
PYTANIE: Dotyczy zasadności utrzymania kontroli pakietów wskaźnikami typu 4 i rezygnacji z 
kontroli wsadu wskaźnikami typu 5 lub 6.  

 

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie poprawności interpretowania przeze mnie 

treści „Ogólnych wytycznych…(..) Warszawa, październik 2017 r. w zakresie dotyczącym 

stosowania kontroli chemicznej procesów sterylizacji parowej. 

Po zapoznaniu się z ww. Wytycznymi z przyczyn organizacyjnych zdecydowałam się podtrzymać 

stosowany już od wielu lat sposób prowadzenia kontroli chemicznej sterylizacji parowej, tj. używania 

wskaźników chemicznych typu 4 do każdego pakietu, zestawu narzędziowego, co jest 

następnie udokumentowane w karcie okołoperacyjnej/zabiegowej pacjenta. 

Nadmienię, że zwalnianie wsadu w moim przypadku następuje na podstawie odczytu 

parametrów fizycznych (czego potwierdzeniem jest wydruk z danego cyklu) oraz przy użyciu 

pakietów reprezentatywnych z wskaźnikami typu 4. Dodam, że sterylizatory są stosunkowo 

nowymi urządzeniami (2011 r. produkcji) i w sytuacji, kiedy w czasie cyklu są przekroczone 

jakiekolwiek ustawienia to cykl automatycznie zostaje przerwany i nie ma możliwości 

kontynuacji dalszej pracy. 

W mojej opinii jest to sposób dopuszczony przez cytowane wytyczne, co zostało opisane w rozdziale 

6 – Zasady kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów, w ppkt. 6.2.5.2. 

– Pozostałe wskaźniki chemiczne, gdzie podano zalecenia do bieżącej kontroli chemicznej procesu 

sterylizacji. 

Otóż ppkt 6.2.5.2. składa się z trzech ustępów dotyczących po kolei: 

ust.  1. wskaźników chemicznych typu 1 na barierze sterylnej, co w dyskusji nie jest 

przedmiotem rozważań i będzie tu pomijane; 

ust. 2. wskaźników chemicznych typu 5 albo 6 do kontroli wsadu (w naszym przypadku 

zastosowanie miałoby drugie wyliczenie, gdyż sterylizator nasz ma więcej niż 1 jednostkę 

wsadu) 

oraz  

ust. 3. wskaźników stosowanych do kontroli pojedynczego pakietu. 

I właśnie logiczne połączenie ustępów 2 i 3 powoduje różne interpretacje stosowania dopuszczalnych 

sposobów kontroli chemicznej. 

W ust. 2 mówiącym o kontroli wsadu jest mowa o stosowaniu do tego celu (w zależności od 

pojemności sterylizatora) testów typu 5 lub 6 w pakietach reprezentatywnych dla całego wsadu lub 

urządzeniu testowym typu PCD,  

natomiast 

w ust. 3 dotyczącym wskaźników stosowanych do kontroli pakietu w ostatnim tiret jest jasno 

napisane, że „w przypadku, kiedy nie są stosowane pakiety reprezentatywne lub przyrządy 

testowe procesu, powinna być stosowana kontrola każdego pakietu za pomocą wskaźnika 

typu 6 lub typu 5 lub typu 4” 

W moim rozumieniu kontrola każdego pakietu za pomocą testów typu 4 jest zgodna z zapisami 

Wytycznych i jest to bezsporne. Zależność logiczna między ust. 2 i 3 jest bowiem następująca: 

 ust. 2 opisuje zasady kontroli wsadu, 



 kontrola wsadu może nastąpić wyłącznie poprzez stosowanie pakietu reprezentatywnego 

(lub przyrządu), nie ma innej metody „kontroli wsadu”, 

 jednocześnie ust. 3 zawiera opis „w przypadku, gdy nie są stosowane pakiety 

reprezentatywne lub przyrządy testowe, należy stosować kontrolę każdego pakietu”  – jest 

to równoznaczne ze stwierdzeniem „w przypadku, gdy nie wykonuje się kontroli wsadu, 

należy stosować kontrolę każdego pakietu”. 

A zatem Wytyczne traktują brak kontroli wsadu jako rzecz dopuszczalną, lecz w tym przypadku 

narzucają kontrolę każdego pakietu. 

Uważam więc , że nie można czytać informacji zawartych w ppkt. 6.2.5.2 tak, jakby istniał w nim i 

obowiązywał wyłącznie  ust. 2, bo gdyby było to poprawne, ust. 3. nie miałby w ogóle zastosowania! 

(może za wyjątkiem wyliczenia 2, ale w moim przypadku nie ma wątpliwości dotyczących penetracji 

czynnika sterylizującego – są to stosunkowo nowe sterylizatory, które są regularnie serwisowane).  

Tymczasem interpretacja odmienna od mojej polega właśnie na twierdzeniu, iż ust. 2 o kontroli 

wsadu przez samo swoje istnienie w tekście Wytycznych stanowi obowiązkowy nakaz, który nie może 

być omijany. W tej interpretacji, z którą się kategorycznie nie zgadzam, stosowanie kontroli 

pakietowej zgodnie z alternatywą podaną w ust. 3 nie jest istotne i nie jest traktowane właśnie jako 

dozwolona alternatywa kontroli wsadu. 

