe

Czas Temperatura Wilgotność

⏲ ?

Jak ustalić obecność
wilgoci?

Metody instrumentalne ?

Brak powietrza oznacza 
obecność wilgoci

PCD/Detektory powietrza

Wskaźniki reagujące na 
wilgoć: chemiczne / lub 

biologiczne 

Tabela Korelacja pary T-P 
w celu zademonstrowania 

nasycenia parą

W
E

W
N

Ą
T

R
Z

 P
C

D



Czy można stosować tylko metody parametryczne w celu ustalenia 
prawidłowości usuwania powietrza i penetracji pary?

Wątpliwości:

1.T, P i t można mierzyć parametrycznie.

2.Czy obecność wilgoci można określić metodami parametrycznymi?

3.Przegrzana para może być wykryta przez korelację T i P zgodnie z 

tabelami pary.

4.Para nasycona nie może być zagwarantowana przez korelację T i P:

1.Gorącego powietrza nie można odróżnić od gorącej pary.

2.Pomiary temperatury i ciśnienia nie mogą wykryć mieszanin    

powietrze/para, które mogą powodować awarie procesu.
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Co mówią standardy?



Jak testować? Ale najpierw co ze standardami?

ISO 14937 jest nadrzędną normą ogólną opisującą podejście 

całościowe w projektowaniu, specyfikacji, rozwoju, 

walidacji, rutynowym monitorowaniu i serwisowaniu 

każdego procesu sterylizacji urządzeń medycznych.

Standardy procesu sterylizacji
(po formacie 14937)

Standard 
procesu

Wilgotne ciepło (para) EN ISO 17665 

Tlenek etylenu EN ISO 11135

Napromieniowanie EN ISO 11137

Formaldehyd EN ISO 25424

Suche ciepło EN ISO 20857

Nadtlenek wodoru EN ISO 22441



EN ISO 17665 jest międzynarodową i europejską 

normą obejmującą wszystkie procesy sterylizacji 

ciepłem wilgotnym (parą), w tym;

Sterylizacja parą nasyconą, w której para wchodząca 

do komory jest środkiem sterylizującym

I

Sterylizacja zamkniętego produktu, w której para 

wchodząca do komory działa jako medium 

przenoszące ciepło. Zawartość pojemnika jest na 

bazie wody i tworzy własne wilgotne warunki cieplne.

Uwaga: Niniejsza norma jest w fazie rewizji i będzie 

jednym dokumentem obejmującym wymagania, 

wyjaśnienia i rodziny produktów.

EN ISO 17665 Sterylizacja ciepłem wilgotnym



Zapewnienie sterylności osiąga się poprzez:

Walidacja ;
Dokumentowanie i przeprowadzanie procedury, która dostarcza danych 
pokazujących, że otrzymujemy to, czego chcemy  tj. sterylny, bezpieczny, 
skuteczny produkt. Składa się z trzech etapów – kwalifikacji instalacji, 

kwalifikacji operacyjnej i kwalifikacji procesowej.

Rutynowe monitorowanie;
Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bieżącej efektywności      

procesu.

Specyfikacja;
Napisanie szczegółowej specyfikacji wyjaśniającej, jaki sprzęt jest używany, jakie 
kroki procesu są przestrzegane i jak jest monitorowany.
Odniesienie do standardów i wymogów regulacyjnych jest bardzo pomocne w tym 

procesie.

PRODUKT STERYLNY

Sekwencja działań, które należy wykonać. Jeden krok nie neguje potrzeby innych.
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Walidacja

Udowodnienie tego, czego chcemy, jest tym, co 
otrzymujemy.

Sterylny produkt ale

w danej chwili...



Walidacja jest osiągana przez:

Kwalifikacja operacyjna
Proces uzyskiwania i dokumentowania dowodów na to, że zainstalowane urządzenia działają w 
określonych z góry granicach, gdy są używane zgodnie z jego procedurami operacyjnymi.

np. profil procesu, podstawowe testy wydajności. 

