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ABC dekontaminacji medycznej 
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STERIGAT Sp. z o.o. 
 
• Sterigat sp. z o.o. została założona w 2009 r.  

• STERIGAT sp. z o.o. jest największym na terenie Polski dystrybutorem 

takich firm jak WIPAK czy GETINGE.  

• Dostawa opakowań sterylizacyjnych (rękawy, torebki, papiery 

sterylizacyjne, włókniny) oraz akcesoriów (zgrzewarki, wózki do 

magazynowania papieru, obcinarki do rękawów) 

• Dostawa wskaźników do kontroli procesów mycia oraz sterylizacji dla 

wszystkich metod 

• Dostawa tac sterylizacyjnych oraz koszyków o różnych wymiarach 

• Dostawa wyposażenie w postaci myjni dezynfektorów, sterylizatorów, 

mebli itp. 

• Dostawa detergentów 

• Szkolenia 



 
 

WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE  

ZE  

STOSOWANIEM OPAKOWAŃ 

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 
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Użytkownik poprzez 
 

  

•   wybór opakowania  

•   sposób pakowania 

•   przechowywanie pakietów sterylnych 

•   sposób otwierania 

 

 Odpowiada  za wyrób 
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tkanina ? 



Zadania opakowań  

sterylizacyjnych  

Kontrola 

zakażeń 

4. Chronić narzędzia podczas 
transportu 

1. Ułatwiać prace 

opakowania przedmiotów  

2. Umożliwiać 

sterylizowanie 

  

3. Umożliwiać  

bezpieczne 
przechowanie  

5. Umożliwiać  aseptyczne 

podanie instrumentów 

medycznych w miejscu ich 

użycia  
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Głównym zadaniem opakowania sterylizacyjnego jest  

 

    Zachowanie sterylności wyrobu medycznego, 

    stanowiącego zawartość opakowania od czasu  

    zakończenia prawidłowo przeprowadzonego procesu 

sterylizacji do momentu użycia wyrobu 
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Wysterylizowany materiał nie opakowany 

przestaje być jałowy bezpośrednio po otworzeniu drzwi sterylizatora        



Wymagania ogólne dla opakowań 
sterylizacyjnych 

 
 

• muszą minimalizować ryzyko wyrządzenia szkody zarówno użytkownikowi 
jak i pacjentowi = nietoksyczne 
 

• muszą być dostosowane do różnych rodzajów sterylizacji 
 

• Nie mogą oddziaływać na opakowane materiały i na odwrót  
 

• Systemy drukowania i etykietowania nie mogą wpływać na materiał 
sterylizowany 
 

• Powinny zapewnić jałowość aż do momentu użycia 
 

• Powinny być otwierane w taki sposób aby sterylne narzędzie było gotowe 
do natychmiastowego użycia 
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Wymogi jakie powinny spełniać 

opakowania opisują stosowne 

normy 
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Systemy bariery sterylnej 

 
 PN-EN ISO 11607:2006  

 Opakowania przeznaczone do finalnie 
sterylizowanych wyrobów medycznych 

 1. Wymagania dotyczące materiałów, systemów 
bariery sterylnej i systemów opakowaniowych 

 2. Wymagania dotyczące procesów zestawiania, 
kształtowania i uszczelniania 

  

 PN-EN 868 2-10  

 Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobów 
medycznych przeznaczonych do sterylizacji 
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PN-EN 868 2-6 Wymagania i metody badania 
 

PN-EN 868-2 Materiały opakowaniowe do  sterylizacji 

 

PN-EN 868-3 Papier stosowany do wytwarzania torebek   
  papierowych oraz torebek i rękawów   
  papierowo- foliowych 

 

PN-EN 868-4 Torebki papierowe 

 

PN-EN 868-5 Torebki zgrzewalne i z zamknięciem    
  samoprzylepnym oraz rękawy papierowo-foliowe 

 

PN-EN 868-6 Papier do niskotemperaturowych procesów sterylizacjid 
wytwarzania opakowań do     sterylizacji EO 
i metodą      napromieniowania 
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PN-EN 868 7-10 Wymagania i metody badania 

 
PN-EN 868-7  Papier pokryty warstwą adhezyjną do wytwarzania 

  opakowań do sterylizacji EO i metodą   
  napromieniowania 

 

