


 naloty,   

 korozje, 

 starzenie się,   

 spęcznienia i pęknięcia 
naprężeniowe 



Z upływem czasu w odniesieniu do rożnych 
wyrobów medycznych występują w 
praktyce zmiany, poczynając od ich 
powierzchni zewnętrznych poprzez 
wpływ czynników chemicznych i/lub 
fizycznych.  

Pochodzenia tych zmian powierzchniowych 
o ile nie zostały one wywołane podczas 
użycia, należy szukać przeważnie w 
procesie przygotowania do wprowadzenia 
do ponownego obiegu. 



W przypadku wystąpienia zmian na powierzchni 
zewnętrznej należy, w celu ich usunięcia i 
unikania, postępować w sposób metodyczny i 
planowy.   

Oznacza to: 

 ustalenie rodzaju, pochodzenia oraz przyczyny; 

 ocenienie ryzyk; 

 wdrożenie w danym wypadku zaleceń 
producenta celem zapobiegania tym zmianom; 

 zastosowanie środków działania w celu 
zapobiegania zmianom, a następnie walidację 
procesu przygotowywania do ponownego 
użycia. 



      Kleszcze                                  Pinceta                        Fragment przegubu 
      nożyczek 



Pochodzenie i przyczyny  

 W trakcie czyszczenia ręcznego oraz kąpieli 
ultradźwiękowej: 

 długi okres pomiędzy przygotowaniem a 
użyciem; 

 utrwalenie na skutek niewłaściwych preparatów 
do dezynfekcji instrumentów; 

 zanieczyszczone środki dezynfekcyjne i myjące; 

 niedokładne wypłukanie po zakończonym 
przygotowaniu; 

 cień w trakcie kąpieli ultradźwiękowej. 



 Pochodzenie i przyczyny 

Przy przygotowaniu maszynowym:  

 długi okres pomiędzy przygotowaniem a 
użyciem  

  zbyt wysoka temperatura wody dopływającej 
(> 45° C) w pierwszym etapie mycia; 

  brak przepływu lub omywania, niedostateczny 
nacisk roztworu myjącego, cień;    

 niedostateczna konserwacja i stan techniczny 
urządzenia do mycia i dezynfekcji; 



 Pochodzenie i przyczyny 
 pienienie na skutek przeniesienia pozostałości 

środka dezynfekcyjnego lub myjącego z kąpieli 
zanurzeniowej lub ultradźwiękowej;  

 

 nieprawidłowe załadowanie poprzez użycie 
złego kosza na narzędzia, przeładowanie;  

 

 instrumenty niezdemontowane na elementy 
składowe, nierozwarte instrumenty 

 przegubowe. 

 



 Zalecenia dotyczące usunięcia 
  

  dodatkowe doczyszczenie ultradźwiękowe; 

 

 ukierunkowane doczyszczenie ręczne. 

 

 zanurzenie w trzyprocentowym roztworze 
H2O2 na ok. 5 min 



   Działania zapobiegawcze 

  niezwłoczne usunięcie dużych 
zanieczyszczeń (zalecenie Instytutu Roberta 
Kocha RKI z: „Wymagania w zakresie 
higieny w procesie przygotowania wyrobów 
medycznych“, punkt 2.2.1); 

 skrócenie okresu pomiędzy użyciem a 
przygotowaniem (< 6 godz.); 



 Działania zapobiegawcze 
 zastosowanie aktywnie czyszczących 

środków dezynfekcyjnych na etapie 
przechowywania metoda na mokro; 

 

 temperatura wody dopływającej przy 
czyszczeniu maszynowym < 45° C. 

 

  korekta przebiegu programu w myjniach-
dezynfektorach. 



 Ocena ewentualnych zagrożeń 

    W przypadku stali nierdzewnej 
pozostałości mogą prowadzić do 
korozji, ponieważ np. we krwi 
zawarte są m.in. jony chlorku. Przy 
zwiększonym stężeniu prowadza 
one do korozji wżerowej, i/lub w 
danym przypadku do korozji 
naprężeniowej. 



Różne narzędzia            Komora myjąca myjni-            Powierzchnia narzędzia ze 
   dezynfektora  śladem perforacji po sicie 



 Pochodzenie i przyczyny 
  Naloty są to przebarwienia mleczno białe 

do szarych. W zależności od sytuacji, 
 pokrywające całą powierzchnią lub jako 

nieregularne plamy z ostro oddzielonymi 
 brzegami, rozłożone na powierzchni 

instrumentów oraz w myjni-
dezynfektorze. 

 Przyczyna - zbyt wysoka zawartość wapnia 
w wodzie na etapie mycia lub ostatniego 

 płukania . 
 



 Zalecenia dotyczące usunięcia 

 Poprzez przetarcie szmatką 
niepozostawiającą włókien, 

 

 poprzez kwaśne mycie zasadnicze przy 
użyciu zaleconego przez producenta 

 specjalnego środka myjącego. 



Działania zapobiegawcze 

 ostatnie płukanie woda w pełni 
zdemineralizowana, aby zapobiec 
powstawaniu zaplamień w trakcie 
przygotowania maszynowego,  

 

 mycie z ewentualnym przepłukiwaniem 
zmiękczoną woda. 



