
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA 
CENTRALNYCH STERYLIZATORNI 



O NAS  

     Od 1998 roku zaopatrujemy państwowe i prywatne placówki 
służby zdrowia w kompleksowe rozwiązania do sterylizacji. 
Dostarczamy nasze produkty do ponad 750 szpitali na terenie 
Polski oraz do ponad 30 dystrybutorów za granicą. Jesteśmy 
producentem oraz wyłącznym dystrybutorem w Polsce znanych 
światowych marek produktów do dezynfekcji i sterylizacji. 

 



PROCES STERYLIZACJI  



PROCES STERYLIZACJI  

• Sterylizacja, to zwalidowany proces stosowany w celu 
uczynienia produktu wolnym od zdolnych do życia 
drobnoustrojów [PN-EN ISO 14937] 

• do rutynowej kontroli nominalna liczba zdolnych do życia 
organizmów powinna wynosić  ≥ 1,0x105 na jednostkę  

• Jest kolejny etapem wytwarzania wyrobu medycznego  



PROCES SPECJALNY  

Sterylizacja jest przykładem procesu, którego wyników nie 
jesteśmy w stanie sprawdzić poprzez zbadanie produktu 
finalnego.  

Dlatego: 

• Przebieg procesu sterylizacji monitoruje się rutynowo  

• Urządzenia są poddawane przeglądom okresowym 
przez AS [EN ISO 14937] 

• Przeprowadza się walidację instalacyjną , operacyjna                
i procesową 

 

 



ELEMENTY WALIDACJI wg. ISO 14937:2009 

Walidację instalacyjną przeprowadza się w celu wykazania ,iż 
sprzęt i jego elementy pomocnicze dostarczono i zamontowano 
zgodnie z ich specyfikacjami 

Walidację operacyjną przeprowadza się  z niezaładowanym 
sprzętem, albo przy użyciu odpowiednich materiałów w celu 
wykazania możliwości zastosowania sprzętu do procesów 
sterylizacji ,które zostały określone 

Walidację procesową wykonuje się wykorzystując produkt do 
wykazania ,że sprzęt działa poprawnie a proces daje produkt 
sterylny  

 

 

 



WALIDACJA PROCESÓW I URZĄDZEŃ 



Przykładowy rozkład 13 czujników temperatury plus 1 
czujnik ciśnienia w sterylizatorze 6 STE zgodnie z PN EN285 



 Walidacja  myjni -dezynfektorów zgodnie  
z PN EN ISO 15883 – 1 i 2 



NORMALIZACJA  
 

• EN ISO 14937:2009 Sterylizacja produktów stosowanych w 
ochronie zdrowia -Wymagania dotyczące charakterystyki 
oraz opracowywania i rutynowej kontroli procesu 
sterylizacji wyrobów medycznych 

• PN EN ISO 17665:2008  
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - 
Ciepło wilgotne - Wymagania dotyczące opracowywania, 
walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów 
medycznych 

• PN-EN ISO 14161  
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. 
Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, 
stosowania i interpretacji wyników 

• PN-EN ISO 11138-1:2008 Sterylizacja produktów 
stosowanych w ochronie zdrowia - Wskaźniki biologiczne 

 

 



METODY KONTROLI 

    WSKAŹNIKI FIZYCZNE – zapis parametrów procesu 
dotyczących sterylizatora ( czas, temperatura, ciśnienie ) 

    WSKAŹNIKI CHEMICZNE – wskaźniki chemiczne dla wybranej 
metody sterylizacji ( testy ) 

    WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE – testy paskowe i ampułkowe 
zawierające określone szczepy bakterii, przeznaczone do 
inkubacji  

     Tylko w oparciu o wyniki wskaźników fizycznych, chemicznych 
i biologicznych można mówić o pełnej kontroli procesu 
sterylizacji i jego bezpieczeństwie 

 



 
 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

                        NOWA WERSJA  EN ISO 11140-1:2014  

• TYP 1- wskaźniki procesu rozróżniają pakiety, najczęściej są 
umieszczane na zewnątrz opakowań 

• TYP 2- wskaźniki do badań specjalnych  Bowie&Dick , PCD 

• TYP 3-  weryfikują jeden z krytycznych parametrów procesu 

• TYP 4- wskaźniki wieloparametrowe, zaprojektowane na dwa 
lub więcej krytycznych parametrów  

• TYP 5-reagują na wszystkie zmienne krytyczne. Wartości 
ustalono tak, aby były równe lub przekraczały wymagania 
dotyczące wskaźników biologicznych 

• TYP 6- Wskaźniki emulacyjne – reagują na wszystkie 
parametry krytyczne  jakie został ustalony na podstawie 
ustawień wybranych cykli sterylizacyjnych 



JAK KONTROLOWAĆ ? 

• Dobór metod kontroli powinien być zgodny z zaleceniami 
wytwórcy sterylizatora i wskazaniami polskich norm  

 

•  O wyborze testów, ich użyciu decyduje osoba odpowiedzialna 
za nadzór nad procesem sterylizacji 

 

 



TESTY BIOLOGICZNE 
 

• System badawczy zawierający zdolne do życia drobnoustroje o 
określonej odporności na dany proces sterylizacji 

•  Są bardziej odporne niż obciążenia biologiczne znajdujące się 
na urządzeniach medycznych 

 

 



• Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, zastosowanie 
w sterylizacji parą wodną ,plazmą i parami formaldehydu. 
Do rutynowego monitorowania ilość spor nie może być 
mniejsza niż 105 (log 5), 

• Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (poprzednie 
nazewnictwo Bacillus subtilis var niger), zastosowanie 
w sterylizacji suchym gorącym powietrzem oraz tlenkiem 
etylenu. Do rutynowego monitorowania ilość spor nie może 
być mniejsza niż 106 (log 6), 

• Bacillus pumilus ATCC 27142, zastosowanie w sterylizacji 
radiacyjnej. 