PN-EN 868-8  Pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego użytku do  
  sterylizatorów parowych zgodnych z PN-EN 285 

 

PN-EN 868-9  Niepowlekane włókniny z poliolefin stosowane do  
 wytwarzania zgrzewalnych torebek, rękawów  

   i osłon 

 

PN-EN 868-10 Powlekane klejem włókniny z poliolefin stosowane 
  do wytwarzania zgrzewalnych torebek, rękawów  

   i osłon 
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Podział opakowań 

• Opakowania jednorazowego użycia: 

     papier sterylizacyjny, włókninę, torebki papierowe, 

     torebki lub rękawy papierowo-foliowe, 

     opakowania TYVEC-folia, opakowania foliowe 

 

• Opakowania wielorazowego użytku: 

     prostokątne pojemniki sterylizacyjne(PN-EN 868-8) 

              z  filtrem jednorazowym 

              z  filtrem wielorazowym 

              z  zaworem 
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Kontenery 

• Powinny mieć system zamknięcia uwidaczniający 
próbę otwierania 

• Zamknięcie pokrywy powinno zapewnić 
szczelność mikrobiologiczną 

 
Kontener z systemem Micro Stop 

Zalety:    nie wymaga stosowania filtrów 

                zawiera wskaźnik stanu sterylności  
  połączony z przyciskiem otwarcia  
  posiada długi termin zachowania  
  sterylności 
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Zalety 

– bardzo wygodne szczególnie wtedy, gdy odległość od sterylizatorni do 
użytkownika jest duża: pawilony, inne budynki, długie „brudne” korytarze 
itp. 

– możliwość jednoczesnego zapakowania i sterylizacji „indywidualnego 
zestawu operacyjnego” wraz z bielizną, pościelą, opatrunkami 

Wady 

– wysoki koszt zakupu 

– duże koszty eksploatacyjne (mycie, dezynfekcja, filtry, plomby, wkładki 
wchłaniające wilgoć) 

– trudno - bezpośrednio po sterylizacji - wykryć mokry ładunek 

– dowolnie małe i niewidoczne uszkodzenie może być przyczyną 
nieszczelności 

– po otwarciu kontenera nie opakowane dodatkowo przedmioty przestają 
być sterylne  



Przydatność poszczególnych rodzajów opakowań 
jednorazowego użytku do różnych metod sterylizacji 

STERYLIZACJA 

 

OPAKOWANIE 

PARA FORMAL 

DEHYD 

TLENEK 

ETYLENU 

PLAZMA GORĄCE 

POWIETRZE 

PAPIEROWE tak warunkowo tak nie nie 

PAPIER – FOLIA 

 PETP/PP 

 

tak tak tak nie nie 

TYVEC – 

 folia PETP/ PE 

nie tak tak tak nie 

FOLIA PA nie nie nie nie tak 
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PA - FOLIA POLIAMIDOWA ; PE - POLIETYLENOWA; 

PEPT – POLIESTROWA; PP -  POLIPROPYLENOWA 



 

 Przeźroczyste opakowania  
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Jałowość =   

Opakowania te są barierą dla mikroorganizmów i umożliwiają aseptyczne 

podanie zawartości w miejscu użycia 

 

Torebki i rękawy w rolkach 

Składają się :  

 Specjalnego papieru medycznego  

 (lub innego materiału porowatego)   

 Przeźroczystej folii  

Do pakowania: 

  Indywidualnych narzędzi 

  mniejszych zestawów, tamponów i itp. 
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• WYSTARCZAJĄCO MOCNY 

Zgrzew 

fabryczny 

... aby był odporny na szybkozmienne warunki 

termodynamiczne w sterylizatorze: 

frakcjonowana próżnia, wtrysk pary, 

wypuszczenie pary.... 

