
Pytanie: -  Czy test kontroli jakości zgrzewu należy wykonywać 
codziennie, czy można prowadzić walidację rzadziej ? 

 
Odpowiedź: - 

 
Częstotliwość wykonywania kontroli zgrzewu uzależniona jest od wewnętrznych 

procedur opracowanych w zakresie stosowania mierników procesów 
sterylizacyjnych. Kierownik C.S. w oparciu o własne decyzje wynikające z organizacji 
pracy, wprowadzania systemu zarządzania jakością, potrzeby archiwizowania 
dokumentacji i rozsądnego a zarazem bezpiecznego dysponowanie środkami, 
ustanawia częstotliwość stosowania testów kontrolnych. 

W procedurach roboczych oceny wykonywania zgrzewów w danej C.S., zaleca 
się uwzględniać: 

1. ocenę materiału opakowaniowego, np. rękawa papierowo foliowego, 
szczególnie dostawy od innego producenta, nowej dostawy itp.. Kontrolę 
należy przeprowadzić wykonując zgrzewy próbne zgrzewarką uprzednio 
walidowaną testem jakości zgrzewu. 

2. ocenę stanu technicznego urządzenia zgrzewającego będącego na 
wyposażeniu danej C.S., ocenę opisaną w instrukcji wytwórcy np. „zaleca się 
wykonać test jakości zgrzewu po rozgrzaniu urządzenia, przed sesją dzienną” 
itp. (najkorzystniej codziennie) Wykonywanie tego testu jest niezbędne do 
udokumentowania poprawnej pracy zgrzewarki, pozwala ponadto wykryć 
uszkodzenia i zapobiec nieszczelnościom pakietów. Pełni rolę taką jak 
wskaźnik Bowiego-Dicka w monitorowaniu sterylizatorów. 

3. ocenę efektu finalnego tj. kontrolę wytrzymałości zgrzewu prowadzoną 
wyrywkowo przez personel C.S., która to wytrzymałość nie powinna być 
mniejsza (różnić się) od zgrzewu fabrycznego obecnego w rękawie. Kontrolę 
wytrzymałości zgrzewu wykonuje się:  

a.) po zgrzaniu 
b.) po procesie sterylizacji.      Ocena nienaruszalności zgrzewu. 

Zgodnie z zaleceniami normatywnymi (PN-EN-ISO 11607) powinno się 
przygotować i dokumentować program walidacji procesów przedstawiających 
efektywność i powtarzalność wszystkich procesów sterylizacji i pakowania. 

Parametry krytyczne procesów zgrzewania to: temperatura, czas, i nacisk 
(których odczyt powinien być znany i odnotowany). Test kontroli szczelności zgrzewu 
wskazuje na jego właściwości jakościowe tj. nienaruszalność na całej powierzchni , 
przekłucia, kanaliki, rozwarstwienia itd., co pozwala wyeliminować tzw.  „zgrzewy 
otwarte” i co za tym idzie pozbawienie pakietów bariery sterylnej, oraz integralności.  

Ponadto brak nadzoru nad prawidłowością zgrzewania może spowodować 
dopuszczenie do użytku pakietów źle zamkniętych, a przez to niesterylnych z 
poważnymi konsekwencjami dla pacjentów i szpitala. Zdarzenie takie to błąd 
medyczny. Koszty wycofania uszkodzonego materiału i poddania go ponownemu 
reprocesowaniu są znacznie wyższe od zakupu odpowiedniej ilości wskaźników do 
codziennej kontroli jakości zgrzewu, tym bardziej że jest on stosunkowo tani i prosty 
w użyciu. 
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