
Pytanie - 1. Czy inkubatory do inkubacji testów biologicznych wymaga-

ją kalibracji,  wzorcowania  lub innych czynności gwarantują-
cych prawidłowy odczyt ?  
 

2. Czy zasadne jest pakowanie w podwójny rękaw papiero-
wo-foliowy instrumentarium chirurgiczne, stosowane w za-
biegach operacyjnych np. blokach , czy gabinetach zabiego-
wych?  
 
Na jakie  przepisy , wytyczne czy normy  można się powołać, 
by umotywować powyższe pakowanie. 

Odpowiedzi: 

Ad.1  

Na ogół wszystkie urządzenia miernicze wymagają okresowej, względnie 
użytkowej kalibracji. Naszym zdaniem, z tym pytaniem należałoby się zwrócić 
do producenta danego inkubatora stanowiskowego. 

Ad.2  
O sposobie pakowania i doborze rodzaju opakowania decyduje metoda 

sterylizacji, skład zestawu wskazany przez użytkownika, zamierzony  czas 
przechowywania, sposób transportowania oraz warunki przechowywania. Na-
leży pamiętać, że w przypadku sterylizacji formaldehydowej nie używa się do 
pakowania wyrobów papieru krepowanego. Zestawy narzędziowe, używane w 
stałym obiegu, o ciężarze do 8,4 kg na ogół pakujemy w dwie warstwy papieru 
krepowanego. Rękawy papierowo-foliowe są przeznaczone do pakowania ma-
teriałów wykonanych z różnego rodzaju tworzyw, pojedynczych narzędzi lub 
małych zestawów zabiegowych. O wytrzymałości papieru krepowanego oraz 
wchodzącego w skład rękawa decyduje jego gramatura ( 65-70g/m2). Produ-
cent opakowań powinien określić maksymalną wytrzymałość na ciężar, roz-
ciąganie i wilgotność. W ostatnich latach pojawiły się na rynku dwa rodzaje 
opakowania: Integra Pack i ULTRA. Pierwsze opakowanie to specjalnej kon-
strukcji mocna włóknina. Opakowanie składa się z dwóch worków o różnej 
wielkości, gwarantujących przechowanie wyrobu po sterylizacji do 2.lat. Drugi 
to rękaw papierowo-foliowy o specjalnej „bąbelkowej” konstrukcji papier-foli, 
również gwarantujący 2.letni czas przechowywania. Oba rodzaje powyższych 
opakowań możemy używać do dużych tac narzędziowych, o wadze do 10 kg. 
Zawsze należy brać pod uwagę fakt, że na czas przechowywania wyrobów po 
sterylizacji mają wpływ warunki, w jakich to się odbywa. Przyjmuje się, że wa-
runkiem bezwzględnie spełnianym jest ochrona przed kontaminacją a także 
stała temp. otoczenia i w zakresie 21 do 24oC i wilgotność 40-60%. Wysokość 
półki regału, na którą kładziemy pakiety nie powinna stanowić mniej niż 30cm 
odległości od podłogi. a odległość od ściany nie mniej niż 15 cm.  

Odnośnie czasu przechowywania po sterylizacji, można powołać się na 
Normę DIN 58953-7, w której zawarto kryteria uwzględniające sposoby pako-
wania: 

 



- pojedyncze i podwójne opakowania nie chronione 1-3 dni, chronione i 
podwójne do 6 mies. 

- pojedyncze lub podwójne opakowania chronione do 5 lat 

Tam gdzie mamy do czynienia z aseptycznym środowiskiem, zwłaszcza w sa-

lach operacyjnych, należy używać podwójnych opakowań dla zagwarantowa-

nia wyciągnięcia produktu z opakowania bez jego zanieczyszczenia, w przy-

padku dłuższego w czasie przechowywania. Wymogiem zasadniczym dla za-

pakietowań narzędzi chirurgicznych jest nie pylenie tych opakowań. 
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