... aby przy prawidłowym otwieraniu bez użycia 

narzędzi można było otworzyć pakiet i uniknąć 

wyrywania skrawków papieru, rozdarcia papieru 

lub folii 

WYSTARCZAJĄCO SŁABY 



Papierowo-foliowe  
opakowania sterylizacyjne 
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Rękawy i torebki  papier-

folia 



Torebki i rękawy  

 Nadruki i wskaźniki poza 
przestrzenią pakowania 
zmniejszają ryzyko 
zanieczyszczenia 
zawartości atramentem 
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23 

Torebki papierowe- zgrzewalne 

Zamykanie zgrzewarką dzięki specjalnej 
warstwie zgrzewalnej 

nadrukowany test procesu 

specjalna konstrukcja (podwójne zawinięcie 
dołu torebki umożliwia pakowanie 
materiału objętościowego) 

Wada: nie widać co jest zapakowane i jak 
ułożone 
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Torebki samozamykające 
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Torebki foliowe osłonowe 
 

zgrzewalne !!! 



 

Jakość opakowania, wykonanie półproduktów  

i zgrzewanie są bardzo ważne  

 

Bariera mikrobiologiczna 
 
• Papier  
• Folia 
• Wytrzymałość zgrzewu  

 
 

Aseptyczne podanie  
 
• Papier 
• Folia 
• Technologia zgrzewania i know-how 
• Konstrukcja zgrzewu 
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Para, EO, FORM 

 

powietrze 

 

   

70 g/m² 

EFEKTYWNA BARIERA  

Powinien być odpowiednio „gruby”, aby stanowić odpowiednią barierę dla 

mikroorganizmów po sterylizacji 

 Powinien być odpowiednio „cienki”, aby para lub gaz mógł „spokojnie” przenikać 

do i z opakowania i nie powodować jego pękania na zgrzewach 

Papier w rękawach i torebkach 



 Sekrety zgrzewu  
 

  
 Zgrzew wielokrotny  

 mocny & czyste otwieranie  
 

 Ułatwione otwieranie w torebkach 
 

 Rolki: pamiętaj o kierunku otwierania 
 
 Folia powinna stawać  się ciemniejsza w 

miejscu zgrzewu co pozwala na łatwą ocenę 
jakości zgrzewu 
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Sprzęt pomocniczy 

 
Zgrzewarki  

(impulsowe, rolkowe), obcinarki 
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Materiał opakowaniowy w arkuszach  
posiada porowatość odpowiednią dla przenikania 

gazów i pary lecz uniemożliwia przeniknięcie 
bakterii do jego wnętrza. 

 jest wodoodporny (nie ulega zniszczeniu pod  
działaniem  wody  i pary wodnej), 

nie ulega zniszczeniu i nie zmienia w sposób 
istotny swoich właściwości w procesie sterylizacji  

nie pozostawia włókien ani pyłów 

nie gromadzi ładunków elektrostatycznych, 
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Materiał opakowaniowy w arkuszach  

produkowany jest z bielonego pierwotnego ścieru drzewnego 
 (ze względu na wymaganą wysoką czystość i długość 
 włókien makulatura jest wykluczona),  

 umożliwia odpowiednie ułożenie i pewne zamknięcie przy 
 pomocy taśmy samoprzylepnej lub specjalnej opaski 

   jest odpowiedni do sterylizacji parowej, EO, formaldehydowej  

          i radiacyjnej,   

umożliwia wyjęcie zawartości w taki sposób, aby nie doszło do 
 jej zainfekowania (w wyniku właściwego zapakowania  

          w dwie niezależnie złożone warstwy papieru) 
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• Papier krepowany 

 

 

• Wzmocniony papier krepowany 

 

 

 

• Włókniny 



Papiery krepowane 
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Opakowania jednorazowe  
                     [ w arkuszach ] 

Papier sterylizacyjny 
  

 

 
 

włókno celulozowe  

gramatura 60 g/m2 

np. kolor zielony i biały 



Włókniny 
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- CELULOZA WIĄZANA 

POWIERZCHNIOWO, 

WZMOCNIONA WŁÓKNEM 

SYNTETYCZNYM I 

MIKROKREPOWANA 

-  włókno celulozy 

uszczelnione i wzmocnione 

włóknem syntetycznym  

 

- GRAMATURA 60 g/m2 

- GRAMATURA 66 g/m2  

Włókniny sterylizacyjne 
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-CELULOZA SYNTETYCZNIE 

WIĄZANA 

POWIERZCHNIOWO I 

MIKROKREPOWANA 

- włókno celulozy 

uszczelnione lateksem 

GRAMATURA 60 g/m2 

kolor niebieski 
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- CELULOZA WIĄZANA 
POWIERZCHNIOWO, WZMOCNIONA 
WŁÓKNEM SYNTETYCZNYM I 
MIKROKREPOWANA 

-  włókno celulozy uszczelnione i 
wzmocnione włóknem 
syntetycznym  

kolor niebieski  

- GRAMATURA 60 g/m2 

kolor zielony  

- GRAMATURA 66 g/m2  

Włókniny sterylizacyjne 



Opakowania typu  SMX 
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• Bardzo wysoka barierowość dla 

mikroorganizmów.  

