
Pytanie: - Czy przy zepsutej myjce ultradźwiękowej możemy myć 

narzędzia ręcznie w 2% roztworze sekusept-aktiv i wymoczone 
później w nowym 2% przez 20 minut. Czy po opłukaniu wodą 
Demi pod ciśnieniem i wysuszenie nadają się one do 
sterylizacji w autoklawie 121oC-20 minut ekspozycji i 20 min 
suszenia, albo 134oC przez 7 minut i 20 minutach suszenia ? 
Czy takie mycie wystarczy do sterylizacji ?  

 
Odpowiedź:  

Zasady dot. postępowania z narzędziami i sprzętem medycznym w strefie 
brudnej CS lub w jakiejkolwiek wydzielonej części sterylizatorni na 
przeprowadzanie dekontaminacji, wskazują na sposób jej przeprowadzania  
(zastosowanie kolejnych kroków oczyszczania), zależny od stopnia skażenia  
(rodzaju mikroorganizmów i ich kontaminacji, adhezyjności, czasu 
przetrzymywania w stanie suchym i wstępnym oczyszczaniu w miejscu 
użycia). Myjka ultradźwiękowa jest urządzeniem z wyboru, przeznaczonym 
przede wszystkim do wstępnego oczyszczania, przy zastosowaniu środków 
myjących lub myjąco-dezynfekujących. Należy przy tym pamiętać, że o 
doborze środków decydują też wskazania producenta odnoszące się do 
zastosowania ich w myjce US, temperatury stosowania i czasu działania. 
Przyjmuje się, iż nie ma uzasadnienia stosowania myjki dłużej niż 10 min. 
Decyduje o tym stopień zanieczyszczenia narzędzi. Myjka może również 
służyć w zamian kuwety/kontenera dezynfekcyjnego, uznając tą czynność za 
oczyszczanie/dezynfekcję manualną. do mycia dezynfekcyjnego przez tzw. 
„stanie”/ekspozycję w roztworze roboczym. Biorąc pod uwagę konieczność 
zastosowania kroku wstępnego, w przypadku narzędzi septycznych, to 
wówczas pierwszą czynnością powinno być wstępne mycie z dezynfekcją, 
następnie dokładne płukanie i kolejna dezynfekcja końcowa. W przypadku 
wskazanego, wysokiego skażenia, np. po zgorzeli jelita, należy zastosować 
tzw. krok izolowany, sprowadzający się do usunięcia roztworu po dezynfekcji 
wstępnej, którego zastosowanie celowane (ukierunkowane) było na określone 
mikroorganizmy. Dalsze postępowanie w przypadku tych narzędzi powinno 
zostać powtórzone, zachowując kroki mycia po każdej dezynfekcji. 
Stanowisko pracy należy zdezynfekować.  

O ile mówimy o nowej formule Sekuseptu-aktiv,  to w przypadku roztworu 
2% czas dezynfekcji wskazany przez producenta wynosi 15 min. a nie jak 
podaje zadający pytanie 20 min. 

Odnosząc się do projektowania procesu sterylizacyjnego, należy 
podkreślić , że  narzędzia sterylizujemy wyłącznie w temp. 1340C przez okres 
minimum 3 min. tzw. czasu utrzymania.  
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