Przykład rożnych zabarwień na            Przebarwiona komora myjąca     
instrumentach 



   Przebarwienie                           Przebarwienia                                   Powierzchnia                   
w postaci plam                         z widocznymi brzegami plam        z przebarwieniami 
         w kształcie kropli 



 Przebarwienia: żółto - brązowe do 
niebiesko-fioletowych, częściowo 
mieniące się, pokrywające całą 
powierzchni´ w postaci pojedynczych 
plam lub w kształcie kropli, na 
instrumentach, myjniach-
dezynfektorach oraz w komorach 
sterylizatorów. 



Pochodzenie i przyczyny 

  

 kwas krzemowy przy produkcji wody w 
pełni zdemineralizowanej na skutek 
wymiennika jonowego oraz instalacji 
do uzdatniania wody działającej na 
zasadzie 

 odwróconej osmozy; 



Pochodzenie i przyczyny 

 przenoszenie środków myjących na bazie 
związków krzemu do ostatniego 

 etapu mycia w maszynowym cyklu 
przygotowania na skutek niedostatecznego 

 płukania pomiędzy etapami; 

 inne składniki mineralne w ostatnim etapie 
mycia maszynowego lub w kondensacie 

 pary wodnej (np. miedz pochodzącą z sieci 
wodociągowej). 



Zalecenia dotyczące usunięcia 

  nalot mineralny usunąć poprzez kwaśne 
mycie zasadnicze przy użyciu zaleconego 
przez producenta specjalnego środka 
myjącego; 

 naloty trudne do usunięcia (naloty 
krzemowe) rozpuścić preparatami na bazie 
kwasu fluorowodorowego; 

  zlecić mechaniczną obróbkę powierzchni 
zewnętrznej przez producenta; 

 skontaktować się ze specjalistycznym 
punktem naprawczym. 



Działania zapobiegawcze 
 Płukanie w trakcie maszynowego cyklu 

przygotowania przeprowadzać z użyciem wody 
w pełni zdemineralizowanej, nie zawierającej 
kwasu krzemowego. 

Zapobiegać przedostawaniu się środków 
myjących poprzez następujące zabiegi: 

 prawidłowy załadunek oraz zamocowanie 
czyszczonych przedmiotów z przestrzeniami 
wewnętrznymi, pobierającymi duże ilości 
roztworu myjącego (np. miski nerkowate), 



Działania zapobiegawcze 

  

 prawidłowe działanie urządzenia dozującego, 

 dostateczna neutralizacja oraz pukanie 
między etapami w trakcie maszynowego 
cyklu przygotowania, 

  jakość wody w przypadku sterylizacji 
parowej zgodnie z norma EN 285 



Ocena ewentualnych zagrożeń  

 brak korozji – efekt kosmetyczny, brak 
ryzyka pod katem higienicznym, 

 W przypadku zastosowania kwaśnych 
środków do mycia zasadniczego może 
nastąpić blaknięcie opisów 
wykonanych laserowo na 
instrumentach. Z uwagi na zła 
czytelność, ma to wpływ na funkcję 
kodującą lub na jej całkowita utratę. 



Hak operacyjny z czarno 
przebarwionym trzonkiem 
z hartowanej stali Cr oraz 
Niepoczernianym 
uchwytem i łopatką z 
niehartownej stali Cr 

Detal zacisku: zamknięcie  
i okolica pierścienia 

Lewy zawór fabrycznie 
nowy– równomiernie 
zielony. Prawy zawór 
czyszczony maszynowo 
– kolorowe 
przebarwienie. 



 Wyłącznie na stali hartowanej nierdzewnej 
może powstawać błyszcząca, szaroczarna 

 warstwa pasywna tlenku chromu, często 
widoczna najpierw na instrumentach tnących 
(np. nożyczki), ale także na instrumentach 
tępych 

 (zaciski, pęsety). 

 Na narz´dziach tytanowych (czysty tytan lub 
stop) moga powstawac rownomierne 
przebarwienia powierzchni w ro˝nych kolorach 
(np. szary, niebieski, fioletowy, czerwony, 
złotawy, zielony) lub wielobarwne plamy. 



Pochodzenie i przyczyny 

  W przypadku wyżej wymienionych stali 
przebarwienia powstają podczas mycia 

 maszynowego pod wpływem neutralizatora 
pozostałego w ostatnim płukaniu i/lub 

 innych dotąd niezidentyfikowanych 
czynników tworzących warstw´ pasywna w 

 procesie mycia. W przypadku stali 
nierdzewnych warstwy pasywne zależnie od 

 składu, grubości i gęstości mogą mieć kolor 
przezroczysty (często) do czarnego. 



Pochodzenie i przyczyny 

 Na skłonność do powstawania szaroczarnych 
warstw pasywnych tlenku chromu wpływa 
oprócz wyżej wymienionych czynników 
również skład chemiczny narzędzia, w 
szczególności stosunek chromu do węgla. W 
praktyce oznacza to, że im wyższa zawartość 
węgla, tym szybciej uwidacznia się 
szaroczarne przebarwienie. 