• Bardziej wytrzymałe na 

rozerwanie, przepuklenie  niż 

standardowe papiery i włókniny 

(lepsze inne parametry 

mechaniczne) 

• Lżejsze i bardziej miękkie  

• Łatwiej się układają i nie 

rozpylają cząstek  

• Można je stosować jako drugą 

warstwę obok tradycyjnego 

papieru lub włókniny. Można je 

używać w każdym rodzaju 

sterylizacji 



Utrata sterylności pakietu 

Uszkodzenie opakowania następuje najczęściej w wyniku: 

• rozerwania się pakietu w czasie sterylizacji  (najczęściej 
z powodu przeładowania torby lub braku 
zabezpieczenia ostrzy) 

• powstania mikropęknięć - efekt wielokrotnego 
deformowania przy wytwarzaniu próżni w autoklawie 
lub transporcie  

• manipulacji z wilgotnymi i ciepłymi pakietami   

• przedarcia papieru (folii) w momencie niewłaściwego 
otwierania - tylko jeden kierunek otwierania zapewnia 
„czyste” i łatwe oddzielenie folii od papieru 
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     Prawdopodobieństwo skażenia 
materiału przy  

wyjmowaniu go z opakowania  

jest zdecydowanie większe niż 
prawdopodobieństwo 

przeniknięcia bakterii przez 
nieuszkodzone i właściwie 

zamknięte opakowanie. 
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Odpowiedzialność za sterylność zawartości  
opakowania 

• Producent opakowania odpowiada za jego 
jakość i oznakowanie zastosowania 

• Użytkownik materiału odpowiada za 
właściwe użycie i końcową jakość 
utrzymania sterylności sprzętu, 

• Stąd wynika potrzeba wdrożenia systemu 
dokumentacji wszystkich etapów 
postępowania z opakowaniem zamykania, 
sterylizacji, przenoszenia, przechowywania 

2014-12-22 
STERIGAT sp. z o.o.                                                                         

ZBIGNIEW DEC 
44 



• Sposób pakowania narzędzi chirurgicznych powinien 
nawiązywać do okresu obiegu tych narzędzi - nie ma 
potrzeby stosowania skomplikowanego opakowania (o 
dłuższym czasie przydatności) do narzędzi codziennego 
użytku; narzędzia stosowane rzadko lub sporadycznie 
można przechowywać zapakowane - bez sterylizowania 
- i wyjaławiać przez użyciem lub - po sterylizacji - 
stosować dodatkowe torebki osłonowe czy opakowanie 
z folii polietylenowej.  

• Należy dążyć do maksymalnego skrócenia okresu 
przechowywania  
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Czas przechowywania 
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Czynniki wpływajace na czas przechowywania 
 

• Zmiana warunków atmosferycznych może się przyczynić do przenikania bakterii przez opakowanie.  

• Niska wilgotność środowiska przedłuża okres przechowywania. 

• Przechowywanie pakietów w zamkniętych szafach, w porównaniu z otwartym regałem, dwukrotnie przedłuża 

okres sterylności. 

• Im wyższy jest stopień czystości przestrzeni magazynowej, tym dłuższy jest okres sterylności - najlepsze 

warunki stwarza magazyn materiałów sterylnych przy bloku operacyjnym. 

