
Waldemar  Olszak 
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego
Konferencja Poznań 2014

     

    KONFERENCJA
      „Blok operacyjny i sterylizatornia partnerami w zarządzaniu jakością." 

               KWALIFIKACJA  SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH W ŚWIETLE     

           USTAWY O WYROBACH MEDYCZNYCH,  SZJ  ORAZ 
                      

ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYMAGAŃ DOBREJ PRAKTYKI 



Materiał przeznaczony do sterylizacji – wyrób medyczny, przedmiot lub 
materiał wielorazowego użytku, wymagający sterylizacji. 

Sterylizowalność – kompatybilność wyrobu medycznego i innego przedmiotu 
lub materiału z wybraną metodą sterylizacji. 

Materiał sterylny – wyrób medyczny lub przedmiot lub materiał poddany 
sterylizacji, wolny od żywych, zdolnych do namnażania się czynników 
biologicznych.

System bariery sterylnej (SBS)– minimalne opakowanie materiału 
sterylizowanego zapobiegające przedostaniu się drobnoustrojów i 
umożliwiające aseptyczne otwarcie i podanie wyrobu. 

System opakowaniowy – połączenie SBS i opakowania ochronnego.

Wsad sterylizatora – materiały sterylizowane w komorze sterylizatora w danym 
cyklu.

 



Wyrób porowaty - definicja

Zdolność materiału lub konfiguracji materiału (-ów) do
absorbowania  płynów



Wyrób lity - definicja

Produkt, który nie jest zrobiony z porowatego materiału i który nie ma

żadnych wgłębień lub właściwości, które stwarzają większe lub równe

obciążenie dla penetracji pary



• Dla narzędzi  wielorazowego użytku należy prowadzić 
wewnętrzną kontrolę jakości w celu dokonania 
napraw lub odrzucenia narzędzi uszkodzonych.

                                      2009 rok

Inwazyjny wyrób medyczny
To wyrób lub jego wyposażenie wprowadzane w całości 

lub części do wnętrza ludzkiego ciała, przez otwory 
lub jego powierzchnię.

Wytyczne Advisory Committee on 
Dangerous Pathogens / ACDP/



Bezpieczne –niebezpieczne
cewniki jednorazowe – wielorazowe ?

• Reprocessing is safe. Reprocessing 
is a safe practice that hospitals and 
physicians have relied on for more 
than two decades. 

• Szpital w woj. kujawsko-
pomorskim, informacja od 
pracownika Centralnej 
Sterylizatorni: - Na 10 cewników 
po reprocesingu, tylko 7 jest 
zdatnych do użycia. Szpital wcale 
na tym nie oszczędza. Bywa też, 
że cewnik jest resterylizowany po 
5-10 razy. Nie spełnia już wtedy 
żadnych norm. Według danych 
Ministerstwa Zdrowia, co roku ok. 
60 tys. osób zakaża się w naszych 
szpitalach. 

Neither the FDA nor the CDC
 has found reprocessing to be unsafe 

The single-use designation is a choice 
made by manufacturers. /USA/

Reuse of catheters, labelled for single-use 
only, is dangerous and should be 
prevented. /UE/



• Narzędzia  oznaczone jako „ single use only” lub znakiem ② 
nie powinny być używane powtórnie, ponieważ materiały z 
jakich zostały wykonane mogą ulec uszkodzeniu w procesie 
dekontaminacji/sterylizacji 

• Dyrektywa  2007/47/WE – definiuje jednorazowy wyrób 
medyczny



Ustawa o wyrobach medycznych  z dnia 20.05.2010r. Dz.U.Nr     107 poz. 679 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 17 sierpnia 2009 r. Dz.U. Nr 135, 
poz. 1114  zmieniające rozporządzenie w sprawie Wymagań Dobrej 
Praktyki 

System Zarządzania Jakością, Norma Europejska EN ISO 9001:2008 ma 
statut Polskiej Normy PN EN ISO 9001 luty 2009 

Normy związane z sterylizacją i dezynfekcją

Akty prawne

Instrukcje
Po zapoznaniu się ze sprzętem i jego certyfikatami wystawionymi przez 
producentów, dokonuje się kwalifikacji rodzajowej do określonych procesów 
sterylizacyjnych. 
W uzupełnieniu, kolejnym kryterium kwalifikacyjnym sprzętu są wytyczne 
zawarte w instrukcjach obsługi sterylizatorów, będących na wyposażeniu CS. 
 



Ustawa o wyrobach medycznych 

TERMIN  „ WYRÓB” STOSUJE  DO:

1. Wyrobu (produktu) przeznaczonego dla klienta lub wymaganego  przez niego

2. Może też oznaczać „usługę”.  

Określa zasady wprowadzania do obrotu, do używania, przekazanie do oceny 
działania:

-wyroby medyczne i ich wyposażenie

-     klasyfikacja wyrobów medycznych i ich wyposażenia

-     procedury oceny zgodności wyrobów

-     wymagania zasadnicze dotyczące wyrobów, znak CE

-     obowiązki i odpowiedzialność wytwórców, importerów i dystrybutorów

-     zasady używania i utrzymywania wyrobów



Używanie i utrzymanie wyrobów

Wyrób medyczny powinien być właściwie dostarczony, 
prawidłowo zainstalowany i utrzymany oraz używany zgodnie z 
przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest 
obowiązany do przestrzegania instrukcji używania.

