
PYTANIE: 
Proszę o opinię w sprawie dekontaminacji miarek/łyżeczek do odmierzania mleka 
modyfikowanego w oddziale pediatrycznym. Miarki były dotychczas myte po każdym użyciu
i raz dziennie wyparzane. Taką metodę dezynfekcji Sanepid uznał za niewystarczającą. 
Wykonałam próbę sterylizacji miareczek w centralnej sterylizacji temperaturze w 134 °C 
przez 7 min., ciśnienie 2 bary. Łyżeczki przeszły sterylizację pomyślnie. Czy jest to 
bezpieczna metoda dla dzieci, gdyż miareczki mają kontakt z żywnością. Proszę o podanie 
innej metody dekontaminacji, którą można zastosować w tym przypadku. 

ODPOWIEDŹ:
Łyżeczki używane do miareczkowania mleka nie są wyrobami medycznymi. Nie określono dla nich  
dekontaminacji obejmującej sterylizację, czy też dezynfekcję z wyznaczeniem metod i krotności 
procesów oraz terminu przydatności do użycia. 

Producent mleka modyfikowanego uznał za wystarczające umycie i wyparzenie łyżeczki 
przed każdym kolejnym użyciem. Dotyczy to zarówno przygotowania mleka w domu, jak też 
w szpitalu. Wyparzanie łyżeczek raz dziennie to za mało, ponieważ podczas przechowywania 
i używania łyżeczki mogą ulegać skażeniu. Dezynfekcja powinna być wykonana przed 
każdym użyciem, aby zapewnić bezpieczeństwo przygotowanego mleka. 
Dezynfekcja przez wyparzanie gorącą wodą jest bezpieczna dla dzieci, pod warunkiem 
zachowania przez personel zasad higieny rąk i stanowiska pracy. 
Sprzęt przeznaczony do kontaktu z żywnością nie powinien być dezynfekowany chemicznie, 
ponieważ, mimo płukania, istnieje ryzyko pozostawienia śladowych ilości preparatu 
dezynfekcyjnego, który z mlekiem dostaje się do organizmu dziecka.  Dotyczy to także 
butelek szklanych i plastikowych, kubków, lejków, sitek, łyżeczek itp. 
Sterylizacja powinna być wykonywana w przypadku wyrobów, dla których producent określił
tą metodę dekontaminacji i tego wymaga klasyfikacja Spauldinga. 
Sanepid bez merytorycznego uzasadnienia nie powinien zalecać dekontaminacji innej niż 
producent. 
Jeżeli nie ma możliwości  odstąpienia od sterylizacji łyżeczek, to najbezpieczniejszą metoda 
jest sterylizacja parą wodną, ponieważ nie zostawia związków chemicznych pochodzących z 
czynnika sterylizacyjnego, ale wymaga upewnienia się czy wysoka temperatura nie uszkadza 
tworzywa sztucznego, z którego wykonane są miarki /łyżeczki. 
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