Kwalifikacja procesowa
Proces ustalania na podstawie obiektywnych dowodów, że proces, w przewidywanych warunkach, 

konsekwentnie wytwarza produkt, który spełnia wszystkie z góry określone wymagania.

Kwalifikacja instalacyjna
Proces ustalania na mocy obiektywnych dowodów, że wszystkie kluczowe aspekty urządzeń 
procesowych i instalacji systemu zewnętrznego są zgodne z zatwierdzonymi specyfikacjami

np. przyłącza elektryczne, dopływ pary, sprężone powietrze, drenaż, zaopatrzenie w wodę.

ZATWIERDZONY PROCESS

Sekwencja działań, które należy wykonać. Jeden krok nie neguje potrzeby innych.
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Walidacyjne badanie OQ zgodnie z ISO 17665-2 (wytyczne w 
załączniku A)

Test IQ OQ PQ Annual Quarterly Weekly Daily

Bowie and Dick Test Yes Yes Yes Yes Yes

Safety Checks (weekly/ quarterly / annual) Yes Yes Yes Yes

Automatic Control Test Yes Yes Yes Yes

Air Leakage Test Yes Yes Yes Yes

Air Detector Function Test Yes Yes Yes Yes

Calibration Checks Yes Yes Yes

Thermometric Test – Small Load Yes Yes Yes

Non Condensable Gas in Steam Yes Yes

Steam Dryness Yes Yes

Steam Superheat Yes Yes

Steam Chemical Contaminants Yes Yes

Thermometric Test - Full Load Yes Yes

Hollow Load Test Yes Yes

Air Detector Performance Test – Small Load Yes Yes

Air Detector Performance Test – Full Load Yes Yes

Load Dryness – small load textiles Yes

Load Dryness – full load textiles Yes

Load Dryness – Metal Load Yes Yes

Production Load Dryness Yes Yes

Production Load cycle compatibility test Yes Yes

Dynamic Pressure Test – as specified by manuf and InsCo



Przykłady kwalifikacji procesowej

E3 – średnia i niska złożoność, 
końcówka ssąca największe 
wyzwanie

E7+ - bardzo złożony zestaw, ciężki 
(10kg) ze złożonymi urządzeniami 
rurowymi
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Rutynowe Monitorowanie
Codzienne Testy

i
Monitorowanie Każdego Wsadu

ISO 17665-1, 2
Każda proces sterylizacji jest wyjątkowym wydarzeniem, 

nawet jeśli jest zatwierdzony, więc musi być monitorowany.
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Rutynowe monitorowanie i kontrola zgodnie z ISO 17665

Osiągnięcie zgodności:

10.1 – Każdy cykl produkcyjny musi być monitorowany, a dane 

procesowe rejestrowane i oceniane.

10.2 – część zwolnienia serii obejmuje wiedzę, że sterylizator pracuje 

prawidłowo pod względem operacyjnym. 

- Można to łatwo zrobić, korzystając z systemów T&T, które mogą łączyć 

przeglądy i wyniki rutynowego testowania z produkcją seryjną

10.3 – część zwolnienia partii zapewniają okresowe testy zgodnie z 17665 

i przeprowadzane lokalne kontrole jakości:

a) LRT o wartości mniejszej niż 1,3mB/min

b) Potwierdzenie jakości pary

c) Parametry procesu mieszczą się w określonych tolerancjach.

d) Dzienny BDT został przeprowadzony i jest prawidłowy

e) Porównanie zapisu procesu z zapisem głównym utworzonym podczas 

sprawdzania poprawności.

