
PYTANIE  

Podczas kontroli w sterylizatorniach szpitali powiatowych pytamy o 

stosowanie przyrządu testowego procesu sterylizacji gdy brak (a na 

ogół brak dla wsadów narzędziowych) pakietów reprezentatywnych do 

kontroli wsadu testami chemicznymi kl. 5 lub 6 i wskaźnikami 

biologicznymi. Na ogół okazują nam PCD w kształcie tuby ze stosowną 

ulotką o formie zastosowania. W jednym ze szpitali okazano zestaw o 

nazwie: Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parą wodną 

KPCD20-2, firma KTG SEMIGAT SA. Zestaw zawiera m.in. test biologiczny 

ampułkowy BT 20 pomiędzy porowatymi arkuszami. Czy tego typu zestaw 

jest klasycznym PCD w rozumieniu definicji podanej w “Ogólnych 

wytycznych...”i może być stosowany zamiast pakietu reprezentatywnego 

dla wsadów narzędziowych? 

  

ODPOWIEDŹ:  

W Ogólnych wytycznych sterylizacji są definicje pakietu reprezentatywnego i przyrządu testowego 

procesu. Dla uporządkowania odpowiedzi przytaczamy te definicje: 

PAKIET REPREZENTATYWNY – pakiet własny potwierdzony walidacją, zawierający zestaw określonych 

wyrobów sterylizowanych w danym cyklu sterylizacyjnym, który stanowi najtrudniejsze warunki dla 

penetracji czynnika sterylizującego (miejsce największego utrudnienia procesu). 

PRZYRZĄD TESTOWY PROCESU (PCD)-  urządzenie lub zestaw przedmiotów symulujących najbardziej 

niekorzystne warunki dla penetracji określonego czynnika sterylizującego, zaprojektowane do 

stworzenia zdefiniowanej oporności na określony proces sterylizacji i używane do oceny skuteczności 

przeprowadzanego procesu.  

Cel stosowania pakietów reprezentatywnych i przyrządów testowych jest tożsamy w czynnościach 

kontrolnych procesów sterylizacyjnych. Przykładem pakietu reprezentatywnego jest pakiet Bowie – 

Dicka opisany w normach, którego wypełnienie stanowić mogą; ręczniki frotowe,  serwety 

bawełniane ustalonej ilości, przygotowane przez sterylizatornie, wg zasad określonych w normie. 

Obecnie stosuje się łatwiejsze w użyciu zamienniki w postaci przyrządów lub gotowych pakietów.    

Podobnie jest z pakietami reprezentatywnymi do kontroli wsadów, które można przygotować we 

własnym zakresie, zwalidować (czyli potwierdzić określoną oporność i powtarzalną reakcję na 

warunki procesów). Można także użyć gotowych pakietów i przyrządów o zdefiniowanej oporności. 

Biologiczny zestaw testowy opisany w pytaniu jest jednorazowym pakietem do kontroli biologicznej. 



Na rynku są pakiety jednorazowe zawierające wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu i pakiety, w 

których mieszczą się wskaźnik chemiczny i biologiczny .  

Zamiast pakietów jednorazowego użytku można stosować przyrządy wielokrotnego użytku w postaci 

rur, rurek typu helix, a także przyrządów elektronicznych rejestrujących warunki procesu wewnątrz 

komory lub wybranego pakietu.  

Przytoczone wyżej przyrządy i pakiety w klasyfikacji zapisanej w PN-EN ISO 15882 są określone jako 

przyrządy typu II do określonych procedur badawczych.  
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