Drugą kwestią jest fakt, że pkt 6.2 (Zasady kontroli każdego cyklu sterylizacyjnego, zwalnianie 

wyrobów po sterylizacji) Wytycznych stwierdza: 

„Dobór metod kontroli powinien być zgodny z zaleceniami wytwórcy sterylizatora i 

wskazaniami polskich norm, a o wyborze wskaźników i ich liczbie decyduje osoba 

odpowiedzialna za nadzór nad procesami sterylizacji”  

Należy podkreślić, że Wytyczne jakkolwiek ułatwiają podjęcie pewnych decyzji w wyborze 

sposobu kontroli procesów sterylizacji, to przecież nie są aktem prawnym; korzystanie z 

zapisów Wytycznych jest możliwością stosowania dobrej praktyki (zgodnie z 

Wprowadzeniem do nich), a nie przymusem. 

Nawet list otrzymany przez p. prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej od 

Głównego Inspektora Sanitarnego, w którym wyraża podziękowania za przesłanie propozycji 

sterylizacji zawartych w Wytycznych podkreśla, że propozycje te: 

„będą mogły zostać uwzględnione w przypadku wydania przez Ministra Zdrowia 

fakultatywnego aktu wykonawczego na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”. 

Tak więc powyższy zapis dodatkowo hierarchizuje wagę stosowania wytycznych, a podanie 

rozwiązania jako fakultatywny (czyli opcjonalny) podkreśla, że będzie istniał wybór i nie 

można narzucić jednego sposobu testowania urządzeń sterylizujących. Tym bardziej, że 

rozwój techniki również w tym zakresie jest dynamiczny i powstają coraz bardziej precyzyjne 

urządzenia zgodne z osobnymi normami. 

Wobec powyższego proszę o odpowiedź: czy przedstawione przeze mnie rozumienie 

stosowania takiego sposobu kontroli chemicznej jest właściwe i zgodne z treścią Wytycznych. 

  

 Z poważaniem 

 



 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z Wytycznymi z 2017 r. kontrola procesów sterylizacji ma być prowadzona w taki 

sposób, aby umożliwić zwalnianie wsadów prawidłowo wysterylizowanych i zatrzymanie 

wsadów z błędami. W tym celu powinna byś prowadzona rejestracja i ocena parametryczna, 

kontrola biologiczna i chemiczna. Zwalnianie powinno się odbywać zawsze na podstawie 

dwóch metod: parametrycznej i biologicznej, parametrycznej i chemicznej (kontrola wsadu 

wskaźnikiem typu 5 lub 6), biologicznej i chemicznej (j.w.). Kontrolę należy rozpatrywać w 

połączeniu z dokumentacją prowadzoną przez sterylizatornię, w której powinien się znaleźć 

zapis parametrów i wynik kontroli wsadu zrobiony za pomocą testu biologicznego lub 

chemicznego typu 5 lub 6. Wytyczne dopuszczają stosowanie chemicznej kontroli pakietu w 

przypadku, gdy nie jest stosowany przyrząd testowy lub pakiet reprezentatywny, albo gdy 

niezbędne jest sprawdzenie penetracji pary do sterylizowanego pakietu/-ów. Należy przy 

tym zaznaczyć, że wskaźnik pakietu nie zostaje w dokumentacji sterylizatorni jako 

potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu drugą metodą, co daje podstawę do 

zwolnienia wsadu. W tej sytuacji zwalnianie powinno się odbywać po odczycie 

przeprowadzonej kontroli parametrycznej i biologicznej każdego wsadu, Nie powinno się 

zwalniać wyrobów tylko na podstawie zmiany barwy wskaźników chemicznych (Wytyczne 

6.4).  

Zwracamy uwagę na rozdział 6.2 Oznakowanie systemu bariery sterylnej, a szczególnie na 

zapis dotyczący danych pozwalających na identyfikowalność wyrobu z reprocesowaniem. 

Etykieta podwójnie przylepna lub inna forma oznakowania zawierająca dane pozwalające 

odnaleźć informację o procesie w dokumentacji sterylizatorni ma większe znaczenie niż 

wskaźnik typu 4 wklejony do dokumentacji, który nie stanowi dowodu na  sterylność 

wyrobu.  

Zespół opracowujący Wytyczne dopuścił, na chwilę obecną, możliwość prowadzenia kontroli 

pakietów zamiast kontroli wsadu z powodu praktyki sterylizacji gabinetowej i punktów 

sterylizacji, ponieważ na każdą nowelizację potrzebny jest czas i szkolenia.  W przypadku 

sterylizatorni o szerszym zakresie, kontrola pakietów jest stosowana tylko w opisanych 

przypadkach (Wytyczne 6.2.5.2 poz.3), pozostawiając podstawowe znaczenie  kontroli 

parametrycznej potwierdzonej wskaźnikiem biologicznym lub chemicznym typu 5 lub 6, a w 

wybranych okolicznościach typu 4 z umieszczeniem tego wskaźnika w pakiecie 

reprezentatywnym lub PCD ( patrz Wytyczne 6.2.5.2 poz. 3 – Uwaga!).  

Jeżeli decyzją osoby nadzorującej procesy w centralnej sterylizatorni utrzymana zostanie 

kontrola pakietu, to powinna być traktowana jako uzupełnienie systemu kontroli obok 

kontroli parametrycznej i  kontroli wsadu wskaźnikami biologicznymi i/lub chemicznymi 

stosowanymi w pakietach reprezentatywnych lub przyrządach testowych.  
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