Zwolnienie serii zgodnie z systemem jakości (np. ISO 13485)



Wskaźniki biologiczne i chemiczne oraz urządzenia do badania 
skuteczności procesu -PCD

Produkcja „domowa” Produkcja komercyjna
Norma EN ISO 17665 (10.5 ) 
stanowi, że "w przypadku 
procesów pary nasyconej 
dane powinny objąć;
d) wyniki uzyskane z 
urządzenia do badania 
skuteczności procesu.„

PCD jest elementem 
zaprojektowanym jako 
zdefiniowane wyzwanie dla 
procesu sterylizacji i służy 
do oceny wydajności 
każdego procesu. 
PCD występują w wielu 
formach, w tym jako 
urządzenia wytwarzane 
przez klientów i jako 
produkowane komercyjnie.
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Słowo ostrzeżenia – nie wszystkie PCD są takie same

W badaniu opublikowanym w magazynie „Centralna Sterylizacja” tylko 2 z 7 

urządzeń heliksowych były w stanie wykryć pozostałości powietrza, które 

spowodowałoby awarię procesu.
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Jak możemy zapewnić skuteczność 
procesu sterylizacji?



Monitorowanie w celu wykrycia błędów procesu sterylizacji
Rodzaj 
monitorowania

Cel Praktyka Częstotliwość

Monitowanie
sprzętu

• Regularny test w celu upewnienia się, że 
sterylizator działa na poziomie podstawowym

• Test usunięcia powietrza i 
penetracji pary

• Test Bowiego i Dicka

Codziennie

Monitorowanie
wsadu

• Monitorowanie skuteczność sterylizacji 
każdego wsadu

• Wykazanie zabicia 
drobnoustrojów (złoty standard) 
za pomocą wskaźników 
biologicznych

• Potwierdzenie warunków 
sterylizacji (T, t, H2O) za pomocą 
wskaźników chemicznych.

• > w urządzeniu do badania 
skuteczności procesu -PCD

Każdy wsad

Monitorowanie
pakietu

• Kontrola penetracji sterylantu do zestawów 
narzędzi chirurgicznych

• Wskaźnik chemiczny reagujący 
na T, t, H2O (typ 4, 5 lub 6)

Każdy pakiet

Monitorowanie
ekspozycji

• Wykazanie, że każdy pakiet został poddany 
procesowi sterylizacji

• Taśma wskaźnikowa lub etykieta 
reagująca na T, t, H2O

Każdy pakiet

Prowadzenie
dokumentacji

• Prowadzenie rejestrów  - identyfikowalność 
zestawu operacyjnego z procesem 
dekontaminacji, zabiegiem chirurgicznym i 
pacjentem

• Dokumentacja papierowa, ale 
najlepiej komputerowy system 
śledzenia   połączony z 
dokumentacją pacjenta

Każdy zabieg
chirurgiczny
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Codzienny test Bowiego i Dicka 
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Test Bowiego i Dicka: codzienna kontrola wydajności sterylizatora

"THE BOWIE AND DICK

AUTOCLAVE TAPE TEST"

Bowie, Kelsey and 

Thompson 

THE LANCET, Vol 16, page 

586-587, March 16, 1963.

Prawidłowy    Nieprawidłowy
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Wskaźniki biologiczne



42

Monitorowanie wsadu – wskaźniki biologiczne
Podstawowe założenie: Jeśli twój proces jest wystarczająco 

skuteczny, aby zabić dużą liczbę zarodników, zabije również 

mniejszą liczbę mniej odpornych organizmów na umytych i  

zdezynfekowanych instrumentach medycznych. 

„Zabij BI, a wysterylizujesz ładunek”.

Geobacillus
stearothermophilus

spores

Wydajność BI zdefiniowana w:

Seria EN ISO 11138

Część 1 – Wymagania ogólne

Część 2 – Tlenek etylenu

Część 3 – Ciepło wilgotne

Część 4 – Suche ciepło

Część 5 – Formaldehyd

Część 7 - Wskazówki

Część 8 – Oznaczanie skróconego
czasu inkubacji

Wytyczne dotyczące 
wyboru, stosowania i 
interpretacji wszystkich 
wskaźników 
biologicznych znajdują się 
w ISO 14161
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D-Value (Wartość D określa nachylenie lub szybkość zabijania, tj. czas 
potrzebny do zabicia 90%

Populacja i 
wartość D razem 
definiują 
wydajność w 
procesie.

