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 Normy PN, EN, ISO 
 
 
 

 Ustawy  
      i Rozporządzenia 
 
 
  

 Zalecenia i wytyczne  
     Polskich i zagranicznych  
     instytucji opiniotwórczych  

 

Działamy w oparciu o … 



Bezpieczny transport 

 Ogólne Wytyczne Sterylizacji Wyrobów Medycznych 
 

 „ … materiał skażony należy transportować do miejsca sterylizacji w 
szczelnych opakowaniach transportowych …” 



Kontrola mycia i dezynfekcji 

 Ogólne Wytyczne Sterylizacji Wyrobów Medycznych 
 

 „ … zaleca się prowadzić kontrolę procesów mycia i dezynfekcji, a wynik 
kontroli należy zapisywać w dokumentacji.” 

 
 



Stawiamy na jakość 

 STF Load Check umożliwia jednoczesną  
      kontrolę mycia z czterech różnych kierunków 

 
 Może być stosowany w myjniach-dezynfektorach,  

      jak również w myjkach ultradźwiękowych 
 
 Specjalna formuła substancji wskaźnikowej  

      symuluje różne rodzaje zanieczyszczeń  
      organicznych 

 
 Substancja wskaźnikowa jest  

      naniesiona warstwowo  



Stawiamy na jakość 

 Skuteczność dezynfekcji termicznej można  
zweryfikować korzystając z definicji wartości A0,          
a proces można skontrolować wskaźnikami  
chemicznymi 
 

 Wskaźniki chemiczne umożliwiające kontrolę  
      dezynfekcji termicznej wykonane  
      w technologii odpowiadającej kl. 6 

 
 Możliwość kontroli parametrów  

      93oC /10 min lub 90oC /5 min 
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Proponujemy innowacyjne 
rozwiązania 

 STF HexaLumen –  
      test kontroli skuteczności mycia     
      w myjni-dezynfektorze do    
      endoskopów elastycznych 

 
  Budowa i zastosowanie zgodne  

      z normą PN-EN ISO 15883-4 
 
 Kontrola sygnalizowania  

      nieprawidłowości przez myjnię 
  



Inspekcja 
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Proponujemy innowacyjne 
rozwiązania 

 ResiTEST – test do wykrywania  
      zanieczyszczeń białkowych 

 
 Nie wymaga inkubacji 
 
 Odczyt do 10 sekund 
 
 Bardzo cienka wymazówka umożliwia kontrolę  

      najbardziej trudnodostępnych miejsc 



Pakowanie 



Kontrola sterylizacji 

 Wskaźniki fizyczne  Wskaźniki biologiczne 

 Wskaźniki chemiczne 



Wskaźniki chemiczne 

 PN- EN ISO 17665 – Sterylizacja produktów stosowanych w 
ochronie zdrowia – Ciepło wilgotne 

 „ … badanie penetracji pary powinno być przeprowadzane codziennie 
przed użyciem sterylizatora.” 

 
 Ogólne wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych 

 „ Kontrola każdego cyklu sterylizacji polega na automatycznej rejestracji 

parametrów procesu archiwizowanej w postaci zapisu papierowego lub 
elektronicznego oraz zastosowanie wskaźników chemicznych klasy 5 lub 6 do 
kontroli wsadu.”* 

 
 

* dot. sterylizacji parą wodną 



 Ogólne wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych 
 wskaźnik chemiczny kl. 1 – na zewn. powierzchni systemu bariery sterylnej 
 wskaźnik chemiczny kl. 5 lub 6 – w każdym cyklu do kontroli wsadu  

  
 

Wskaźniki chemiczne 
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Stawiamy na jakość 

 Wskaźniki chemiczne do kontroli sterylizacji  
      parowej, wobec których europejskie normy  
      stawiają najwyższe wymagania  
      posiadają certyfikat wydany przez niezależną    
      jednostkę notyfikowaną 

 
 Bowie & Dick – tolerancja (0 +1,5 oC) i 5 sek. czasu 

 
  Wskaźniki emulacyjne kl. 6  

      – tolerancja 1oC i 6% czasu 
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Proponujemy innowacyjne 
rozwiązania 

 AB100 – alternatywa testu typu  
     Bowie & Dick, jednoczesna  
     kontrola penetracji pary dla  
     wsadów porowatych i rurowych 

 
  Budowa niewymagająca  

       zastosowania dodatkowej  
       podstawy 

 
 Niewielki samoprzylepny  

      wskaźnik wygodny do  
      dokumentacji 

  



Wskaźniki biologiczne 

 Umożliwiają bezpośrednią ocenę biobójczej skuteczności 
procesu 

 
 Wynik kontroli biologicznej można odczytać po okresie inkubacji 

bakterii* 
 7 dni – tradycjne metody 

 
 
 24/ 48 godzin – wskaźniki fiolkowe 

 
 
 1-5 godz. – wskaźniki szybkiego odczytu (wynik reakcji chemicznej a nie 

właściwej inkubacji mikroorganizmów) 
 
* Inkubację należy rozpocząć w ciągu 2 godz. po zakończonym procesie  
sterylizacji 

 
 



Wskaźniki biologiczne 

 Liczba zastosowanych podczas kontroli wskaźników 
biologicznych uzależniona jest od: 

  wielkości komory sterylizatora 
  miejsca lokalizacji wskaźnika (pakiet reprezentatywny, PCD itp.) 
  lokalnych zaleceń 
  zaleceń producenta 

 
  Częstotliwość kontroli biologicznej uzależniona jest od: 

 rodzaju sterylizacji 

  specyfiki miejsca 
  lokalnych zaleceń 
  zaleceń producenta 
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       Jesteśmy partnerem: 

 
 w dobieraniu odpowiedniej technologii dekontaminacji  

      oraz skutecznej kontroli całego procesu 
 

 w rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawiać się  
      na każdym etapie tego procesu 

 

Kompleksowa oferta  
dla Centralnych Sterylizatorni 
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Zapraszamy na stoisko 
 

 Media-MED Sp. z o.o. 
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 Raz w tygodniu –  przekazywane są informacje o nowościach w ofercie firmy; 
 
 Skuteczny – sposób dystrybucji informacji do zainteresowanych osób –  

      wystarczy się zarejestrować;  
 
 Dostęp do informacji – w jednym miejscu dostępne informacje  

     o produktach dostępnych na rynku;  
 
 Udział w szkoleniach – drogą elektroniczną przekazywane są  

      materiały konferencyjne;  
 

 Być na bieżąco – będąc w stałym kontakcie  z firmą  
     poprzez media elektroniczne 

 
 

NEWSLETTER 
 



Dziękuję za uwagę 
 

Piotr Jasiński 

Media-MED Sp. z o.o. 


