
Pytanie: - Proszę o podanie wytycznych dotyczących testu biologicz-

nego, czy zasadna jest kontrola raz w miesiącu ? 

Odpowiedź: 

Na powyższe pytanie, jak i na mogące się zrodzić w procesie pracy 

związanej z profesjonalnie wykonywaną dekontaminacją wyrobów me-

dycznych, odwołujemy się do wydanych obecnie –„Wytycznych dla 

wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji dotyczą-

cych sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazo-

wego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

oraz innych czynności , podczas których może dojść do przeniesienia 

choroby zakaźnej lub zakażenia”.  

W wytycznych zaleca się: 

- stosowanie wskaźnika/wskaźników biologicznych do kontroli każdego 
wsadu w każdym cyklu w przypadku:  

- sterylizacji implantów wraz oprzyrządowaniem niezależnie od przyję-
tego sposobu zwalniania  

- sterylizacji niskotemperaturowej, o ile instrukcja wytwórcy sterylizato-
ra nie stanowi inaczej.  
 

W pozostałych sytuacjach częstotliwość stosowania wskaźników bio-
logicznych zależy od przyjętej procedury zwalniania wyrobów:  
- w przypadku biologicznego zwalniania wyrobów - wskaźnik/wskaźniki 

biologiczne należy stosować w każdym wsadzie  
- w procesach sterylizacji bez automatycznej rejestracji parametrów kry-

tycznych, gdy nie jest używany przyrząd/przyrządy pomiarowo- rejestru-
jący parametry - wskaźnik/wskaźniki biologiczne należy stosować w 
każdym wsadzie  

- w przypadku zwalniania wyrobów po dokonaniu oceny parametrów kry-
tycznych i wskaźników chemicznych typu 5 lub 6 - kontrolę biologiczną 
należy stosować nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu dla potwierdzenia sku-
teczności procesów  

- w przypadku zwalniania parametrycznego kontrolę biologiczną należy 
wykonywać zgodnie z zaleceniami protokołu walidacji.  

 
Liczba zastosowanych podczas kontroli wskaźników biologicznych uza-
leżniona jest od wielkości komory sterylizatora, rodzaju kontroli (bieżąca 
cyklu, okresowa potwierdzająca skuteczność procesu itd.), miejsca lokali-
zacji wskaźnika (pakiet reprezentatywny, PCD itp.), wynosi odpowiednio:  
• w przypadku sterylizatorów o pojemności poniżej jednej jednostki wsadu 

– co najmniej jeden wskaźnik w pakiecie reprezentatywnym dla całego 
wsadu umieszczonym w miejscu o najtrudniejszym dostępie czynnika 
sterylizującego lub jeden w PCD – symulacja wsadu,  



 
• w przypadku sterylizatorów o pojemności jednej jednostki lub powyżej 

jednej jednostki wsadu – co najmniej dwa wskaźniki umieszczone w pa-
kietach reprezentatywnych dla całego wsadu umieszczonych w miejscu 
o najtrudniejszym dostępie czynnika sterylizującego lub jeden w PCD – 
symulacja wsadu.  
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