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Metody kontroli jakości, 
które warto poznać

a może nawet zastosować…



Metody kontroli jakości narzędzi 

Kontrola jakości powłoki izolacyjnej 
elektronarzędzi laparoskopowych

Kontrola przydatności do użytku 
światłowodów

Kontrola jakości zamknięcia opakowań 
zgrzewarkami użytkownika
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Rutynowa kontrola funkcjonalności 
instrumentów w Centralnej Sterylizatorni



Problem!

Nawet mikroskopijne defekty warstwy 
izolacyjnej przyrządów i elektronarzędzi 
mogą być powodem powtarzających się 

przypadków urazów i poparzeń, 
których zespół operujący może nawet 

nie zauważyć 



Zalecenie Departamentu Zdrowia
N.S.W. – Australia - 2000

Po konsultacjach z BEAG – Stanową Grupą Doradczą Inżynierii Biomedycznej, 
w następstwie incydentów medycznych podczas operacji laparoskopowych, 
Departament Zdrowia opublikował zalecenie: 

Nie można zagwarantować integralności izolacji 
bazując na wizualnej kontroli elektronarzędzi.  
Laparoskopowe elektronarzędzia powinny być 
testowane przy użyciu prób wysokonapięciowych.



W Holandii przeprowadzono 2 
niezależne badania: 

1) 2003 “Kijkoperatie in Beeld” door de “Nederlandse Vereniging van
Endoscopische Chirurgie (NVEC).003 “Kijkoperatie in Beeld” door de 

“Nederlandse Vereniging van

(2) 2007 “Risico’s minimaal invasieve chirurgie onderschat“ by „Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ)

W efekcie powstała grupa „Micado”, która opracowała raport i wytyczne.

Holenderski rząd (ministerstwo zdrowia) w 2007 r zaleciło, a stowarzyszenie 
SNV wydało wytyczne swoim członkom o obowiązku kontrolowania stanu 
izolacji przy pomocy urządzeń kontrolnych.

W 2015 roku: wszystkie centralne sterylizatornie
posiadają urządzenia do wykrywania defektów izolacji 
elektronarzędzi 



Typy możliwych uszkodzeń

Szczeliny i otwory 
grubości włosa

izolacja

rdzeń

brud bańka 
powietrzna 

wtrącenia

Powinny być wykryte przez 
kontrolę jakości wytwórcy –



Mechanizm uszkodzenia izolacji

Uszkodzenia izolacji mogą być wynikiem: 

• niewłaściwych technik wytwarzania w przypadku użycia 

przeterminowanego, zleżałego materiału izolacyjnego;

• mikroskopijnych niedoskonałości izolacji;

• zużycia i naderwania podczas normalnego używania;

• uszkodzenia poprzez niewłaściwe użycie; 

• niewłaściwe techniki sterylizacji;

• przekroczenie limitu dopuszczalnej liczby użycia danego 

instrumentu.  



Mechanizm uszkodzenia izolacji

Brak właściwej izolacji następuje zawsze w 
przypadku rozkładu (degradacji) materiału 
izolacyjnego, niezależnie od przyczyn.

Wykrycie uszkodzenia izolacji musi skutkować 
zleceniem naprawy lub wymianą 
zakwestionowanego narzędzia. 

Guide to Maintenance of Electrosurgical Accessories

National Panel on Clinical Engineering / BEAG (NSW) -
Revision 3f - February 2000



Nie więcej niż 10 % długości narzędzia znajduje się 
w polu widzenia operatora. 

1 - w polu widzenia;
2 – poza polem, na 
zewnątrz trokaru;
3 – poza polem, 
wewnątrz trokaru lub 
poza trokarem i ciałem 
pacjenta.



Uszkodzona izolacja
Aktywna 
elektroda

Kontakt poza polem 
widzenia (2,3)

Kontakt w polu 
widzenia (1)



Wynik kontroli 761 narzędzi w 59 
szpitalach holenderskich



Wyniki

1) 2003 “Kijkoperatie in Beeld” door de “Nederlandse Vereniging van
Endoscopische Chirurgie (NVEC).