BUDOWA TESTU BI  
 
W plastikowej fiolce znajdują się spory bakterii nasączone  na 
pasku bibułki oraz szklana ampułka z pożywką TBS 
 
 



JAK CZĘSTO STOSOWAć ?  

P ARA WODNA  

• nie rzadziej 1 x miesiącu 

• 1 x tydzień/1 x dziennie 

• każdorazowo po naprawie sterylizatora oraz stwierdzeniu 
nieprawidłowości za pomocą wskaźników chemicznych 

• w każdym cyklu, gdy nie jest dostępny automatyczny pomiar 

     i zapis parametrów krytycznych procesu 

 

TLENEK ETYLENU,PLAZMA,FORMALDEHYD 

•  każdy cykl sterylizacji 

• lub zgodnie z zleceniami producenta urządzenia 



ILOŚĆ TESTÓW PODCZAS JEDNEJ KONTROLI 

 
•  Dla pojemności poniżej jednej jednostki wsadu co najmniej 

dwa wskaźniki w pakietach reprezentatywnych dla całego 
wsadu umieszczonych w miejscu o najtrudniejszym dostępie 
czynnika sterylizującego lub jeden w tzw. PDC -  symulacja 
wsadu.  

•  Dla pojemności jednej jednostki lub powyżej co najmniej trzy 
wskaźniki umieszczone w pakietach reprezentatywnych dla 
całego wsadu umieszczonych w miejscu o najtrudniejszym 
dostępie czynnika sterylizującego lub jeden w tzw. PDC -  
symulacja wsadu. 

 



 
  ODCZYT 24 GODZIN W TRADYCYJNYCH INKUBATORACH  

  
Wskaźnik biologiczny STEAM paraw formie jednorazowej 

ampułki  zawiera określoną ilość spor 
 Geobacillus Stearothermophilus 

            Wstępna weryfikacja wyniku już po 8 h inkubacji. 
           Końcowy i ostateczny odczyt wyniku po 24 h inkubacji 
                                 w temp.55°-60°C. 

 



 
 

 

ODCZYT 10 GODZIN W TRADYCYJNYCH INKUBATORACH  
 

Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu STEAM para                         
w formie jednorazowej ampułki  zawiera określoną ilość spor 

 Geobacillus Stearothermophilus 
            Wstępna weryfikacja wyniku już po 2,5 h inkubacji. 
           Końcowy i ostateczny odczyt wyniku po 10 h inkubacji 
                                 w temp.55°-60°C. 



 
ODCZYT 48 GODZIN W TRADYCYJNYCH INKUBATORACH  

 
Wskaźnik biologiczny EO tlenek etylenu w formie jednorazowej 

ampułki  zawiera określoną ilość spor 
 Geobacillus atrophaeus 

 Końcowy i ostateczny odczyt wyniku po 48 h inkubacji 
                                 w temp.35°-37°C. 



ODCZYT 24  GODZIN W TRADYCYJNYCH INKUBATORACH 

Wskaźnik biologiczny PLASMA  formie jednorazowej ampułki  
zawiera określoną ilość spor  

Geobacillus Stearothermophilus 
     Wstępna weryfikacja wyniku już po 8 h inkubacji 

           Końcowy i ostateczny odczyt wyniku po 24 h inkubacji 
       w temp.55°-60°C 



SZYBKI ODCZYT I PEŁNA DOKUMENTACJA 

Czas inkubacji 3-5 godzin 

Wydruk wyniku badania 

Dotykowy wyświetlacz LCD 

100 % odczyt biologiczny 

 Brak fluorescencji 

Identyfikacja personelu 

Zapis parametrów procesu 



 

 
PASKOWE TESTY BI SPORALE S LUB A 

 
Wskaźnik ma postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor typu 
Bacillus stearothemophilus lub Bacillus Atrophaeus  w jednym 
specjalnym opakowaniu papierowym zabezpieczającym przed 
kontaminacją. Każdy wskaźnik zawiera nie mniej niż 1 x 10^5 
jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne .  



OPTYMALIZACA KOSZTÓW  
PCD CONTROL 



DZIAŁANIE PCD KONTROLA WSADU   

STEAM 



 

Potwierdzając skuteczność 
sterylizacji dla określonych przez 
producenta parametrów: 

 

ø 1mm x 12000 mm 

ø 1mm x 1000 mm  

ø 2 mm x 1500 mm 

 



DOKUMENTACA   PROCESÓW 



DEKONTAMINACJA POMIESZCZEŃ > 6-log 

Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń roztworem nadtlenku 
wodoru i ozonem. Weryfikacja procesu testami biologicznymi. 

                DLA POMIESZCZEŃ O WYSOKIM ZAGROŻENIU 

bloki operacyjne, oddziały chorób zakaźnych, OIOM, laboratoria, 

pomieszczenia do przygotowywania żywności, strefy kwarantanny. 



BIOLOGICZNA OCENA DEKONTAMINACJI 
POMIESZCZEŃ 



INKUBATOR  NOWEJ GENERACJI  

Czas inkubacji 0-99 godzin. 

Regulowany zakres temperatury. 

Sygnał dźwiękowy. 

Wyświetlacz LCD. 

 



Dziękuję za uwagę 
 
 
                                               
 

                                              JACEK JANCZEWSKI 


