
Pytanie; - O konieczność i częstotliwość stosowania testu Bovie-Dicka    

w podmiotach medycznych świadczących usługi steryliza-
cyjne narzędzi stomatologicznych chirurgicznych  oraz la-
ryngologicznych autoklawem SW 17kl.B Stern Weber rocz-
nik 2015. 

Odpowiedź:  
Historia testu Boviego i Dicka sięga roku 1963, kiedy to obaj autorzy w 

swojej  publikacji opisali prosty test dający odpowiedź w następującej kwe-
stii: „czy system próżniowy sterylizatora z próżnią wstępną działa prawi-
dłowo i nie występuje przeciek powietrza lub inne nieprawidłowe funkcjo-
nowanie systemu próżniowego, czy penetracja pary miała miejsce w całym 
pakiecie testowym i co za tym idzie nie występowały gazy nie kondensują-
ce (wg. PN-EN-ISO 15882). Autorzy zaproponowali jako narzędzie testowe 
7kg pakiet ręczników w cyklu 134oC – 3,5 minuty stosowane każdego dnia 
po nagrzaniu sterylizatora do temperatury roboczej. Wskaźnik testu stano-
wił arkusz papieru z naniesioną substancją testową. 

Test Boviego-Dicka (B-D) , jako postępowanie standardowe wymaga 
norma PN-EN-ISO 285(1996r.), jako ocenę sprawności technicznej syste-
mu sterylizacyjnego (sterylizator, medium zasilające, sieć) jako test do-
puszczenia autoklawu do pracy dziennej.  Narzędzia, przyrządy testu B-D 
wraz z biegiem czasu przyjmowały różne formy (pakiety tekstylne, dektu-
rowe1x użytku, przyrządy PCD itd.) i mogły być stosowane bez utraty czu-
łości w cyklach 134oC -9 min. lub 121oC – 15 min. 

Ocena sprawności technicznej autoklawu, a właściwie  rodzaj oceny, 
jest określany/proponowany przez producenta autoklawu np.: 

- symulacja PCD dla wsadu wgłębionego A 
- mały wzorcowy pakiet porowaty (serwety ułożone w stos o wymiarach 
110mmx120mmx120 mm wysokości o ciężarze całkowitym - 900±30 g.). 
- inny przyrząd PCD dla specyficznego programu/cyklu 
Budowa wzorca oceny technicznej (przyrządu/pakietu) winna być tak 

zaprojektowana (EN867-5), aby umożliwić użytkownikowi ocenę penetracji 
pary wodnej do wsadów rutynowych (wsadów opisanych dla danego typu 
sterylizatora przez jego wytwórcę (producenta). 

Pragniemy również podkreślić , że do przyrządu/pakietu testu o charak-
terze B-D, wg normy PN-EN-ISO 15882/załącznik A, należy kwalifikować 
wskaźniki „klasy 2” (przeznaczonej do ściśle określonych badań) opisane 
przez normę PN-EN-ISO 11140-3,4,5. 

W przypadku autoklawu SW 17 kl.B Stern Weber z roku 2015 (jak i w 
wielu innych typach małych autoklawów) producent sterylizatora mając na 
uwadze normę PN-EN-ISO 13060 powinien wskazać jaki test i na jakim 
programie pełni funkcję oceny sprawności technicznej sterylizatora, funkcję 
testu Boviego-Dicka. Dlatego użytkownik powinien zwrócić się do produ-
centa lub dystrybutora o pisemną instrukcję dotyczącą rodzaju przyrządów 
testowych i programu testowego Boviego-Dicka. 
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