• Ograniczyć należy do minimum dotykanie, poruszanie, przenoszenie pakietów sterylnych.  
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Termin ważności 

 Jeżeli dla wyrobu medycznego został określony przez  

wytwórcę termin ważności, zabronione jest wprowadzanie do 

obrotu i do używania wyrobu, dla którego termin ten upłynął. 
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Czas przechowywania 

Okres sterylności pakietu – Holandia 

 

2014-12-22 
STERIGAT sp. z o.o.                                                                         

ZBIGNIEW DEC 
49 



pojedyńczo podwójnie

dodatkowe 

opakowanie 

osłonowe

20 60

40 80

40 80

80 100

250

400

250

torebki osłonowe niezamknięte

torebki osłonowe zamknięte

pojemnik plastykowy

1.  Sposób pakowania

Rodzaj opakowania

opakowania papierowe

włókniny

torby papierowe

torby papier-folia
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Czas przechowywania 

Okres sterylności pakietu – Skandynawia 
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• Opakowanie papierowe  (2 warstwy papieru)          - 4 tygodnie  

• Torebki oraz rękawy papier-folia zamykane zgrzewarką         - 6 miesięcy 

• Pojedyncza torba            - 6 miesięcy 

• Dwie torby jedna w drugiej indywidualnie zgrzane          - 12 miesięcy 

• Rękawy do suchego gorącego powietrza   

 zamykane przy użyciu zgrzewarki            - 12 miesięcy 

• Torebki papierowe zamykane zgrzewarką           - 4 tygodnie 

• Opakowania umieszczone dodatkowo w torebce osłonowej  - 5 lat.  
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Zalecenia powyższe określają czasy minimalne i obowiązują 
przy zachowaniu właściwych warunków przechowywania tj.:  

 

• niedopuszczaniu do tworzenia się kroplowej wilgoci na 
materiale opakowania, 

• ograniczeniu dużych wahań temperatury i wilgotności 
powietrza, 

• unikaniu przekraczania wysokich wartości wilgotności, 

• przechowywaniu pakietów w pomieszczeniach wolnych od 
zanieczyszczeń.  
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Kontenery plastikowe  
 

• Specjalne szczelne pojemniki plastykowe zamykane pokrywą. 
Służą  do transportu artykułów do działu centralnej sterylizacji 
/brudnych/ oraz sterylnych z działu sterylizacji do użytkownika. 
Pojemniki te  zamykane szczelnie przylegającą pokrywą pozwalają 
na  bezpieczne transportowanie artykułów zarówno brudnych jak i 
czystych. Charakteryzują się kształtem pozwalającym na  
składowanie jednego w drugim /niezbędna mała przestrzeń 
magazynowa/. Wymiary pojemników pozwalają, na umieszczenie 
w nich koszy sterylizacyjnych, w których z kolei umieszczana jest 
taca sterylizacyjna, która powinna być opakowana w dwie warstwy 
papieru czy w warstwę papieru i włókniny czy opakowanie 
papierowo-foliowe. To wszystko gwarantuje szczelność 
transportowanych wysterylizowanych artykułów. 
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Kosze, tace sterylizacyjne 
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Typowe Pytania i Odpowiedzi 
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Pytanie   Odpowiedź / Zalecenie 

 

Gdy opakowanie nie 
zgrzewa się prawidłowo ? 

 

 Sprawdź zgrzewarkę – ustawienia temperatury lub czasy 
zgrzewania 

 Dla opakowań folia-papier ca. 155-180
 o
C 

 

Jak pakować podwójnie ? 

 

 Papier do papieru, folia do folii 

 Nie zaleca się zawijania opakowania 

 

Jeśli opakowanie pęka 

podczas sterylizacji ? 

 

 Wypełniaj torebkę nie więcej niż do ¾ teoretycznej 

powierzchni 

 

Jeśli opakowanie rozrywa 
się przy otwieraniu ? 

 

 

 Otwieraj tylko w kierunku wskazanym na opakowaniu 

 Już podczas pakowania zwracaj uwagę na wskazany 
właściwy kierunek otwierania  

 Sprawdź wytrzymałość zgrzewu szczególnie podczas 
opakowań w rolkach   

 Używaj właściwej techniki otwierania 
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Podsumowanie 
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Przy dokonywaniu wyboru producenta opakowań, które 
zastosujemy, istotne znaczenie ma to, czy: 

 

 

• zastosujemy opakowanie wykonane w warunkach podwyższonej 
czystości, 

• w procesie stosowania opakowania nie wprowadzimy 
dodatkowych zanieczyszczeń chemicznych, 