 



Pochodzenie i przyczyny 

  

 W przypadku narzędzi tytanowych utlenianie 
powierzchni, a tym samym powstawanie 

 jej przebarwień może powodować wysoka 
temperatura i wilgotność, a także chemiczne 
środki myjące stosowane w różnych etapach 
mycia maszynowego. Warstwy tytanowe 
zależnie od składu, grubości i gęstości mogą 
mieć kolor przezroczysty (często) do czarnego. 



Zalecenia dotyczące usunięcia 

 Ze względu na właściwości nalotu nie zaleca 
się usuwanie, lecz możliwa jest specjalna 
obróbka powierzchni (w przypadku stali  - 
mechaniczna, w przypadku tytanu - 
chemiczna) wykonana przez producenta lub 
specjalistyczny serwis 

 naprawczy.  W przypadku stali nierdzewnych 
usuwanie warstwy za pomocą podstawowego 

 środka myjącego jest nieskuteczne z powodu 
wyraźnego wzrostu odporności korozyjnej. 



Działania zapobiegawcze 
 W przypadku stali nierdzewnych zapewnić 

właściwe dawkowanie neutralizatora. 
 Wyeliminować pozostałości neutralizatora 

przez dokładne płukanie. 
 W przypadku narządzi tytanowych zmiany 

mogą być nie do uniknięcia – ze względu na 
warunki środowiska przy przygotowywaniu 
(temperatura, środki chemiczne, wilgotność) 
na powierzchni tych narzędzi zawsze 
zachodzą mniej lub bardziej widoczne 
reakcje. 

  



Ocena ewentualnych zagrożeń  

 Brak korozji - efekt kosmetyczny. 

 Jeżeli w przypadku narzędzi tytanowych 
ewentualna utrata funkcji oznaczania/ 

 kodowania, np. barwnego oznaczenia 
szerokości zaworu (patrz ilustracja) nie stanowi 

 zagrożenia bezpieczeństwa, przebarwienia na 
skutek rożnych właściwości warstw 
utleniających są całkowicie nieszkodliwe, tzn. 
nie ma żadnych zastrzeżeń pod względem 
toksyczności, higieny, funkcji i okresu 
użytkowania. 



Korozja wżerowa na 
nożyczkach 

Przykłady korozji wżerowej 



   

 

 Ubytki korozyjne w stali nierdzewnej w 
postaci ukłuć igłą, często widoczne tylko pod 
mikroskopem, otoczone przez 
czerwonobrązowe lub barwne, błyszczące 
produkty korozji, tworzące często koliste 
osady produktów korozji wokół otworu. 

  



Pochodzenie i przyczyny  

  W przypadku stali nierdzewnych korozja 
wywołana poprzez oddziaływanie 

 jonów halogenowych (jodki, bromki),                      
a zwłaszcza chlorków, które miejscowo 
przenikają przez warstwę pasywna stali 
narzędziowych          i inicjują proces tworzenia 
się ubytku korozyjnego. 

  Na skutek pozostałości i zabrudzeń 
organicznych, takich jak krew, ropa, wydzieliny, 
pozostawionych przez dłuższy czas na 
instrumentach. 



Pochodzenie i przyczyny  

  Za korozję´ wżerową odpowiedzialne są 
zwłaszcza zwiększone stężenie lub przyschnięcie 
na instrumentach płynów zawierających chlorki, 
np. za wysoka zawartość chlorków w wodzie 
użytej w ostatnim płukaniu, fizjologiczne 
roztwory soli kuchennej na narzędziach. 

 Szczególnie instrumenty fabrycznie nowe, na 
skutek jeszcze cienkiej warstwy 

 pasywnej, są bardziej wrażliwe na media 
zawierające chlorki niż instrumenty 

 znajdujące się już dłużej w użyciu, z dobrze 
wykształcona warstwa pasywna. 

 



Zalecenia dotyczące usunięcia  

 Produkty będące wynikiem korozji można 
łatwo rozpuścić przy pomocy kwaśnego 

 środka do czyszczenia zasadniczego, 
użytego zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Pozostałe po tych zabiegach ubytki 
korozyjne można w danym przypadku 

 usunąć poprzez mechaniczną obróbkę u 
producenta lub w punkcie serwisowym. 



Działania zapobiegawcze   

 Korozji wżerowej można uniknąć poprzez 
stosowanie wody odpowiedniej jakości, tj. 
zawierającej co najwyżej niewielkie ilości 
chlorków, poprzez zmniejszenie 
niekorzystnego oddziaływania ze strony 
pozostałości organicznych lub pozostałych 
wpływów płynów zawierających chlorki, np. 
fizjologicznego roztworu soli kuchennej na 

 narzędziach. 



Ocena ewentualnych zagrożeń  

  Instrumenty ze zmianami korozyjnymi 
należy ze względu na bezpieczeństwo 
pacjentów oraz użytkowników wycofać 
natychmiast z obiegu. 

  W celu zachowania wartości instrumentów 
koniecznie usunąć przyczyn wżerów 
korozyjnych. 

  Ubytki korozyjne mogą stanowić ryzyko pod 
katem higieny oraz stać się punktem wyjścia 
dla powstania korozji naprężeniowej. 