Rezultaty:

 Przetestowano 761 instrumentów w 59 różnych, losowo wybranych, 
szpitalach holenderskich

 Ponad 22,1% (168) narzędzi posiadało uszkodzenia powłoki 
izolacyjnej

 10 % (76)narzędzi miało defekty w części 2 narzędzi – poza polem 
widzenia i poza trokarem



Niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku



Wprowadzenie systematycznego monitorowania laparoskopowych 
narzędzi elektrochirurgicznych w Uniwersyteckim Szpitalu w 
Lozannie – obiekt oddany do użytku w 1982 r.

 Incydent w 2007 r. w Uniwersyteckim Szpitalu w Lozannie 

 Podczas laparoskopowej operacji z użyciem elektronarzędzi 
chirurgicznych uszkodzono jelito cienkie

 Zgłoszono incydent medyczny

 Pacjent musiał być ponownie operowany

 Wdrożono program mający na celu wyeliminowanie tego typu 
przypadków

Fredy Cavin – szef CS Szpitala 
Uniwersyteckiego przedstawił na 10 
kongresie WFHSS historię 
wprowadzania procedury



Sposób kontroli przed incydentem

Wizualna kontrola czystości, integralności 
izolacji, stanu dosuszenia z użyciem lupy



Przegląd doniesień związanych z 
podobnymi zdarzeniami

 Zgłaszano przypadki

Oparzenia prądem 

Perforacji okrężnicy ze skutkiem śmiertelnym

Martwicy i perforacji jelita podczas resekcji i 
podwiązania 

Perforacji układu żółciowego

….



Obrażenia powstałe podczas operacji przy użyciu 
elektronarzędzi z uszkodzoną izolacją są wynikiem 
występowania prądów błądzących



Emergency Care Research
Institute – ECRI

 Poszukuje rozwiązań mających na celu wprowadzanie wszelkiego 
typu udoskonaleń w leczeniu i opiece pacjentów 

 Międzynarodowa, niezależna organizacja non profit 
współpracująca z ok. 5000 organizacjami  opieki zdrowotnej, 
szpitalami, systemami  opieki zdrowotnej zarówno publicznymi 
jak i prywatnymi

 Zatrudnia ok 450 osób

 Działa od 1968 roku w Pensylwanii





Pomysły na rozwiązanie

 Nawiązano współpracę z inżynierami 
biomedycznymi

 Zakupiono 2 urządzenia kontrolne dostępne na 
rynku szwajcarskim

 Wykonano wstępne próby przy użyciu obu 
przyrządów



Przyrządy do kontroli integralności 
izolacji





Stan urządzenia podczas wyników 
dodatnich i ujemnych

Dźwięk

Czerwone światło i 
dźwięk jeśli wykryto 
problem z izolacją



Wyniki pierwszej próby (lipiec 2007)

 Skontrolowano 47 instrumentów

Przyrząd nr 1 – wykryto 3 instrumenty z wadą 
izolacji

Przyrząd nr 2 – wykryto 17 instrumentów z 
wadą

36 %



Pierwsze spostrzeżenie

Nie wszystkie przyrządy są ustawione 
jednakowo – jeden wykrył ponad 5 razy 
więcej wadliwych instrumentów

Czy to nie są zbyt wymagające parametry 
kontroli?

Próba kontrolna - tylko nowe narzędzia 

– brak jakiejkolwiek  wady 



Decyzja

Kupujemy przyrząd o większej czułości 

Rutynowo sprawdzamy stan izolacji tym 
urządzeniem podczas każdego cyklu 
reprocesowania przed pakowaniem.



Wyniki badań w 2008 roku

w pozostałych 
oddziałach

 Przetestowano 56 szt.

 Wykryto wadliwych 7

 12,5 %

Na oddziale 
położniczym

 Przetestowano 270 szt.

 Wykryto wadliwych 26

 10,8 %

Zaobserwowano podobny odsetek wadliwych instrumentów



Wyniki badań w 2008 roku – druga i 
następne kontrole

na pozostałych 
oddziałach

 Przetestowano 481 szt.

 Wykryto wadliwych 1

 0,2 %

Na oddziale 
położniczym

 Przetestowano 6135 szt.

