
Pytanie: -  Kto jest uprawniony do odczytu fiolkowego testu biologiczne-
go inkubowanego w inkubatorze na terenie C.S., oraz czy 
otrzymany wynik jest dokumentem prawnym ? 

 
Odpowiedź: 

 
Kompetencje pracownika sterylizatorni posiadającego tytuł technika 

sterylizacji medycznej lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z za-
kresu technologii sterylizacji wyrobów medycznych są wystarczające do 
wykonania badania skuteczności procesów z użyciem wskaźników bio-
logicznych. Programy nauczania obejmują zasady prawidłowego użycia, 
inkubacji i odczytu wskaźników biologicznych.  

Wskaźniki biologiczne są przeznaczone do bieżącej i okresowej kon-
troli skuteczności procesów, gdzie wykonawca procesów chce otrzymać 
jak najszybciej informacje o nieprawidłowościach występujących w trak-
cie procesów, aby nie dopuścić do zakażeń spowodowanych użyciem 
niesterylnych wyrobów.  Konstrukcja wskaźników „fiolkowych” zawiera-
jących spory drobnoustroju testowego i pożywkę uniemożliwia zainfe-
kowanie wskaźnika i pożywki.  Użycie jest bardzo proste, po sterylizacji 
należy jak najszybciej zgnieść fiolkę z pożywką i włożyć wskaźnik do in-
kubatora. Odczyt nie wymaga wykonania preparatu i oglądania go pod 
mikroskopem, a tylko odczytuje się zmianę barwy pożywki wskaźnika 
przy wzroście drobnoustroju testowego. Inkubator jest na stałe nasta-
wiony na właściwą temperaturę inkubacji, pracownik nie ma nawet moż-
liwości ingerencji w warunki badania. Niektóre inkubatory są wyposażo-
ne w termometr kontrolny, albo można kontrolować okresowo tempera-
turę termometrem zewnętrznym. Taka konstrukcja wskaźnika umożliwia 
odczyt przez kompetentnego pracownika sterylizatorni. Laborant w za-
kładzie mikrobiologii nie zrobi nic więcej niż to co robi pracownik steryli-
zatorni. Inkubacja i odczyt wskazań testu biologicznego w sterylizatorni 
ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę – w trakcie inkubacji wykonywa-
ne są obserwacje wskaźnika lub odczyty np. po 1, 8, 12, 24 i 48h, co 
pozwala szybciej wdrożyć procedurę postępowania w przypadku wzro-
stu drobnoustrojów.  

W przypadku wskaźników szybkiego odczytu nie ma innej możliwo-
ści, jak wykonanie badania w sterylizatorni, ponieważ tylko pracownik 
sterylizatorni wie jak odczytać i interpretować wskaźniki. W przypadku 
sterylizacji implantów i narzędzi związanych z tymi zabiegami, szybki 
odczyt warunkuje zwolnienie wyrobów  do użycia.  

Wskaźniki „fiolkowe” mają krótki czas inkubacji, od 1 do 48 h, pod-
czas gdy wskaźniki pakietowe, jak np. Sporal A wymagają inkubacji 7-
dniowej. Przydatność informacji o procesie po 7 dniach jest właściwie 
żadna. Nie ma możliwości wycofania wyrobów z wsadów nieskutecznie 
sterylizowanych, co jest niebezpieczne dla pacjentów. Sporale z inkuba-
cją 7 dniową i potwierdzeniem po 14 dniach  mogą i mają zastosowanie 
w walidacji (OQ i PQ). 



Należy podkreślić, że naklejka z fiolki jak i informacja o wyniku od-
czytu, powinny być umieszczone w tzw. zapisach (np.: karty procesu, 
koperty zbiorcze dla procesu, lub księgi procesów danego sterylizatora 
itp.). „Zapisy”  które stanowią tzw. identyfikowalność wyrobu z procesem 
i użyciem mogą być w formie : kodu kreskowego; szarży; ścieżki serii 
itp. i stanowić właściwą dokumentację w postępowaniach sądowych 
związanych z roszczeniami pacjentów o „zakażenie szpitalne”. 
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