Obszar przegubowy nożyczek            Uchwyt igły z wytartym miejscem po igle 



Pochodzenie i przyczyny 
      Brak smarowania prowadzi do 

„nadżerania/zacierania“ poruszających się 
względem siebie metalowych płaszczyzn 
poślizgu/elementów instrumentów; zjawisko 
to dotyczy przede wszystkim 
zamków/przegubów oraz prowadnic 
ślizgowych. W trakcie ścierania metalu 
powstaje bardzo drobny wiór. Warstwa 
pasywna ulega uszkodzeniu. W odsłoniętych 
i wrażliwych miejscach tarcia mogą w bardzo 
łatwy sposób osądzać się wilgoć oraz nalot 
(np. pozostałości krwi). Skutkiem tego jest 
przeważnie rozpoczęcie procesu korozji. 



Zalecenia dotyczące usunięcia 

 Uszkodzone instrumenty należy oddzielić od 
pozostałych i w danym wypadku przesłać 
celem naprawy. 

 Uszkodzenia korozyjne można przeważnie 
usunąć poprzez przeszlifowanie i/lub 
polerowanie narzędzi. 

 Wielokrotne przeróbki narzędzi prowadza do 
niedokładnego prowadzenia/ 
funkcjonowania instrumentu i skutkiem tego 
do ich niezdatności do użycia. 



Działania zapobiegawcze 

 Instrumenty pozostawić do ich 
schłodzenia do temperatury pokojowej. 

  Konserwacja instrumentów = 
naniesienie środków smarujących na 
powierzchnię zewnętrzna instrumentu 
w obrębie przegubu wykonać jeszcze 
przed kontrola poprawności 
funkcjonowania. 



Działania zapobiegawcze  
 

  Środek smarujący nanosić ręcznie 
bezpośrednio w obszar przegubu (poprzez 
zakroplenie lub przy pomocy aerozolu). 

  Poprzez kilkukrotne otwieranie i zamykanie 
instrumentu rozprowadzić środek smarujący 
równomiernie w przegubie. 

     Wymagania stawiane wobec środków 
smarujących używanych do konserwacji 
instrumentów: 

 Podstawowy składnik środka smarującego to 
ciekła parafina (olej parafinowy/olej biały). 



Działania zapobiegawcze  

 Preparat musi odpowiadać wymogom 
obowiązującej farmakopei. 

 Musi posiadać świadectwo zgodności 
fizjologicznej zgodnie z farmakopea niemiecka 
(DAB) oraz § 31 niemieckiej listy wyrobów 
medycznych LMBG. 

 Powinna być zachowana możliwość sterylizacji 
para oraz przepuszczalność dla pary. 

 Koniecznie należy unikać „sklejania się 
przegubów“ na skutek efektu kumulowania 

 się działania lub spiekania się smaru. 

  



  Śródków smarujących nie wolno stosować 
w przypadku gumy i artykułów z lateksu, 
ponieważ prowadzi to do pęcznienia oraz 
zniszczenia powierzchni zewnętrznej. 

 Korozja cierna ogranicza sprawność            
i funkcjonowanie instrumentu lub czyni 
go całkowicie bezużytecznym. Korozja 
cierna może sprzyjać tworzeniu się korozji 

 wżerowych. 



Pęknięcie w części 
przegubowej 
nożyczek 

Powierzchnia pęknięcia 
w otworze zagłębienia 
łba śruby 

Złamana część zacisku 
uchwytu igły, 
wykonanego ze stopu 
twardego 



Pęknięcie 
powierzchniowe przy 
nicie przegubu 

Rysa 
powierzchniowa 
przy gwincie śruby 

Złamana cześć 
zacisku kleszczy 



 Korozja naprężeniowa prowadzi przeważnie do 
powstania widocznych rys/pęknięć lub złamań. 

 W niektórych wypadkach powstanie pęknięcia 
nie jest widoczne, ponieważ w zależności od 
umiejscowienia (np. w obrębie przegubu 
nożyczek) jego zaczątek jest ukryty, co może 
doprowadzić do pogłębiania się pęknięcia aż do 

 złamania. 

 Bardzo często na nieforemnych i nierównych 
powierzchniach złamania rozwój 

 pęknięcia można rozpoznać po nagromadzonych 
produktach korozji. 



Pochodzenie i przyczyny 

 Występowanie korozji naprężeniowej można 
stwierdzić przede wszystkim w tych 
obszarach lub na takich elementach 
produktów, które:  

  z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne 
i/lub technologiczne takie jak na przykład 
połączenia nitowe lub śrubowe, połączenia 
zgrzewane/lutowane,  jak również przy tak 
zwanych połączeniach wtłaczanych, 
poddawane są silnym naprężeniom 
rozciągającym lub 



Pochodzenie i przyczyny  

 

  na skutek nieprawidłowo przeprowadzonej 
naprawy - np. wadliwe prostowanie  
wykazują za duże naprężenia lub 

  przygotowywane są przy udziale dużego 
naprężenia, np. przy całkowicie zamkniętej 
blokadzie zapadkowej lub 



Pochodzenie i przyczyny 
   

 w trakcie użycia poddane zostały 
nadmiernemu wyginaniu, a następnie 
czyszczono je w środowisku sprzyjającym 
powstaniu korozji, ewentualnie również w 
podwyższonej temperaturze. Czynnikiem 
wywołującym jest najczęściej woda z 
zawartością chlorków, ale również 
pozostałości zabrudzeń z bloku 
operacyjnego oraz leki. 



