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W Polsce zakażeniom szpitalnym ulega około 500.000 
chorych rocznie i około 15.000  kończy się zgonem

� Uznaje się , że około 2-5% zakażeń 

szpitalnych spowodowanych jest 

użyciem niesterylnych narzędzi.
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użyciem niesterylnych narzędzi.

� Ref.: Denys A (ed.). Zaka enia Szpitalne: Wybrane Zagadnienia. 1st edn. Wolters 
Kluwer, Warszawa, 2012.



Podstawowy cel Działu Sterylizacji:

� Bezpieczeństwo pacjenta, 
osiągane poprzez:

� zapewnienie kontroli zakażeń dzięki 
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� zapewnienie kontroli zakażeń dzięki 

dostarczaniu sterylnego  sprzętu



Podstawowy cel procesu sterylizacji:

�� otrzymywaniotrzymywaniee produktówproduktów wolnychwolnych odod

wszelkichwszelkich form form mikroorganizmówmikroorganizmów = = 

sterylnych produktówsterylnych produktów
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�� ostateczneostateczne zabicizabiciee lublub inaktywainaktywacjacja lub lub 

usunięcie usunięcie wszelkichwszelkich mikroorganizmówmikroorganizmów zz

pprawdopodobieństwemrawdopodobieństwem 1010--66



� Kontrola biologiczna potwierdza 

czy zostały spełnione warunki 

definiujące proces sterylizacji czyli 

czy mikroorganizmy zostały zabite.
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czy mikroorganizmy zostały zabite.
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Zwalnianie wsadu i kontrola 
biologiczna według norm:

PN -EN ISO  14937: 2011
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wymagania 
ogólne dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz 
opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów 
medycznych
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PN-EN ISO 17665:2008
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Ciepło wilgotne --
Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli 
procesu sterylizacji wyrobów medycznych

PN-EN ISO 14161:2010
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki 
biologiczne -- Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji 
wyników



Stosowanie kontroli biologicznej według:

� Sterylizacja parą wodną – przynajmniej raz dziennie

Centrum Kontroli Chorób CDC
Stowarzyszenie Piel ęgniarek Operacyjnych AORN
„ Podstawy Sterylizacji i Dezynfekcji w zwalczaniu 
zakażeń szpitalnych ”  Kazimiera Nosowska
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� Sterylizacja parą wodną – przynajmniej raz dziennie

� Sterylizacja parą wodną – każdy wsad z implantem
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Implant + 100 bakterii = Zakażenie Miejsca 
Operowanego!



3M Attest Super Rapid Readout
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OSTATECZNY ODCZYT PO  1 GODZINIE !



3M Attest Super Rapid Readout

Schemat aktywacji
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Schemat aktywacji

Wciśnij i skrusz ampułkę
Wstrząśnij

Sprawdź
Inkubuj



Super Rapid Attest – zasada odczytu na podstawie 
zjawiska fluorescencji

Enzym bakteryjny α-glukozydaza reaguje z 
substratem z po żywki, czego rezultatem jest 

fluorescencyjny produkt.
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Nie fluorescencyjny substrat Produkt fluorescencyjny



Autoczytnik - funkcje

� Automatyczny odczyt – eliminacja 
interpretacji zmiany koloru .

� Wskazanie na wyświetlaczu LCD czasu 
pozostałego do zakończenia inkubacji –

11

pozostałego do zakończenia inkubacji –
indywidualnie dla każdej komory

� Sygnał dźwiękowy alarmujący o wyniku 
pozytywnym

� Symbol „+” lub „-” na wyświetlaczu w 
zależności od wyniku testu



Autoczytnik - funkcje

� Możliwość podglądu bieżącego statusu 
inkubowanych wskaźników:
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Autoczytnik - funkcje

� Przechowywanie wyniku 100 ostatnich 
inkubacji:
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Autoczytnik - funkcje

� Wydruk wyniku inkubacji:
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� Obiektywny wynik w krótkim czasie 

� Wyższa jakość procesów sterylizacji 

� Mniej sytuacji wycofywania materiałów – wyniki wskaźników 

uzyskiwane w czasie równym ostygnięciu wsadu.

� Zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych

3M Attest Super Rapid Readout
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Zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych = większe 
bezpieczeństwo pacjentów
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Każdy pacjent zasługuje na bezpieczeństwo.
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Dziękuję za uwagę.

Zapraszam z wszelkimi pytaniami na stoisko 
firmy
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