
Pytanie: - Czy w sytuacji używania filtru przeciwbakteryjnego konieczna 
jest sterylizacja worków samorozprężalnych (ambu) i rur do 
respiratora lub resterylizacja tego sprzętu gdy utracił on 
termin ważności określony przez daną C.S. ; czy proces 
dezynfekcji nie jest wówczas procesem wystarczającym ? 

 
 

Odpowiedź :  
 
Na temat worków samorozprężalnych i ich przygotowania do 

ponownego użycia pisaliśmy wiele miesięcy temu na stronie 
Stowarzyszenia. Należy przypomnieć, że nikt inny jak tylko producent 
ma za zadanie wskazanie sposobu ich przygotowania. Wskazania 
dotyczyć będą: oczyszczania, dezynfekcji/lub sterylizacji. Osoba 
odpowiedzialna za ponowne użycie powinna mieś świadomość, że 
stosowany wyrób nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta i powinien 
podlegać kwalifikacji zagrożeń wg Spauldinga. Mamy tu do czynienia z 
koniecznością określenia stopnia skażenia, który będzie miał wpływ na 
ustalenie poziomu dezynfekcji. 

Sprzęt tzw. anestezjologiczny, a w tym i worek samorozprężalny 
ambu, wymaga właściwego poziomu czystości mikrobiologicznej przed 
zastosowaniem wobec pacjenta i chorego, jak również chorego z 
kolonizacją i infekcją drobnoustrojami chorobotwórczymi. Dla takiego 
sprzętu medycznego, który będzie kontaktował się z nieuszkodzonymi 
błonami śluzowymi, PZH już w roku 2001 zalecał sterylizację, a gdy ona 
nie jest możliwa dopuszczał (cytat) „wysoki poziom dezynfekcji, czyli 
poddanie procesowi w którym zostaną zabite (będą nieobecne) bakterie 
włącznie z prątkami gruźlicy, grzyby i wirusy. W procesie tym powinna 
również ulec redukcji liczba spor” (spor stanowiących kontaminację 
wyjściową). 

W podręczniku „Sterylizacja zasobów medycznych” – Jan Huys rok 
2009 (str. 57) czytamy, że bezpieczny poziom pozwalający na ponowne 
użycie sprzętu tzw. obszaru średniego ryzyka (obszar zastosowań: na 
zewnątrz/wewnątrz organizmu bez naruszania błon śluzowych) wymaga 
procesu: 

- dezynfekcji wysokiego poziomu, a procesu  
- sterylizacji przy zwiększonym ryzyku (np. z uwagi na „osłabionego” 

pacjenta, czy też charakteru flory patogennej) 
Wiele lat temu WHO definiowało już dezynfekcję wysokiego poziomu 

jako proces dekontaminacji (złożony z kilku kroków technologicznych) 
dający w efekcie finalnym „wysoką” czystość mikrobiologiczną tj . 
„dezynfekcję wysokiego poziomu”. Dezynfekcję tę mogą przeżyć jedynie 
spory, gdy ich ilość początkowa (przed procesem dekontaminacji) była 
wysoka.  

Wiele osób nie rozróżnia i myli STOPIEŃ z POZIOMEM. 



- stopień dezynfekcji (niski, średni i wysoki) to wymóg dla redukcji 
mikroorganizmów w czasie jednego procesu (np.: ekspozycja w 
preparacie „x” 2% - 30 minut), wymóg co do rodzaju 
drobnoustrojów i inokulum: 

 niski stopień dezynfekcji   – B, F, V osłonione          „B” o 5 log 

 średni stopień dezynfekcji – B, Tbc, F, V                  pozostałe 

 wysoki stopień dezynfekcji - B, F, V, S, prątki          o 4 log 
- poziom procesu mikrobójczego (dezynfekcji, sterylizacji) to 
wymagana , finalna poprocesowa czystość mikrobiologiczna wyrobu 
dekontaminowanego. 
 
 
 
Np.: 

Lp Jeden proces 
dekontaminacji  

Stopień redukcji finalnej Poziom poprocesowej 
czystości mikrobiologicznej 

1 dezynfekcja 
wysokiego 
stopnia 

B, Tbc, F, V, S  (B o 5 log, 
pozostałe o 4 log) 

Wykonana jako tzw. 
„dezynfekcja właściwa” 
(warunki czyste) ≤103cfu/jedn,; 
max 106cfu/jedn. 

 
 
 
2 

 
 
 
dezynfekcja 
wysokiego 
poziomu 

 B, Tbc, F, V – redukcja 
maksymalna do poziomu 
niewykrywalności 

 S – redukcja optymalna 
(redukcja jako zsumowanie 
kilku kroków 
technologicznych np.: pre-
dezynfekcji, mycia 
właściwego i dezynfekcji 
wysokiego stopnia) 

Poprocesowy wysoki poziom 
dezynfekcji/poziom czystości 
mikrobiologicznej, 
pozostawiający jedynie 
kontaminację „spor”, gdy ich 
ilość początkowa była wysoka. 
Poziom niewykrywalności od 
10-3 do 10-4 cfu/jedn. 

3 sterylizacja 
medyczna 

B, Tbc, F, V, S o 12 log Poziom sterylizacji 
medycznej/pewność procesu: 
Sal =10-6 ( przeżywalność 
jeden drobnoustrój z miliona 
organizmów w jednej z miliona 
jednostek sterylizowanych)                 

 
Uwagi!  

1. Czystość finalna wyrobu medycznego powinna być zachowana aż do 
czasu jego użycia. Nie wolno dopuszczać do dekontaminacji wyrobu 
czystego czy też sterylnego. 

2. Ustalenie właściwego stopnia redukcji drobnoustrojów i zaplanowanie 
określonego procesu mikrobójczego, zależy od spodziewanego 
skażenia/zagrożenia (wielkości i charakteru kontaminacji). 
Dekontaminacja ma prowadzić do wymaganej finalnej czystości 
mikrobiologicznej wyrobu medycznego (np.: wysoki poziom dezynfekcji, 
lub poziom jałowości). 



3. Użytkownik powinien posiadać komplety sprzętu w ilości umożliwiającej 
przeprowadzenie dekontaminacji zgodnej  z wymogami merytoryczno- 
normatywnymi. 

Prośba: - prosimy osobę pytającą o zapoznanie się z wcześniej zadanymi 
pytaniami i odpowiedziami w tym temacie. 
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