Zalecenia dotyczące usunięcia  
Wskazanie nie jest możliwe. 

 

 Działania zapobiegawcze  

  instrumenty posiadające przeguby 
czyścić otwarte, natomiast sterylizować 

 zamknięte maks. na pierwszym zębie 
blokady; 

  



Działania zapobiegawcze 

 ograniczać obciążenie powodowane przez 
chlorki (np. pozostałości na instrumentach        
z bloku operacyjnego, leki, nieodpowiednia 
jakość wody w cyklu przygotowania do 
ponownego użycia, płukanie końcowe oraz 
sterylizacja); 

 unikać obciążania instrumentów poprzez 
nieprawidłowe użycie; 

  naprawy zlecać wyłącznie producentowi oraz 
wykwalifikowanym punktom serwisowym. 



Ocena ewentualnych zagrożeń 

  Instrumenty ze zmianami korozyjnymi 
należy ze względu na bezpieczeństwo 
pacjentów oraz użytkowników wycofać 
natychmiast z obiegu. 

  W celu zachowania wartości 
instrumentów koniecznie usunąć 
przyczynę. 



Skorodowany kwasem 
instrument 
ze stali nierdzewnej, 
przebarwiony 
Powód: przedawkowanie 

Korozja na ostrzu 
skalpela. 
Powód: dobór 
materiaΠu, stal 
zwykła, artykuł 
jednorazowego 
użycia 

Naloty korozyjne na 
chromowanym 
brzeszczocie piΠy, 
wykonanym ze stali 
zwykłej. 
Powód: częściowe 
uszkodzenie 
powłoki chromowej 



Korozja materiaΠu. 
Powód: przygotowanie      
z użyciem 
alkalicznego środka 
myjącego 

Uszkodzenie przez kwas 
szwów lutowniczych oraz 
wkładek ze stopu twardego 
i w efekcie silne ich zużycie. 
Powód: przedawkowanie 



Korozja materiaΠu tylko 
w części aluminiowej rękojeści. 
Powód: przygotowanie 
z użyciem silnie alkalicznego 
środka myjącego 

Korozja materiału tylko na elementach 
z aluminium. 
Powód: przygotowanie 
z użyciem silnie alkalicznego 
środka myjącego 



Rodzaj zmian powierzchniowych 
 W przypadku stali nierdzewnej (stal NR) przeważnie 

równomierne, matowoszare zmiany i uszkodzenia na 
powierzchni, nierzadko z nalotami korozji jako 
następstwem. 

  Skrajnie silne zjawisko powstawania korozji na 
matowoczarnej powierzchni zewnętrznej w 
przypadku produktów wykonanych nie ze stali 
szlachetnej 

 (np. artykuły jednorazowego użycia, takie jak ostrza 
skalpela czy starsze instrumenty, które nie zostały 
wykonane ze stali nierdzewnej i posiadają 

 uszkodzona mechanicznie lub łuszczącą się 
powierzchnię chromowa). 



Rodzaj zmian powierzchniowych 
  

 W przypadku anodowanego aluminium w kolorze 
naturalnym, jasnoszare produkty korozji, przy 
silnych uszkodzeniach powierzchni powstanie 
„kraterów“. 

 Anodowane aluminium, barwione w rożnych 
kolorach – utrata intensywności barwy aż do 
całkowitej utraty i „wybielenia“. Silne 
oddziaływanie korozji powoduje 

 przebarwienie oraz ścieranie się materiału. 
 Ścieranie się materiału w spiekanych wkładkach 

stopu twardego (spiek węglikowy), wykonanego z 
wiązanego kobaltem węglika wolframu (=WC/CO) 
oraz na szwach lutowniczych. 



Pochodzenie i przyczyny 

  wpływy chemiczne lub elektrochemiczne 
wyłącznie w połączeniu ze zwiększoną 
zawartością kwasów w odniesieniu do : 

 stali nierdzewnej, spiekanego stopu twardego, 
wykonanego z wiązanego kobaltem węglika 

 wolframu (WC/CO), 

 szwów lutowniczych. 

 długotrwały wpływ wody/wilgoci (kondensat) na 
stal nierdzewna. 

 działanie kwasu lub środków alkalicznych na 
anodowane aluminium. 



Zalecenia dotyczące usunięcia 

 W przypadku stali nierdzewnej usunąć 
rdzę, jeżeli nie przedostała się jeszcze zbyt 
głęboko do materiału, poprzez czyszczenie 
zasadnicze o odczynie kwaśnym, 
ewentualnie przeprowadzić 
przygotowanie mechaniczne, w danym 
przypadku szwów lutowniczych. Zlecić 
producentowi instrumentów lub 
wyspecjalizowanemu punktowi 
serwisowemu. 



