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Pytanie - Proszę o opinię dotyczącą procedury postępowania dekon-

taminacyjnego inkubatorów noworodkowych. Jaka dekonta-
minacja inkubatorów jest właściwa? 

 
Odpowiedź: 

Inkubatory noworodkowe, a szczególnie ich systemy nawilżania 
mogą ulec potencjalnie niebezpiecznej bio-kontaminacji, narażając 
zdrowie i życie noworodka, a często wcześniaka. Inkubatory są „wy-
robami medycznymi” i co do ich dekontaminacji powinien wypowia-
dać się producent – szpital ma prawo żądać instrukcji postępowań w 
tym zakresie. 

Zadaniem dekontaminacji inkubatorów jest inaktywacja drobnou-
strojów z zastosowaniem wysokiego stopnia dezynfekcji ( B – 5log; 
Tbc, F, V, S o 4log) do poziomu czystości mikrobiologicznej bez-
piecznego dla tak małego i wrażliwego dziecka jakim jest wcześniak. 
Dekontaminacja inkubatorów obejmuje: 

1. demontaż i ujawnienie wszystkich powierzchni które podlegają 
skażeniu w stopniu umożliwiającym ich dekontaminację 

2. oczyszczenie z zabrudzeń natury fizycznej, chemicznej i biolo-
gicznej 

3. dezynfekcję jedną z metod dopuszczonych przez producenta 
inkubatora np.: 

a) dezynfekcję preparatem/preparatami chemicznymi z „kro-
kiem” spłukania (o ile dotyczy) 

b) dezynfekcję termiczną strumieniem pary (pistolet parowy, 
parownica itp.) 

c) dezynfekcję fumigacyjną w komorze/pomieszczeniu np: 
H2O2 i O3 

d) dezynfekcję różnymi metodami dla różnych czę-
ści/elementów inkubatorów 

4. kompletowanie -  przygotowanie do użycia roboczego 
5. kontrolę poprocesową obejmującą: 

a) kontrolę czystości mikrobiologicznej (np.: okresowe sesje 
wymazów czystościowych; badania lumenometryczne) 

b) kontrolę pozostałości białkowych, cząstek fizycznych (np.: 
ocena optyczna, ocena testami „pozostałości”) 

c) KONTROLĘ sprawności technicznej inkubatora 
Uwaga!  

1. Sprawny i czysty inkubator oczekujący na dziecko nie powinien 
stać z komorą nawilżania już wypełnioną wodą. Wodę należy wlać 
gdy wiadomo, że inkubator będzie użyty. 

2. Każdy typ inkubatora (typ/producent) wymaga postępowania higie-
nicznego obejmującego dekontaminację, postępowania różne-
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go/odmiennego zależnego od zaleceń producenta, konstrukcji, ma-
teriałów, itd. 

 
Poniżej przykładowa procedura dla inkubatorów Giraffe i Caleo-Dräger. 
 
Procedura mycia i dezynfekcji inkubatorów noworodkowych 
 
1. Umyć ręce zgodnie z  zasadą higienicznego mycia rąk 
2. Nałożyć  odzież  ochronną ( fartuch foliowy , maskę ,okulary, rękawiczki 

ochronne ) 
3. Przygotować roztwór środka dezynfekującego zgodnie z instrukcją produ-

centa 
4. Wprowadzić sprzęt do strefy brudnej 
5. Zdemontować inkubator :  
6. -  odłączyć przewód modułu czujników i odchylić kopułę 
7. -  wyjąć materacyk i jego podstawę 
8. -  wyjąć podłoże kabiny 
9. -  wyjąć osłonkę grzałki i wentylatora 
10. -  wysunąć szufladę ze zbiornikiem nawilżacza 
11. -  ściągnąć mankiety z uszczelek drzwiczek i wyjąć uszczelki 
12. -  wyjąć uszczelki przepustów 
13. -  zdjąć rękawy z otworów na bocznych ściankach  przez  ściągnięcie 

ich z pierścieni 
14. -  otworzyć pokrywę filtra powietrza, sprawdzić termin wymiany  

-  drobne elementy inkubatora i/lub osprzętu zanurzyć całkowicie w 
przygotowanym roztworze    roboczym środka dezynfekującego , tak 
aby nie wypłynęły na powierzchnię 

15. -  zastosować czas dezynfekcji odpowiedni do stężenia preparatu i 
zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie 

16. -  po upływie wymaganego czasu dezynfekcji wyjąć elementy i opłukać 
je dokładnie pod   bieżąc  wodą, następnie wytrzeć jałową gazą ( sto-
sując zasadę- jednokrotnego kontaktu) 

17. -  wszystkie powierzchnie stałych części inkubatora , które nie dadzą się  
zanurzyć w roztworze   środka dezynfekującego ( czujnik temperatury , 
materacyk , kopuła , podłoże kabiny ,osłona grzałki  

   i wentylatora , obudowa ścianki wewnętrznej itp. ) starannie zdezynfe-
kować metodą opryskową   (przestrzegać należy wskazanego przez 
producenta czasu dezynfekcji), następnie przy użyciu  np.   (Steamera) 
wszystkie elementy ponownie poddać dezynfekcji  i płukaniu gorącą 
parą wodną   (1340C) 

18. - wszystkie nie wysuszone powierzchnie przetrzeć jałową gazą (stosując 
zasadę – jednokrotnego   kontaktu)   i przedmuchać czystym sprężo-
nym powietrzem (uzyskanym przez nałożenie filtra na przewód dopro-
wadzający) 

19. - zmontować inkubator w strefie czystej 
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20. - czysty , suchy inkubator  po zmontowaniu, okryć  czystym pokrowcem 
np. (kolor błękitny) a na jego części jezdnej umieścić naklejkę z infor-
macją zawierającą datę przeprowadzonej dezynfekcji 

21. - inkubator przetransportować do ustalonego wcześniej miejsca w od-
dziale  

22. - pozostały osprzęt należy przewieźć do magazynu oddziału noworod-
kowego. 

23. - Po zakończonych czynnościach należy zdezynfekować powierzchnie 
robocze znajdujące się w   strefie brudnej, rękawiczki i fartuch ochron-
ny usunąć do czerwonego worka. Umyć ręce. W   pomieszczeniu, po 
zakończonej pracy włączyć lampy UV.        

 
ŚRODKI MYJĄCE I  DEZYNFEKUJĄCE  : 
Stosuje się środki zgodne z Dyrektywą 93/42/ EEC , Normą PNEN 14885, 
kartą charakterystyki oraz posiadające znak zgodności CE i uwzględnio-
ne w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) po przeprowa-
dzonym postępowaniu przetargowym. Należy też pamiętać, że do dezyn-
fekcji pleksi nie wolno stosować środków posiadających komponenty 
alkoholowe. Zalecany i wypróbowany preparat to Tristel oraz 
Anioxyspray WS. Inkubatory po czynnościach higienicznych można 
poddać dezynfekcji metodą fumigacji.  
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