 Wykryto wadliwych 23

 0,4 %

Zdecydowana poprawa stanu narzędzi



Wyniki badań w 2009 roku – stan na 
31.07.2009

na pozostałych 
oddziałach

 Przetestowano 1469 szt.

 Wykryto wadliwych 8

 0,5 %

Na oddziale 
położniczym

 Przetestowano 5304 szt.

 Wykryto wadliwych 14

 0,3 %



Wnioski
Pozytywnie oceniono przydatność i użyteczność wprowadzenia 
procedury kontroli stanu izolacji

 Łatwa w wykonaniu,

 Szybka,

 Zajmuje nie więcej niż 10 sekund przy stole z 
urządzeniem kontrolnym.

 Nie wymaga zatrudniania dodatkowego personelu, 

 Pozwala na oszacowanie:

 Średniego okresu przed wystąpieniem wady izolacji 
narzędzia elektrochirurgicznego 



Wnioski

Systematyczna kontrola funkcjonalności 
elektronarzędzi laparoskopowych jest 
niezbędna i uzasadniona.



Wnioski cd.

Ponieważ:  

 największy odsetek uszkodzonych izolacji wykryto podczas pierwszej próby – 36%; 

 wprowadzenie regularnej kontroli w każdym cyklu reprocesowania przed 
pakowaniem narzędzi znacznie zmniejszyło odsetek wykrywanych uszkodzeń w 
pierwszym roku działania procedury – ok 12%

 Następne regularne kontrole wykazywały już zdecydowanie mniejsze liczby 
defektów – poniżej 1 %,

Najważniejsze jest sprawdzenie obecnego stanu 
używanych narzędzi i wprowadzenie cyklicznych 
badań przy pomocy wypożyczanych urządzeń



AEM® Technologia monitorowania aktywnej 
elektrody monopolarnej

Jeżeli wystąpi defekt izolacji, system AEM sprawia, że energia prądu 
błądzącego zostanie odprowadzona poprzez specjalną osłonę, a 
system, dodatkowo, natychmiast wyłączy zasilanie narzędzia.  



Diateg Professional – tester stanu izolacji 

tester testera



Cztery wartości napięcia do wyboru

• Cztery wartości napięcia wymaganego podczas 
operacji;

• Stosunek napięcia kontrolnego do napięcia podczas 
operacji w % - w Europie przyjmuje się 120 %;

• Stan naładowania baterii.



Kontrola światłowodów



Badania w Holandii w 2003 roku c.d.



Wyniki badania :

1/3 wszystkich używanych światłowodów 
ma niewystarczającą wydajność świetlną 

Przetestowano 148 światłowodów w 18 różnych szpitalach 

148

95 (64%) 70-100% 26 (18%)  < 50 % 19 (13%) 50-70% 

Ośmiu światłowodów nie można było przebadać – końcówka 
urządzenia testującego nie pasowała do końcówki światłowodu



Przyrządy dostępne na rynku



Tester światłowodów
ELT 1100N2/1100N

Przyłącza ELT 1100N2: Olympus, Olympus WA, Storz NCS, Storz, Wolf
Przyłącza ELT 1100N: Olympus, Olympus WA, Stryker, Storz, Wolf

Na ekranie pojawia się pasek 
wskazujący stopień wydajności
85% - 100 % - jakość dobra
70 % - 85 % - wystarczająca 
Poniżej 70 % - niewystarczająca



Walidacja zgrzewarek



Dlaczego powinniśmy walidować 
zgrzewarki ?

 Bezpieczeństwo pacjenta;

 PN EN ISO 11607-2 – „Zaleca się, aby istniał 
udokumentowany program walidacji procesu 
wykazujący skuteczność i odtwarzalność 
wszystkich procesów sterylizacji i pakowania.” 

 Aby móc udowodnić, że zgrzewarki zgrzewają 
właściwie i zamknięte przy ich użyciu 
opakowania stanowią rzeczywiście system 
bariery sterylnej.



Przykłady wadliwych zgrzewów



ISO 11607-2: IQ, OQ i PQ

 5.2.  Kwalifikacja instalacyjna

 Prawidłowo zainstalowana, określone oraz kontrolowane i monitorowane 
parametry krytyczne procesu, plany kalibracji itp..