 

 Zalecenia dotyczące usunięcia  

 

  Brak możliwości usunięcia w przypadku 
anodowanego aluminium oraz spiekanego 

 stopu twardego, wykonanego z wiązanego 
kobaltem węglika wolframu (WC/CO). 

 



Działania zapobiegawcze 

 W przypadku stali nierdzewnej, 
spiekanego stopu twardego, 
wykonanego z wiązanego kobaltem 
wąglika wolframu (WC/CO) oraz 
instrumentów lutowanych, należy przy 
wykorzystaniu kwaśnych środków 
czyszczących oraz neutralizujących 

 zachować zalecenia dotyczące ich 
użycia. 



Działania zapobiegawcze  

 Produkty jednorazowego użycia ze stali lub 
stare instrumenty ze stali z uszkodzona 
powłoka należy oddzielić i zastąpić 
produktami ze stali nierdzewnej. 

  Unikać oddziaływania wilgoci z wody 
(kondensat) przez dłuższy okres czasu. 

 Eloksalowane aluminium czyścić                     
w środowisku o neutralnym/lekko 
alkalicznym odczynie pH. 

 



Ocena ewentualnych zagrożeń  

 Jeżeli zabiegi podejmowane  w 
odniesieniu do powierzchni instrumentów 
nie przynoszą efektu, należy wymienić je 
na nowe. W przeciwnym razie istnieje 
niebezpieczeństwo rdzy wtórnej/rdzy 
obcej. 

 Utrata funkcji kodowej poprzez barwy w 
przypadku eloksalowanego aluminium. 



Korozja stykowa 
Stal nierdzewna / stal 
nierdzewna 

Korozja stykowa - 
zbliżenie 

Korozja stykowa - stal 
nierdzewna i mosiądz 



 W przypadku instrumentów oraz połączeń 
materiałów: stal nierdzewna/stal nierdzewna 
w miejscu styku wystąpić mogą małe, 
punktowe lub pierścieniowe, brązowo-
niebieskie przebarwienia z pojawiającym się 
nieznacznym nalotem korozji. Ta forma 
korozji stykowej mylona bywa często              
z korozją wżerową. Przy szczegółowych 
oględzinach można jednak stwierdzić, że w 
centrum miejsca korozji nie powstał otwór 
korozyjny, lecz występuje minimalna, gładko 

 wytarta struktura powierzchniowa. 



Pochodzenie i przyczyny 

  Klasyczny wariant korozji kontaktowej 
powstaje w przypadku połączenia stali 

 nierdzewnej z metalami kolorowymi 
(nowe srebro, mosiądz, miedź). W 
zależności od warunków środowiska, 
np. wilgotności, dochodzi jednak w 
miejscu styku również do tworzenia się 
osadów korozyjnych. 



Pochodzenie i przyczyny  

 W przypadku instrumentów oraz kombinacji 
materiałów, stal nierdzewna/stal nierdzewna, 
korozję stykowa obserwowano dotąd tylko 
po przeprowadzonym etapie czyszczenia 
maszynowego. Minimalne tarcie 
(mikrokarcie) w punktach styczności 
prowadzi do częściowego ścierania warstwy 
pasywnej. Na skutek tego ochrona przed 
korozja w tych obszarach w krótkim czasie 
przestaje istnieć, co prowadzi do opisanych 
zmian na powierzchni. 



Pochodzenie i przyczyny  

 Przy połączeniu materiałów: stal 
nierdzewna/mosiądz, które spotykamy w 
instrumentarium mieszanym (stare 
instrumenty chromowane/nowe instrumenty 
ze stali nierdzewnej), ta forma korozji 
występuje zarówno na etapie czyszczenia jak 
również sterylizacji. Przyczyną jest 
uszkodzona i/lub niepełna powłoka 
chromowa lub niklowa (np. haki operacyjne). 



Zalecenia dotyczące usunięcia 

  Przy wystąpieniu objawów korozji stykowej w 
połączeniu materiałów, stal nierdzewna/stal 
nierdzewna, usunięcie zmian na powierzchni 
instrumentów nie jest konieczne, ponieważ z uwagi 
na niewielka ilość nalotu nie stanowią one 
zagrożenia zarówno dla instrumentów, na których 
występują, jak również instrumentarium wolnego od 
nich. Opisane symptomy zewnętrzne znikają już po 
przeprowadzeniu kilku cykli przygotowania do 

 ponownego użycia. Środowisko kwaśne (środki 
neutralizujące) powoduje przeważnie szybkie 
rozpuszczenie się tych nalotów i prowadzi 
równocześnie do przyspieszonego zjawiska 
pasywacji metalu. 



 Zalecenia dotyczące usunięcia 
 W przypadku, gdyby oddzielone od 

materiału warstwy ochronne instrumentów 

 niklowanych lub chromowanych 
powodowały korozję stykową, usunięcie 
problemu, 

 np. poprzez naprawę, jest przeważnie 
wykluczone. (W konkretnej sytuacji 

 w razie potrzeby kwestię tę wyjaśnić należy     
z producentem). 



