
Pytanie: - Czy dezynfekcję termiczno-chemiczną w parametrach 

55°C/10 minut, w preparacie odpowiednim do sprzętu ane-
stezjologicznego, na bazie środków alkalicznych i związków 
powierzchniowo-czynnych w stężeniu 1% ( Neodisher Septo 
Clean nie posiadający w spektrum działania sporów) można 
zaakceptować jako ostateczny etap przygotowania masek do 
aparatu CPAP. Maski po dezynfekcji pakowne są w wystery-
lizowane opakowanie papierowo-foliowe. Maski służą do le-
czenia bezdechu nocnego. 

 
Odpowiedź: - 

Możliwe metody i techniki dekontaminacji maski zostały opisane w instruk-
cji wytwórcy i należy zastosować się do zaleceń. Maska jest przeznaczona do 
indywidualnego stosowania przez jednego pacjenta, dlatego wytwórca zaleca 
po każdym użyciu mycie w łagodnych detergentach, suszenie i przechowywa-
nie w warunkach suchych do następnego użycia. Instrukcja nie zawiera infor-
macji o sterylizacji. W związku z powyższym mycie maszynowe z dezynfekcją 
chemiczno-termiczną  w temperaturze 55°C, w czasie10 minut jest wystarcza-
jące dla uzyskania bezpiecznego poziomu dekontaminacji. Pakowanie su-
chych masek w czyste opakowania papierowo-foliowe zabezpiecza je przed 
ponowną kontaminacją.  

Postępowanie takie jest więc właściwe, ale tylko w przypadku „mycia izo-
lowanego” (jeden pacjent, jeden sprzęt, jedno mycie odkażające) i skuteczne-
go przypisania maski dla konkretnego pacjenta/chorego. Zastosowanie proce-
su maszynowego (wiele masek w jednym cyklu mycia i dekontaminacji) jest 
możliwe tylko wówczas gdy proces gwarantuje skuteczność mikrobójczą rów-
ną dezynfekcji wysokiego stopnia (B-5log; Tbc, F, V, S – 4log) tj. skuteczność 
bójczą od 99,99 do 99,999%.  Akceptację tej skuteczności mikrobójczej dla 
wyrobów medycznych 2 kategorii (chorzy) i 3 kategorii (pacjenci) Spauldinga 
znajdujemy w zaleceniach określonych dla „dezynfekcji końcowej” w tej kate-
goryzacji. 

Pakowanie suchych i zdekontaminowanych (jak wyżej) masek w czyste i 
wolne od drobnoustrojów opakowania jest bezwzględnie konieczne, nie mniej 
nie powinno to być standardowe opakowanie sterylizacyjne. Takie postępo-
wanie w aseptycznych działaniach praktycznych może prowadzić do pomyłek 
w traktowaniu czystości mikrobiologicznej używanych wyrobów medycznych. 
Do pakowania wyrobów czystych zaleca się opakowania czyste (nie udające 
opakowania sterylnego) na przykład szczelnie zamykane torebki foliowe tzw. 
przeciwkurczowe zalecane jako warstwa dopakietowania. 

 Ważne jest oznakowanie pakietu informacją “wyrób czysty, dezynfekowa-
ny dnia ……..”. 
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