
Pytanie: - Jakie stosować testy biologiczne do implantów, które są 

sterylizowane w sterylizacji parą dla parametrów 1340C/7min 
oraz 1340C/18min. Standardowe testy biologiczne mają czas 
przeżycia i zabicia zwykle dla temp 1210C , a więc nie ma sensu 
je wykorzystywać dla powyższych procesów. 

 

Odpowiedź: 
 

Orzekanie o sterylności wyrobu medycznego (szczególnie implantu) i 
zwalnianie go do użycia wobec pacjenta, wymaga respektowania zaleceń  
normy PN-EN-ISO 14937, która dopuszcza w załączniku „E” zwalnianie na 
podstawie inaktywacji drobnoustrojów (+ odczyt parametryczny sensorów 
sterylizatora + odczyt z chemoindykatorów), lub też  zwalnianie parametryczne 
określone w E.8.3 jako: „Zwalnianie parametryczne jest deklaracją zgodności 
sterylizacji produktu opartą na bezpośrednim pomiarze i ocenie parametrów 
fizycznych w komorze i we wsadzie sterylizowanym. Do zwalniania 
parametrycznego nie są wymagane żadne  inne próbki, ani badania 
wskaźnikami.” 

Ocena parametrów krytycznych we wsadzie jakim są implanty (lub ich 
symulacje) w warunkach C.S. w działaniach praktycznych jest niemal nie do 
wykonania. Powyższe stanowi więc zalecenie stosowania wskaźników 
biologicznych w ocenie skuteczności procesu sterylizacji implantów. 

Wartość „FO” to bójczość mikrobiologiczna procesu sterylizacji wyrażona 
jako czas  w minutach w temperaturze 1210C przy wartości „z” równej 100C dla 
sterylizacji parą nasyconą [„z” – różnica temperatur, która odpowiada 
dziesięciokrotnej zmianie wartości „D”]. 

Całkowita oporność wskaźników biologicznych zależy od: 
1) logarytmu populacji (inokulum) – log Pop 
2) oporności drobnoustrojów – wartości „D” (czas redukcji dziesięciokrotnej 

– redukcji o 90%) 
Każda seria wskaźników biologicznych – „BI” informuje użytkownika o log 
Pop i wartości „D” (dla 1210C, 1340C, 1350C) co pozwala na obliczenie 
oporności FB10=log Pop x D tj. redukcji do 1cfu – do wielkości 100 
drobnoustrojów na wskaźnik. Często metryczki „BI” (indykatorów 
biologicznych ) np.: Smart-Read-EZ-TEST posiadają już wyliczone tzw. 
czasy przeżycia i czasy zabicia tj. np.: 

 ekspozycja z przeżyciem 1340C – 1,5 min 

 ekspozycja z zabiciem 1340C – 4min 
lub dla danej serii można samemu wyliczyć czas przeżycia [T-survival = 
(log Pop -2)xD], oraz czas zabicia [T-kill = (logPop+4)xD ]. 
 
Normą kluczową dla stosowania wskaźników biologicznych jest norma PN-

EN-ISO14161 (Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, 
stosowania i interpretacji wyników.) Przewiduje ona stosowanie wskaźników BI 
do badania typu/definiowania procesu, do walidacji procesu oraz do rutynowej 
kontroli np.: w punkcie 9.1. czytamy „W procesach, w których zwalnianie 



parametryczne jest nieosiągalne, wskaźniki biologiczne zapewniają najlepszą 
możliwą alternatywę, w celu wykazania śmiertelności drobnoustrojów w 
procesie sterylizacji.”  

Wskaźnik biologiczny jest produktem w swej ostatecznej formie 
oferowanym przez producenta i przeznaczonym do użycia. Wyjęcie nośnika i 
umieszczenie go w wyrobie medycznym (nośnik tzw. „nagi” – nie 
osłoniony)zmienia jego oporność. Dodatkowe osłanianie wyprodukowanego i 
opisanego BI (np.: Bi w pakiecie wzorcowym własnym lub BI z symulacją  
PCD) również zmienia jego oporność całkowitą. Kierownicy C.S. chętnie 
korzystają z tzw. dodatkowego osłaniania, tworząc własne wzorce kwalifikacji 
procesu (własne biologiczne pakiety testowe). W PN-EN-ISO14161 w B.5 
czytamy: - „Biologiczne pakiety testowe mogą być wielo- lub jednokrotnego 
użytku w zależności od stosowanych materiałów i parametrów procesu.” 
Biologiczne pakiety testowe mogą być tzw.  własne C.S. lub zakupione na 
rynku (PCD + wskaźnik) z informacją o „oporności całkowitej” tj. 
uwzględniającej: wielkość inokulum, wartość „D” oraz całkowite osłonienie 
zastosowane przez swego wytwórcę- producenta (np.: fiolkowy BI z 
przyrządem Compact-Biac-PCD). We własnych wzorcach kierownik C.S. 
wykorzystuje fakt że ( p.7.2. PN-En-ISO 14161) „Umieszczenie wskaźnika 
biologicznego w produkcie lub wsadzie zmienia charakterystykę oporności w 
porównaniu do oporności wskazanej na etykiecie wskaźnika biologicznego.” 
Pamięta też że drobnoustroje testowe to mikroorganizmy odniesienia o 
oporności dużo większej niż oporność drobnoustrojów poddawanych wraz z 
wyrobami medycznymi procesowi sterylizacji. 
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