Działania zapobiegawcze 

 Kombinacja materiałów, stal nierdzewna/stal 
nierdzewna wymaga wykluczenia ewentualnych 
czynników, które wywołują wibrację 
instrumentów (np. ultradźwięki, przygotowanie 
maszynowe) na etapie czyszczenia (np. poprzez 
stabilne, wyrównane ustawienie myjni-
dezynfektora). Instrumenty chromowane i 
niklowane posiadające silnie 
uszkodzona/odspojona powłokę należy 
oddzielić, i jeżeli to możliwe, zastąpić 
instrumentami ze stali nierdzewnej. 



Ocena ewentualnych zagrożeń 

 Niewielkie ilości nalotu na instrumentach, 
nie są wystarczające, żeby wywołać 
uszkodzenia. Nie występuje zagrożenie dla 
pacjentów. 

 W przypadku połączeń materiałowych typu: 
stal nierdzewna/metale kolorowe, w 
zależności od stopnia uszkodzenia, mogą 
pojawić się na nietkniętym instrumentarium 

 zwarte uszkodzenia w wyniku rdzy wtórnej. 



Uchwyt filtra 
w kontenerze 

Uchwyt ostrza 
skalpela 



Rodzaj zmian powierzchniowych 

  Pojedyncze, nieregularnie rozmieszczone 
cząstki rdzy. 

 Brązowy, przeważnie ograniczony lokalnie 
osad korozyjny/nalot rdzy. 

  W przypadku bezpośredniego kontaktu na 
dużych powierzchniach z silnie 
zardzewiałymi produktami możliwość 
wystąpienia „odcisków instrumentów“ jako 
uszkodzeń wtórnych 



Pochodzenie i przyczyny  
 Wprowadzanie cząstek rdzy z instalacji 

wodociągowej; 
  Woda z zawartością żelaza lub rdzy, para zawierającą 

rdzę; 
  Produkty korozji ( rdza), wytworzone przez 

nieodporne na korozje artykuły jednorazowego 
użycia ze stali (np. ostrza skalpeli) mogą zostać 
uwolnione na przykład podczas procesu sterylizacji, 
a następnie przeniesione na inne instrumenty. 

 Cykl przygotowania stali nieodpornych na korozję 
(często tzw. „stare instrumenty“), w przypadku 
których warstwa chroniącą jest uszkodzona lub 

 oddzielona. 



Zalecenia dot. Usunięcia 

 Przy występującym lekkim/powierzchniowym 
nalocie można sprawdzić, czy możliwe jest jego 
usunięcie (tylko w przypadku stali nierdzewnej) 
poprzez kwaśne czyszczenie zasadnicze. 
Następnie należy zbadać, czy powierzchnia nie 
jest uszkodzona. 

 Jeżeli zmiany zewnętrzne nie są jeszcze zbyt 
zaawansowane, instrument można w danym 
przypadku poddać mechanicznej regeneracji 
przez producenta lub wyspecjalizowany punkt 
serwisowy. 



Ocena ewentualnych zagrożeń 

 Już jeden instrument z nalotem rdzy może 
spowodować uszkodzenia całego kosza 
narzędzi w wyniku korozji następczej. 

 W przypadku napływu cząsteczek rdzy z 
systemu przewodów na instrumentarium 
może dojść również do obniżenia wartości 
dużych elementów instrumentarium 
medycznego. 



Kleszcze, obszar 
przegubu 

Zakończenia penset 



 Rodzaj zmian powierzchniowych 
 

  Korozja szczelinowa przebiega miejscowo i 
prowadzi wskutek tego do powstania w obszarze 
szczeliny nalotów korozyjnych; (np. w spoinie 
łączącej dwie części pincety, w spoinie przegubu 

  lub we wciskanych lub wkręcanych końcówkach 
roboczych, np. sondy). 

 Korozja szczelinowa może występować również 
w szczelinach pomiędzy metalem a innymi 
materiałami. 

 Korozja szczelinowa mylona jest często z 
nieusuniętymi pozostałościami (często 
organicznymi). 



Pochodzenie i przyczyny  

  Korozja szczelinowa powstaje w krytycznych 
przestrzeniach szczelin w sytuacji, gdy 
występują odpowiednie warunki otoczenia 
(np. niedostateczne suszenie). Naruszona 
zostaje jednocześnie warstwa pasywna 
metalu, która poprzez hamowanie dostępu 
tlenu nie może się regenerować. Przy dostępie 
wilgoci a następnie, szczególnie przy 
zwiększonym stężeniu soli, tworzy się rdza, 
która wydostaje się ze szczeliny na zewnątrz. 



Zalecenia dot. Usunięcia  

 Z instrumentami dotkniętymi korozja 
postępować zgodnie z zaleceniami 

 producenta. 

 Mechaniczna obróbka instrumentu 
przez producenta lub autoryzowany i 
wykwalifikowany punkt serwisowy  

 



Działania zapobiegawcze  

 Niezwłocznie usunąć większe zabrudzenia 
(zalecenie Instytutu Roberta Kocha RKI: 
„Najważniejszym działaniem w celu 
uniknięcia korozji tego rodzaju jest 
dostateczne wysuszenie wąskich szczelin 
połączeniowych lub przegubowych“). 