Populacja definiuje "punkt wyjścia"

Czas przeżycia = (logP-2) x D

Czas zabicia = (logP+4) x D

Monitorowanie wsadu za pomocą wskaźników biologicznych

Są one określane 
w specjalnej 
aparaturze 
testowej –
rezystometrze.
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Standardowy pasek 

zarodników: 

7 dni

Szybki odczyt BI:

3-4 godziny

Monitorowanie wsadu za pomocą wskaźników biologicznych - czas 

odczytu.

RIT określa się za pomocą protokołu 
FDA obejmującego wiele próbek / 
testów wsadowych w celu oceny 
czasu inkubacji wymaganego do 
uzyskania >97% niezawodności 
odczytu w porównaniu z 7-dniową 
inkubacją.

Super szybki BI:

około 30 min

Samodzielny BI:

48 godz.

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/IPD-NA/3M-Infection-Prevention/products/catalog/~/3M-Attest-Super-Rapid-Readout-Biological-Indicator-1492V?N=5608739+3294363999&rt=d
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Wskaźniki chemiczne
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Wskaźniki chemiczne  - kontrola pakietów

. 

Typy wskaźników chemicznych

Typ 1 – Wskaźniki procesu/ekspozycji (np. Taśmy wskazujące, etykiety)
Typ 2 – Specyficzne wskaźniki testowe (np. BDT)
Typ 3 – Wskaźniki pojedynczej zmiennej
Reagowanie na pojedynczą zmienną w procesie, np. temperaturę
Typ 4 – Wskaźniki wieloparametrowe
Odpowiadanie na dwie lub więcej zmiennych w procesie
Typ 5 – Wskaźniki integracyjne
Reagują w sposób, który naśladuje odpowiedź BI, jeśli jest używana w tym 
samym procesie
Typ 6 – Wskaźniki emulacyjne 
Reagują na wszystkie krytyczne zmienne procesu na poziomach związanych 
z dopuszczalnymi warunkami sterylizacji, np. 134 przez 3 minuty

UWAGA: Każdy wskaźnik będzie miał podaną wartość, która jest 
warunkami narażenia powodującymi osiągnięcie punktu końcowego 
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Wartość stosowania wskaźników chemicznych w codziennym 
monitorowaniu.

• Wiele krajowych i międzynarodowych wytycznych zaleca 

stosowanie taśmy wskaźnikowej na każdym opakowaniu 

wyrobów medycznych i wskaźnika chemicznego wewnątrz 

każdego opakowania. 

• Lista kontrolna bezpieczeństwa chirurgicznego WHO wymaga od 

zespołów OR sprawdzenia "sterylności każdego opakowania". 

Badanie zewnętrznych (i wewnętrznych) CIs jest jednym z działań, 

które można podjąć, aby potwierdzić, że pakiet został wystawiony 

na działanie sterylantu, tj. poddano go procesowi, aby nie można 

było użyć nieprzetworzonych narzędzi, wierząc, że są sterylne. 

• CI umieszczane na opakowaniach 
i w opakowaniach przynoszą 
ogromne korzyści użytkownikom 
końcowym, takim jak personel 
OR, ponieważ dostarczają 
dowodów na to, że warunki 
sterylizacji były osiągnięte w 
miejscu umieszczenia CI.
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Podsumowanie , wnioski

• Sterylizacja ciepłem wilgotnym jest z powodzeniem przeprowadzana 

poprzez zastosowanie odpowiedniej temperatury przez odpowiedni okres 

czasu w obecności wilgoci.

• Jeśli nie usuniesz powietrza, nie możesz wtłoczyć pary, a więc warunki 

ciepła wilgotnego nie zostaną osiągnięte.

• Normy stanowią, że wszystkie procesy powinny być walidowane i rutynowo 

monitorowane, a wyniki PCD powinny być oceniane w celu wykazania 

udanego usuwania powietrza i przenikania pary.

• Porównanie zmierzonej temperatury z temperaturą obliczoną na podstawie 

tabel T-P, NIE jest wiarygodnym sposobem wykazania obecności pary 

nasyconej, tj. wilgoci .



Dziękuję


