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During all slides in this template 

relevant information will be available  

to you. You can also use the QUICK 

GUIDE at the end of the template, 

which will give you tips to help you  

get started! 

 

FRONT PAGE LAYOUT 

If you would like to insert a picture  

on the front page then please use  

the Front page 3 layout. The “blue 

design” (front page 1) is preferable  

for live presentations while the 

“white design” (Front page 2) can 

be used if you would like to print and 

hand out your presentation. 

 

EDITING SLIDE LAYOUT 

Go to Home Menu  – click on 

Layout. You can now choose 

between the predefined slide 

layouts. Having all slide layouts in 

the same master enables you to 

change layout easily while creating 

your presentation.   

 

EDIT FOOTER DETAILS 

Go to Insert Menu  – click on 

Header  

& Footer and take the following 4 

steps: 

• Select Date and time (we 

suggest that you select the 

following writing: November 1, 

2012) 

• Select Slide number 

• Select Picture to insert a 

‘CONFIDENTIAL’ stamp or a 

name of your presentation or both 

• Select Don’t show on title slide 

if you would like the 

‘CONFIDENTIAL’ stamp and the 

name of your presentation or both 

not to appear on the front page of 

your presentation. 

Grzegorz Cacko 

Getinge Poland Sp. z o.o. 

Podstawy 

sterylizacji parą wodną 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

O czym będzie mowa . . . 

Sterylizacja – wstęp teoretyczny 

Kilka słów o parze nasyconej 

Przebieg procesu sterylizacji parowej 

Sterylizatory parowe 

Kontrola procesu sterylizacji 

Przygotowanie materiału do sterylizacji 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Metody sterylizacji 

Sterylizacja: proces, w wyniku którego zostają zniszczone wszystkie 

chorobotwórcze czynniki biologiczne oraz ich formy przetrwalnikowe przez 

zastosowanie czynników fizycznych lub chemicznych  

(Dz. U nr 31 poz.158 z lutego 2011) 

Wybrane metody sterylizacji: 

• sterylizacja termiczna (wysokotemperaturowa) 

• suchym gorącym powietrzem 

• nasyconą parą wodną pod ciśnieniem 

• sterylizacja promieniowaniem (jonizującym, UV, mikrofalowym) 

• sterylizacja gazami: tlenkiem etylenu, formaldehydem, ozonem 

• sterylizacja plazmowa 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Metody sterylizacji 

Sterylizacja: proces, w wyniku którego zostają zniszczone wszystkie 

chorobotwórcze czynniki biologiczne oraz ich formy przetrwalnikowe przez 

zastosowanie czynników fizycznych lub chemicznych  

(Dz. U nr 31 poz.158 z lutego 2011) 

Wybrane metody sterylizacji: 

• sterylizacja termiczna (wysokotemperaturowa) 

• suchym gorącym powietrzem 

• nasyconą parą wodną pod ciśnieniem 

• sterylizacja promieniowaniem (jonizującym, UV, mikrofalowym) 

• sterylizacja gazami: tlenkiem etylenu, formaldehydem, ozonem 

• sterylizacja plazmowa 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

 

 

Sterylizacja parą wodną:  

• czynnik sterylizujący: para 

wodna nasycona pod ciśnieniem 

• wyższa skuteczność biobójcza 

pary wodnej vs suchego gorącego 

powietrza 

• wykorzystanie zależności 

temperatury pary nasyconej  

od ciśnienia 

• przeprowadzanie procesu w 

specjalnej komorze sterylizatora 

parowego 

 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Istota procesu 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

 

 

Parametry nasyconej pary wodnej 

podlegające kontroli: 

• ciśnienie (zadawane) 

• temperatura (wynikowa) 

• 121 ºC lub 134 ºC   

• czas ekspozycji 

• uzależniony od temp.  

• stopień nasycenia pary 

• jakość (czystość) 

• wynikająca z jakości wody 

użytej do wyprodukowania 

pary 

 

 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Czynnik sterylizujący 

Parametr Program 134 Program 121 

Temp. 134 (+3)ºC 121 (+3)ºC 

Zakres 

ciśnienia 

208.17 ÷  

228.91 

310.69 ÷ 

339.43 

Czas 3 min 15 min 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

Temperatura sterylizacji: 

• 121 ºC, min. 15 minut 

• 134 ºC, min. 3 minuty 

Legenda: 

• p - ciśnienie pary mierzone (bar)  

• t – czas (sekundy) 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Przebieg procesu sterylizacji 

Faza wstępna 

Sterylizacja 

Faza końcowa 

t [s] 

p [bar] 

0 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

Cele: 

• zastąpienie całego powietrza 

znajdującego się w komorze oraz 

wewnątrz opakowanego materiału parą. 

• podgrzanie materiału sterylizowanego 

Przebieg: 

Naprzemienne usuwanie powietrza z 

komory (próżnia) i zastępowanie go parą. 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Przebieg procesu sterylizacji 

Faza wstępna 

Sterylizacja 

Faza końcowa 

t [s] 

p [bar] 

0 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

Cele: 

• utrzymanie w komorze zadanej 

temperatury sterylizacji z zakresu: 

• 121 – 124 ºC w czasie min. 15 min. 

• 134 – 137 ºC w czasie min. 3 min. 