  Zapewnić niski poziom zasolenia wody na 
etapie płukania (wskazana woda 

 w pełni zdemineralizowana). 



Ocena ewentualnych zagrożeń 

  Przeniesienie korozji na inne instrumenty 
jest w większości przypadków wykluczone. 

 Przy występujących silnych nalotach 
korozyjnych może jednak następować 
przenoszenie ich (patrz w tej kwestii także 
„rdza obca/rdza wtórna“) również na 
instrumentarium nieuszkodzone i prowadzić 
tam do uszkodzeń będących skutkiem tego 
stanu. 



Rysy na skutek starzenia 
się na powierzchni maski 
oddechowej 



Rodzaj zmian powierzchniowych 

 Zmiana zabarwienia na brązowe oraz 
pęknięcia i rysy na powierzchni w przypadku 
gumy i produktów z lateksu. 

  Miękniecie lub twardnięcie. 

 Wiele tworzyw sztucznych żółknie i 
twardnieje. 

 Elastomery silikonowe są bardzo odporne na 
proces starzenia, jednak żółkną. 



Pochodzenie i przyczyny 

  Oddziaływanie suchego powietrza. 

  Rozciąganie podczas składowania. 

 Oddziaływanie światła słonecznego oraz 
promieni ultrafioletowych. 

 Okres oddziaływania tlenu (utlenianie, 
starzenie się we właściwym znaczeniu tego 
słowa). 

  Okres oddziaływania ozonu. 



Zalecenia dot. Usunięcia  -wskazanie nie jest 
możliwe.  

 Działania zapobiegawcze - Przechowywać w 
danym przypadku z dala od światła oraz 
wpływu temperatury 

Ocena ewentualnych zagrożeń - Produkty z 
widocznymi objawami wybrakowań w 
zależności od stanu procesu starzenia się, 
jeżeli występujące zmiany mogą mieć 
znaczenie dla prawidłowego użycia lub 
stanowić ryzyko. 



Spęcznienia na pancerzu 
sondy endoskopowej na 
skutek zastosowania 
nieodpowiedniego środka 
konserwującego 

Napęczniałe uszczelki jako 
skutek 
niewłaściwie naniesionego 
oleju do konserwacji narzędzi 



Rodzaj zmian powierzchniowych  

 

 napęczniałe, zmiękczone, lepkie 
powierzchnie zewnętrzne tworzyw 
sztucznych, gumy lub lateksu; 

 cienkościenne elementy przyrządów 
(mogą pękać, ulegać rozerwaniu); 

 utrata elastyczności/twardnienie. 



Pochodzenie i przyczyny 

 Przyczyna pęcznienia jest wnikanie do 
powierzchni zewnętrznej gazów lub cieczy. 
Pęcznienie może być odwracalne i 
występować przejściowo podczas lub po 
oddziaływaniu ulatniających się 
rozpuszczalników lub aerozoli. Ma to miejsce 
również w przypadku kontaktu gumy i 
niektórych tworzyw sztucznych z gazami 
stosowanymi w narkozie. 



Pochodzenie i przyczyny 

 Nieodwracalne pęcznienie wywołuje 
natomiast kontakt z nieulatniającymi się 
olejami (olej parafinowy), wazelina oraz 
nieodpowiednimi środkami dezynfekcyjnymi 
(np. pochodne fenolu).  

  Kauczuk silikonowy reaguje w sposób 
odwracalny na aerozole i gazy stosowane w 
narkozie, nieodwracalnie zaś na oleje 
silikonowe, rozpuszczalniki oraz niektóre 

 środki dezynfekcyjne (np. aminy). 



Zalecenia dot. Usunięcia - wskazanie nie jest 
możliwe.  

Działania zapobiegawcze - unikać kontaktu w 
zależności od materiału.   

Ocena ewentualnych zagrożeń - Produkty z 
widocznymi objawami wybrakować w 
zależności od stanu procesu pęcznienia, jeżeli 
występujące zmiany mogą mieć znaczenie dla 
prawidłowego użycia lub stanowić ryzyko. 



Pęknięcie 
naprężeniowe 



Rodzaj zmian powierzchniowych - Korozja 
naprężeniowa, np. w przypadku polisulfonu, 
prowadzi do widocznych pęknięć lub złamań. 

   

Pochodzenie i przyczyny - Pęknięcia naprężeniowe 
pojawiają się przeważnie w tych obszarach 
wyrobu medycznego, w których na skutek 
technologii wytwarzania (np. niedostateczne 
płukanie, wysoka temperatura, określone 
substancje chemiczne powierzchniowo czynne) 
istnieją zwiększone, jak gdyby „wpisane“ 
naprężenia. 



Zalecenia dot. Usunięcia - wskazanie nie jest 
możliwe. 

Działania zapobiegawcze – Należy uwzględniać 
wskazówki producenta odnośnie cyklu 
przygotowania do ponownego użycia. 

Ocena ewentualnych zagrożeń - Instrumenty 
posiadające pęknięcia naprężeniowe należy z 
uwagi na bezpieczeństwo pacjentów oraz 
użytkowników natychmiast wycofać z obiegu 
instrumentarium medycznego! 


