
Pytanie: - Proszę o opinię w następującej sprawie: 

 Na nowych narzędziach, po wykonaniu pierwszych procesów de-
kontaminacji wystąpiły rdzawe plamy w miejscach grawerowania 
fabrycznego numerów katalogowych i innych oznaczeń. Dystrybu-
tor narzędzi po  analizie procesu technologicznego w Centralnej 
Sterylizatorni uznał, że nie ma do niego zastrzeżeń. Zalecił jedynie 
zmianę preparatu Viruton do wstępnej dezynfekcji narzędzi w 
Głównym Bloku Operacyjnym. Mimo zastosowania się do zaleceń 
nie uzyskaliśmy poprawy jakości narzędzi, w dalszym ciągu po ste-
rylizacji w okolicy grawerowanej występuje barwny nalot.  
Proszę o informację, czy jest to korozja czy inny rodzaj zmiany, a 
także co może być przyczyną jej wystąpienia i jakie działania pre-
wencyjne wdrożyć, aby zapobiegać uszkodzeniom narzędzi.   

 

Omówienie tematu; 

Najczęściej oczekujemy gotowych wytycznych, szczególnie na poziomie 

oczyszczania i dezynfekcji, wskazujących na rozwiązania doboru środków i 

sposobów ich użytkowania.  Kiedy jednak poznamy wszystkie mechanizmy tych 

procesów i uświadomimy sobie istnienie wielu zmiennych krytycznych im to-

warzyszących, dopiero wówczas będziemy mogli pojąć stopień ich złożoności.  

Zmienne krytyczne wpływające na procesy oczyszczania: 

I       Geometria konstrukcji wyrobów medycznych  
II      Użyty materiał w technologii wyrobu  
III    Szczegóły konstrukcji narzędzi mające wpływ na procesy oczyszczania  
IV    Rodzaje zanieczyszczeń 
V     Wstępne przygotowanie narzędzi   
VI    Mechanizmy oczyszczania  
VII   Metody mycia 
VIII  Typowa procedura oczyszczania w WD 

W odniesieniu do zadanego pytania, nie należy traktować go wybiórczo, po-

nieważ kwestię ogromnej złożoności zagadnienia kierujemy na wybrane aspekty 

zmiennych krytycznych, z których każdy może przyczynić się do zmian przed-

stawionych nam na zdjęciach. Pragniemy zwrócić uwagę na zasadnicze zmien-

ne, stanowiące materiał do podjęcia odpowiednich działań przez użytkownika 

narzędzi. 

I. Użyty materiał w technologii wyrobu  
- polarność powierzchni tworzywa sztucznego lub metalu 
- fabryczna porowatość powierzchni wyrobu lub porowatość spowodowana uży-

ciem niewłaściwych środków czyszczących lub/i sprzętu do czyszczenia 
- warstwa pasywna (stal nierdzewna + aluminium), koloryzacja powierzchni, 
anodyzacja, zdolność do adherencji 
- usunięcie warstwy pasywnej i nie poddanie narzędzia renowacji 



- właściwości korozyjne (ważne dla środków czyszczących, soli fizjologicznych 
itp.)  
- stabilność termiczna materiału  
II. Rodzaje zanieczyszczeń i czas ich kontaktu z narzędziami  
- materiały kostne 
- smary i środki ochronne 
- płyny ustrojowe (krew, mocz, ślina, kał) oraz materiał komórkowy, który zawie-
ra: 

 białka (70 – 80 % białek rozpuszczalnych w zimnej wodzie) (20 – 30 % 
białek nie rozpuszczalnych w wodzie) 

 lipidy 

  węglowodany 

 złożone struktury komórek 

Czas również pojawia się jako istotny element krytyczny w postępowaniu z 

narzędziami po wykonanych procedurach zabiegowych, biorąc pod uwagę 

okres jaki upływa od zakończenia operacji do rozpoczęcia czynności oczysz-

czania. Płyny ustrojowe polimeryzują na powierzchni podczas wysychania. Wie-

le środków dezynfekcyjnych utrwala zabrudzenia, polimeryzując na narzędziach 

białka rozpuszczalne w wodzie. Należą do nich preparaty mające w swym skła-

dzie glutaraldehyd, utleniacze, kwas nadoctowy, alkohol lub czwartorzędowe 

sole amonowe.  Chcąc zminimalizować opisane zagrożenia należy zmierzać do 

opracowania i upowszechniania proponowanych niżej wskazówek, mających 

stanowić kolejne kroki postępowania z użytymi po zabiegu narzędziami.    