Przebieg: 

Utrzymanie w komorze zadanej temperatury 

sterylizacji następuje w wyniku utrzymania 

ciśnienia pary oraz wilgotności w zadanych 

zakresach 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Przebieg procesu sterylizacji 

Faza wstępna 

Sterylizacja 

Faza końcowa 

t [s] 

p [bar] 

0 



Page 10 

CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

Cele: 

• Obniżenie temperatury 

• Usunięcie pary z komory sterylizatora: 

• Wysuszenie materiału wysterylizowanego 

• Zapobiegnięcie skropleniu pary. 

Przebieg: 

Obniżenie ciśnienia w komorze, następnie 

wytworzenie próżni w celu usunięcia pary z 

komory oraz sterylizowanego materiału 

(wysuszenie wsadu) 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Przebieg procesu sterylizacji 

Faza wstępna 

Sterylizacja 

Faza końcowa 

t [s] 

p [bar] 

0 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

 

 

Cechy funkcjonalne: 

• zautomatyzowany proces 

zapewniający powtarzalność 

• systemy autodiagnostyki 

• programy testujące 

• archiwizacja parametrów  

• na wydruku 

• na nośnikach elektronicznych 

energia elektryczna 

• bezpieczeństwo operatora 

• pełna kontrola procesu 

 

 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Sterylizator parowy – budowa i zasada działania 

Komora 

Układ sterowania 

Pompa próżniowa Wytwornica pary 

System załadunku  

- rozładunku komory 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

 

 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Sterylizatory parowe – dostępne wielkości  
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

 

 

Kontrola procesu sterylizacji  

przez czujniki sterylizatora: 

• Kontrola oraz rejestracja param.: 

• ciśnienia 

• temperatury 

procesów z dwóch niezależnych 

układów pomiarowych 

• System autodiagnostyki  

stanów awaryjnych 

• Automatyczny test szczelności 

• Program „test Bowie-Dicka” 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Kontrola procesu sterylizacji 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

 

 

Kontrola procesu sterylizacji  

przez niezależne testy: 

• Wskaźniki chemiczne kontroli 

poprawności sterylizacji 

umieszczane w komorze 

podczas każdego procesu 

• Wskaźniki biologiczne 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Kontrola procesu sterylizacji 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

 

 

Dostępne opakowania materiału 

sterylizowanego: 

• jednorazowego użytku 

• arkuszowe 

• papier - folia 

• wielorazowego użytku 

• kontenery sterylizacyjne 

 

 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Przygotowanie materiału do sterylizacji 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

 

 

Zalety: 

• Skuteczność 

• Czas 

• niskie koszty procesu 

• woda 

• energia elektryczna 

• prosty czynnik sterylizujący 

• para wodna 

• kompatybilność materiałów 

(coraz większa) 

• bezpieczeństwo 

 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Co decyduje o wyborze 
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CHANGE SLIDE 

LAYOUT 

Go to Home Menu  

– click on Layout and select 

between predefined layouts 

 

INSERT ELEMENTS 

Delete the text or graph 

example and click on icons (in 

the Placeholder) to insert, 

tables, charts, smart art, 

pictures, clipart and movies. 

 

CHANGE CHART 

DESIGN 

Click on the chart . 

to activate Chart Tools. 

Click on Design.  

Select Style 18. 

 

CHANGE PICTURE 

• Right click on the picture 

• Choose Change picture 

• Browse to find , select  the 

new picture and click Insert  

 

 

• czynnik sterylizujący: 

nasycona para wodna 

• programy:  121 ºC -15 min, 

  134 ºC - 3 min 

• czas całego procesu: max.1h 

• automatyczny proces 

przeprowadzany w 

sterylizatorach parowych 

• dedykowane opakowania 

• Konieczność kontroli procesu 

niezależnymi wskaźnikami oraz 

testami chem. i biologicznymi 

Podstawy sterylizacji parą wodną 

Podsumowanie 

Parametr Program 134 Program 121 

Temp. 134 (+3)ºC 121 (+3)ºC 

Zakres 

ciśnienia 

208.17 ÷  

228.91 

310.69 ÷ 

339.43 

Czas 3 min 15 min 

p [bar] 

t [s] 

sterylizacja 

Faza wstępna Faza końcowa 
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During all slides in this template 

relevant information will be available  

to you. You can also use the QUICK 

GUIDE at the end of the template, 

which will give you tips to help you  

get started! 

 

FRONT PAGE LAYOUT 

If you would like to insert a picture  

on the front page then please use  

the Front page 3 layout. The “blue 

design” (front page 1) is preferable  

for live presentations while the 

“white design” (Front page 2) can 

be used if you would like to print and 

hand out your presentation. 

 

EDITING SLIDE LAYOUT 

Go to Home Menu  – click on 

Layout. You can now choose 

between the predefined slide 

layouts. Having all slide layouts in 

the same master enables you to 

change layout easily while creating 

your presentation.   

 

EDIT FOOTER DETAILS 

Go to Insert Menu  – click on 

Header  

& Footer and take the following 4 

steps: 

• Select Date and time (we 

suggest that you select the 

following writing: November 1, 

2012) 

• Select Slide number 

• Select Picture to insert a 

‘CONFIDENTIAL’ stamp or a 

name of your presentation or both 

• Select Don’t show on title slide 

if you would like the 

‘CONFIDENTIAL’ stamp and the 

name of your presentation or both 

not to appear on the front page of 

your presentation. 

Dziękuję za uwagę 