Zabrania się uruchamiania i używania wyrobu mającego wady 
mogące stwarzać ryzyko dla pacjenta, użytkownika lub osób 
trzecich. 



Przepisy karne zawarte w Ustawie

[Art.30 Ustawy]

Podmiot wprowadzający do obrotu zestaw zabiegowy posiadający wyroby 
medyczne oznakowane znakiem CE, nie przekraczając ich przewidzianego 
zastosowania i ograniczeń w użyciu, sporządza oświadczenie, że:

-zweryfikowano ich wzajemną kompatybilność i zgodność z instrukcjami,

-    opakowano system lub zestaw zabiegowy i dołączono informacje dla                    
                                                       użytkownika oraz oryginalne instrukcje 
użytkowania wyrobów,

-wszystkie czynności poddano właściwym procedurom wewnętrznego nadzoru i 
kontroli.

[Art.92 Ustawy]
Kto wprowadza do obrotu wyroby, których nazwy, oznakowania lub instrukcje 
używania wprowadzają w błąd, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2.



[Art.98 Ustawy]

Kto używa wyrób po przekroczeniu terminu ważności podlega 
grzywnie.

[Art.102 Ustawy]

Kto nie zgłasza incydentu medycznego podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



Incydent  medyczny
To wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwości lub działania wyrobu, jak 
również nieprawidłowość w jego oznakowaniu lub instrukcji używania, które 
mogą doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia 
pacjenta.

Incydent medyczny może zgłosić Prezesowi Urzędu każdy, kto powziął 
informację o incydencie medycznym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Świadczeniodawca zgłasza incydent bezpośrednio do wytwórcy a kopię przesyła 
Prezesowi Urzędu.

Znak CE umieszcza się w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu 
handlowym.

 







Pozostałości organiczne i pozostałości chemiczne 
wywołują - reakcje toksyczne



Zastosowanie Norm powiązanych z sterylizacją

Na przykładzie -  Normy PN-EN ISO 17664 < Sterylizacja  wyrobów medycznych 
Informacje dostarczone przez wytwórcę w celu postępowania z wyrobami 
medycznymi przeznaczonymi do ponownej sterylizacji 
1. Zakres Normy
-Przygotowanie w miejscu użycia
-Przygotowanie, czyszczenie, dezynfekcja
-Suszenie
-Przegląd, konserwacja, wykonywanie testów funkcyjnych
-Pakowanie
-Sterylizacja
-Przechowywanie
2. Terminy i definicje
3. Informacje dostarczone przez wytwórcę wyrobu medycznego
4. Informacje związane z wyrobem medycznym
5. Walidacja dostarczanych informacji
6. Analiza ryzyka
7. Tabela procesów dekontaminacyjnych 



System  Zarządzania  Jakością

Cel:

-  zarządzanie jakością w procedurze medycznej związanej z dekontaminacją 
wyrobu medycznego                   
-  jako efekt  działań wynikowych powstających w zbiorze powiązanych ze sobą 
procesów
-  zadowolenie klienta. 

Podejście  procesowe 
 
-  określenie kryteriów, metod przebiegu i nadzorowania procesów potrzebnych
-  ocena efektu wartości dodanej 
-  nadzór nad powiązaniami procesowymi, ich kombinacją i wzajemnym   
oddziaływaniem   
-  kontrola funkcjonowania i skuteczności procesu
-  doskonalenie procesów. 



PLAN  REALIZACJI  WYROBU 

1.  PODEJMOWANIE  ZADAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  PROCESAMI  DEKONTAMINACJI

a) zebranie danych o wyrobach przeznaczonych do reprocesowania (deklaracje 
zgodności, znak CE,  certyfikaty,  specyfikacje właściwości wyrobu,  instrukcje dot. 
dekontaminacji,  zapewnienie zasobów,  określenie czasu kwarantanny  i zwalniania  wyrobu 
-   produktu  końcowego ) 

b) sporządzenie listy kwalifikacji wyrobów do rodzaju i programu sterylizacji 

c) określenie  szarży  dla  ścieżki  dezynfekcyjnej ( dobór techniki mycia i dezynfekcji oraz 
odpowiednich środków)  i  ścieżki sterylizacyjnej (użycie właściwego systemu bariery 
sterylnej, techniki załadowania komory sterylizatora, wybór metody sterylizacyjnej ) 

d) monitorowanie, mierzenie i analizowanie procesów walidowanych

e)  ustalenie stosownej dokumentacji (kwalifikacje – IQ, OQ, PQ, DQ , zapisy 
niezgodności,  protokół walidacji,  analiza ryzyka – opis parametrów 
krytycznych,  ustalenie dokumentów związanych – karty przyjęć, wydań, zapisy elektroniczne 
itp., zapewnienie bezpiecznego transportu, przechowywania i aseptycznego użycia).



Wnioski 

• Istnieje obszar działań z zakresu sterylizacji i dezynfekcji, 

traktowany z reguły gorzej niż zadania zwyczajowo przypisane 

C.S.

• Rozproszenie technologii sprzyja błędom jeżeli nie towarzyszy 

mu pomysł na nadzór nad jakością 

• Poziom wykonywanych usług jest wprost proporcjonalny do 

liczby zgłoszonych i usuniętych nieprawidłowości ( incydentów 

medycznych,  roszczeń  pacjentów)



Medical Device Reprocessing
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