 5.3. Kwalifikacja operacyjna

 zdefiniowanie parametrów, ich tolerancji oraz kryteriów jakościowych i ich 
bieżąca kontrola …

 5.4. Kwalifikacja procesowa

 Wykazanie, że w procesie wytwarzania stale występują akceptowalne 
parametry założone w kwalifikacji procesowej

 Podczas badania, sprawdzić co najmniej 3 przebiegi produkcyjne z 
odpowiednim pobieraniem próbek – podstawowe zmienne kontrolowane i 
zapisywane. 

Weryfikacja sposobu wykonania kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej oraz 
przeprowadzenie kwalifikacji procesowej



Usługa walidacyjna 1 zgrzewarki zawiera:

 Zestaw testowy MS 300 ( atrament penetrujący i 
300 arkuszy testowych – 1 rok)

 Pomiary wytrzymałości zgrzewów

 Pomiary sił przy oddzielaniu warstw folii od papieru

 Raport zawierający krzywe i wartości wytrzymałości 
oraz rekomendacje co do ustalenia właściwych 
parametrów badanego urządzenia w korelacji z 
opakowaniem
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160C 170C 180C 190C 200C

Rozdziel 30 pakietów na 3 zestawy, 2x5x3=30

Wszystkie trzy zestawy wysterylizuj w różnych 

trzech załadunkach w normalnych programach 

160C 170C 180C 190C 200C

Po sterylizacji rozetnij 

nożyczkami 20 pakietów i 

wyjmij sterylizowane 

przedmioty

Wyślij po 3 opróżnione pakiety, zgrzane w każdej z 5 temperatur, do laboratorium

Weź po 1 pakiecie, zgrzanym w każdej z 5 temperatur i sprawdź wszystkie zgrzewy

testem penetrującym od wewnątrz opakowania – zrób zdjęcia i wyślij razem z próbkami

Zgrzej po 6 opakowań w każdej z 5 temperatur
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Część badań wykonujemy na miejscu

 Test otwierania – 5 pakietów – po 1 z każdej temperatury;

 Test penetracji atramentu – 5 pakietów – po 1 z każdej temperatury 



Protokół walidacji – Laboratorium Wipaka



Laboratorium Wipaka:

• Wykona test otwierania dla 5 z 20 
pakietów,

• Wykona po 8 pomiarów 
wytrzymałości zgrzewów dla 
każdego z pozostałych 15 
pakietów – razem 120 prób.

• Raport z pomiarów będzie 
zawierał również zalecenia w 
oparciu o uzyskane wyniki np. 
rekomendację co do optymalnej 
temperatury zgrzewania



Optymalizacja temperatury zgrzewania

• Otwierając torebki rozdzielamy 
warstwy zgrzane fabrycznie, a 
proces otwierania jest ułatwiony 
poprzez specjalnie zaprojektowany 
kształt;

• Przy otwieraniu pakietów 
przygotowanych z rękawów musimy 
pokonać zgrzew wykonany 
zgrzewarką w sterylizatorni – im 
mocniejszy zgrzew tym trudniej 
otworzyć pakiet bezpyłowo –
dlatego ważne jest  zgrzewanie w 
jak najniższej temperaturze 

• … ale im niższa temperatura tym 
mniej pewny zgrzew



Niezbędna rutynowa kontrola zgrzewarek

SC 250 
Używaj testu zgrzewu codziennie
przed dopuszczeniem zgrzewarki do 
pracy – dokumentacja

MS 300 
Używaj penetrującego atramentu do 
kontroli stanu zgrzewów po sterylizacji 
– 1 raz w tygodniu



Ink test easy



Pytania:
 Czy moje zgrzewarki są zwalidowane?

 Czy ustawiona temperatura zgrzewania jest 
optymalna, skąd to wiem?

 Czy proces zgrzewania jest optymalny, 
powtarzalny,  niezawodny?

 Czy wszyscy , którzy używają tej zgrzewarki są 
właściwie przeszkoleni i jest na to dokument?

 Czy jest harmonogram czyszczenia i konserwacji, a 
czynności te są dokonywane zgodnie z tym 
harmonogramem i właściwie udokumentowane?

 …



Tel. 607 057 492

 … www.sterigat.pl

Dziękuję za uwagę