III. Wstępne przygotowanie narzędzi   

- utrzymanie narzędzi na mokro po użyciu, nawilżanie powierzchni i moczenie 
przy użyciu detergentów redukuje napięcie powierzchniowe i poprawia pene-
trację warstw zabrudzeń 

- demontaż narzędzi złożonych 
- stosowanie preparatów: nawilżających, myjących, bakteriostatycznych, bakte-

riobójczych itd. w tzw. pierwszym „kroku wstępnym” oraz ich kompatybilność 
wobec kolejnych kroków reprocesowania 

- zadbanie o odpowiednie stężenia preparatu roboczego 
- zachowanie czasu reakcji 
- unikanie pienienia środków ( piany zmniejszają skuteczność oczyszczania 

mechanicznego). 
- płukanie wodą o temp. 280 – 35o C ( zmywa 70% – 80 % białek rozpuszczal-

nych w wodzie) – unikamy w ten sposób utrwalania zabrudzeń  
- rozpoczynanie procedury oczyszczania w myjni ultradźwiękowej US lub ręcz-
nie  
- itd 
 

Korozja narzędzi jest zjawiskiem dość powszechnym lecz występującym w 

różnej skali i w różny też sposób postrzegana. Stopy Fe, Ni, Mo, Cr tworzą war-

stwę tlenku (tzw. warstwę pasywną) na wszystkich powierzchniach. Tlen lub 

utleniacz chronią powierzchnie ze stali nierdzewnej przed korozją. Jeśli warstwa 

pasywna jest uszkodzona przez mechaniczne lub chemiczne działanie, korozja 

pojawia się również na powierzchni stali nierdzewnej. Skład stali nierdzewnej 



różni się tak bardzo, że ryzyko korozji zależy też w dużym stopniu od rodzaju 

stali nierdzewnej. Nie bez znaczenia jest pojawienie się kwaśnej wody z odwró-

conej osmozy RO i używanie jej do wytwarzania  pary wodnej. Powoduje ona 

tworzenie się rdzy w stalowej instalacji pary, która to rdza jest wprowadzana do 

sterylizatorów parowych i osadza się na narzędziach. Na początku ta rdza jest 

tylko powierzchowna. Jeśli nie zostanie usunięta, wokół cząstek rdzy dodatkowo 

tworzy się korozja poprzez oddziaływanie chemiczne. Niskie pH w wodzie jest 

również w stanie rozpuścić warstwę pasywną. Zdarza się, że zniszczenie war-

stwy pasywnej może ulec zregenerowaniu przy użyciu specjalnych utleniających 

roztworów do pasywacji. 

Odpowiedź: 

Narzędzia przeznaczone do zabiegów nie mogą mieć plam, wżerów i innych 
zmian na powierzchni, aby nie powstało ryzyko zanieczyszczenia rany szkodli-
wymi substancjami i drobnoustrojami zasiedlającymi najmniejsze nawet ubytki. 
To co wygląda jak plama powierzchniowa, pod mikroskopem może okazać się 
głębszym uszkodzeniem, w którym tworzy się biofilm.  Powtarzające się zmiany  
(u osoby zadającej pytanie) występują na narzędziach w miejscach znakowania 
i wskazują na korozję spowodowaną brakiem warstwy pasywnej. Plamy barwne 
występują na nowych narzędziach, krótko używanych, w zestawach złożonych 
tylko z nowych narzędzi i nowych tac do pakowania. Nie ma tym samym ryzyka 
korozji kontaktowej. Producent powinien uwzględnić reklamację na narzędzia, 
zwłaszcza, że wg jego oceny proces dekontaminacji w Centralnej Sterylizatorni 
jest prawidłowy. Jakość wody w procesie mycia, rodzaj i własności środków 
chemicznych stosowanych w myjniach, a także jakość pary w sterylizatorach są 
zgodne z wymogami norm.  

Proponujemy konserwację narzędzi olejem wskazanym przez producenta, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na obszary występowania korozji. Jeżeli nie 
poprawi to wyglądu narzędzi, istnieje prawdopodobieństwo błędu w metodzie 
znakowania i pasywacji narzędzi. Występujące obecnie zmiany są powierz-
chowne i dają się częściowo usunąć przez przetarcie kompresem gazowym. Z 
upływem czasu będą się pogłębiały. Rozwiązaniem problemu jest wykonanie 
pasywacji narzędzi przez producenta. 

Producent ma obowiązek dołączyć instrukcję dekontaminacji, listę detergen-
tów i środków dezynfekcyjnych dopuszczonych do kontaktu z narzędziami i wy-
kaz środków chemicznych niezgodnych. Kwestionowane użycia preparatu Viru-
ton do zabezpieczenia przed zaschnięciem zanieczyszczeń może mieć miejsce 
wtedy, gdy poinformowano użytkownika o substancjach niekompatybilnych.   

Ponadto należy podkreślić fakt, że sam proces galwanizacji może również 
stać się przyczyną powstawania zgłoszonych zmian, po kontakcie z preparatami 
chemicznymi.        
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