• jest możliwość pewnego, niezawodnego zamknięcia zawartości 
przez zgrzanie lub sklejenie i czy są dostępne urządzenia do 
wykonania takiego zamknięcia,  

• opakowanie lub zamknięcie nie pęknie na skutek wytworzonej w 
sterylizatorze próżni, 

• wilgotność nie spowoduje zniszczenia opakowania, 

Na co należy zwracać uwagę   
przy wyborze opakowania 
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• opakowanie wytrzyma odpowiednią temperaturę, 

• opakowanie nie zmieni swoich właściwości w obecności 
występujących  w procesie substancji chemicznych lub 
warunków fizycznych na tyle, że nie będzie stanowiło 
właściwej bariery dla bakterii (na skutek mikropęknięć, 
rozdarcia, utraty szczelności zgrzewu itp.), 

• możliwa jest bezbłędna identyfikacja zawartości pakietu, 

• opakowania można łatwo i bez skażenia zawartości otworzyć, 

• nadrukowany test jest wiarygodny, 

• będziemy mogli w prosty, tani i ekologicznie bezpieczny 
sposób pozbyć się zużytych opakowań 

Bardzo ważne jest upewnienie się, czy stosowane opakowanie  

jest przeznaczone do danego rodzaju sterylizacji !!! 

Na co należy zwracać uwagę   
przy wyborze opakowania 
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Prawdopodobieństwo skażenia materiału przy  

wyjmowaniu go z opakowania  

jest zdecydowanie większe niż prawdopodobieństwo 
przeniknięcia bakterii przez nieuszkodzone i właściwie zamknięte 

opakowanie. 

 

 

!!! 

O czym należy pamiętać 
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Zawartość opakowania uszkodzonego uważa się za niesterylną. 
 
Okres przechowywania nie jest zależny od rodzaju sterylizacji. 
 
Sterylność zawartości pakietu zależy przede wszystkim od sposobu jego 
przechowywania.  
 
Wyjałowiony materiał pozostaje sterylny do czasu skażenia go w procesie 
przemieszczania, przechowywania lub przy wyjmowaniu z opakowania. 
 

O czym należy pamiętać 
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Właściwy sposób pakowania zestawu w papier czy włókninę przy 
zastosowaniu dwóch arkuszy materiału opakowaniowego ma 
znaczny wpływ na okres przechowywania. 

 

 

 

!!! 

O czym należy pamiętać 
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1. Nie wypełniać opakowania do maksimum [70% powierzchni, 3 cm margines] ! 

 

O czym należy pamiętać 
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O czym należy pamiętać 
2. Nie układać zbyt ciasno w koszu [dłoń powinna swobodnie wsuwać się 

pomiędzy pakiety] 
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O czym należy pamiętać 
3. Nie pisać na części papierowej - są specjalne pisaki do folii ! 
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O czym należy pamiętać 

4. Ciężkie narzędzia pakować 

w dwie torebki  

5. Stosować torby osłonowe - 

pakowanie i zgrzewane 

zaraz po sterylizacji 
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6. Zestawy pakować we włókninę (dwie warstwy) 

7. Odpowiednio zamykać 

O czym należy pamiętać 
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O czym należy pamiętać 
8. Zabezpieczać ostrza 
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O czym należy pamiętać 
9. Torebki układać pionowo „folia do folii, papier do papieru” z odpowiednim 

odstępem  
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O czym należy pamiętać 
10. Nie dotykać opakowań - szczególnie bezpośrednio po sterylizacji ! 
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O czym należy pamiętać 
11. Przechowywać w czystych, suchych i zamkniętych miejscach ! 

12. Przechowywać w pomieszczeniach o stałej temperaturze i wilgotności ! 
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O czym należy pamiętać 
13. Właściwie otwierać 
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SPOSÓB OTWIERANIA 

O czym należy pamiętać 
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WSZYSTKO  TWORZY  SYSTEM OBIEGOWY 



Dziękuję za uwagę 

 
Masz pytanie, chcesz rozwiązać  

problem, zadzwoń   

 

Zbigniew Dec 

601 210284 
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http://www.interlockmed.de/media/pdfgenerator/300_9ddae90019f2.jpg
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A co z tkaninami ? 

PRZED 

STERYLIZACJĄ 

PO 

STERYLIZACJI 


