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praktyce stomatologicznej

Wydanie 4, 2011
Narzędzia stomatologiczne

Dotychczasowe wydania w języku niemieckim: Dotychczasowe wydania obcojęzyczne:
Wydanie 1, 1986 niemiecki/angielski, 3. wydanie 2003
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Broszury te dostępne są na naszej stronie internetowej: www.a-k-i.org w formacie pdf do bezpłatnego 
pobrania. Tu znajdują się też nasze warunki sprzedaży. Broszury -AKI- można zamawiać bezpośrednio 
pod następującym adresem e-mail: bestellung@a-k-i.org. 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Zespołu roboczego ds dekontaminacji narzędzi
(c) 2011 Daimlerstraße 2 | D-64546 Mörfelden-Walldorf
Przedruk w całości lub w części zabroniony
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Grupa wyrobów: 
Instrumenty:

Wolfgang Fuchs
c/o Aesculap 

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen
Tel.: +49 (0)7461-95 27 98 

Ursel Oelrich
c/o  Aesculap 

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen
Tel.: +49 (0)7461-95 29 32

Helmi Henn
c/o Wolf Endoskope

Postfach 1164 / 1165
D-75434 Knittlingen
Tel.: +49 (0)7043-35-144

Karl Leibinger
c/o KLS Martin Group

Gebrüder Martin
Kolbinger Straße 10
D-78570 Mühlheim
Tel.: +49 (0)7463-838-110

Dr Ingo Haas
c/o KLS Martin Group

Gebrüder Martin
Kolbinger Straße 10
D-78570 Mühlheim
Tel.: +49 (0)7463-838-185

Grupa wyrobów: Środki 
dezynfekcyjne, myjące i 
konserwujące: 

Dr Holger Biering
c/o Ecolab

Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-9893-634

Rudolf Glasmacher
c/o Ecolab 

Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40589 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-9893-668 

Verona Schmidt
c/o Chem. Fabrik Dr. Weigert

Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Tel.: +49 (0)40-78960-179

Dr Jürgen Staffeldt
c/o Chem. Fabrik Dr. Weigert

Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Tel.: +49 (0)40-78960-165

Grupa wyrobów: Myjnie-
dezynfektory oraz 
sterylizatory: 

Hans Jörg Drouin
c/o MMM 

Daimlerstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0)6105-9240-12

Robert Eibl
c/o MMM

Semmelweisstraße 6
D-82152 Planegg
Tel.: +49 (0)89-89918-334

Dr Winfried Michels
c/o Miele & Cie. 

Carl-Miele-Straße 29
D-33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0)5241-89-1491

Michael Sedlag
c/o Miele & Cie. 

Carl-Miele-Straße 29
D-33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0)5241-89-1461

Wszystkim dotychczasowym członkom AKI, których nazwiska nie zostały wymienione, pragniemy serdecz-
nie podziękować za wkład w stworzenie i stałe rozszerzanie broszur AKI.

W skład zespołu roboczego ds. 
PRZYGOTOWANIA INSTRUMENTARIUM MEDYCZNEGO 
wchodzą następujący członkowie: 
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Współpraca:

Prof. Dr. Ulrich Junghannß
c/o  Hochschule Anhalt (FH)

Bernburger Straße 55
D-06366 Köthen

Prof. Dr. Michael Pietsch
c/o Universitätsmedizin Mainz

Hochhaus am Augustusplatz
D-55131 Mainz

Ulrich Schweickhardt
c/o A. Schweickhardt

Tuttlinger Straße 12
D-78606 Seitingen/Oberflacht

Dieter Rensch
c/o Sirona Dental Systems

Fabrikstraße 31
D-64625 Bensheim

Bernd Gugel
c/o KaVo Dental

Bismarckring 34
D-88400 Biberach a.d. Riss

Marc Jakubzik
c/o Gebr. Brasseler

Trophagener Weg 25
D-32657 Lemgo
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Przedmowa
Zmienione wymagania dotyczące zapewnienia jakości podczas 
dekontaminacji narzędzi stomatologicznych, zmienione materiały 
i nowe odkrycia na temat ich wpływu oraz uszkodzeń podczas 
dekontaminacji spowodowały, że konieczne stało się ponowne 
opracowanie tak zwanej "Żółtej broszury".

Wiadomości zawarte w tej broszurze skupiają się szczególnie na 
zachowaniu wartości narzędzi, ponieważ korozja i ograniczenia w 
funkcjonowaniu mogą spowodować na skutek koniecznych napraw 
lub nawet całkowitego zniszczenia bardzo duże szkody ekonomiczne. 
Podczas dekontaminacji narzędzi niezbędne są różnorodne działania 
chemiczne i fizyczne, aby zapobiec przenoszeniu zarazków. 
Konieczne przy tym czynności należy jednak przeprowadzać z 
uwzględnieniem zagrożeń. Bezpieczna dekontaminacja połączona 
z długotrwałym utrzymaniem wartości narzędzi jest możliwa tylko 
pod warunkiem posiadania wiedzy na temat właściwości i sposobu 
działania środków używanych do dekontaminacji, wpływu różnej 
jakości wody i konsekwencji niewłaściwej dekontaminacji.

Broszura ta nie jest przewodnikiem dotyczącym higienicznych 
procedur dekontaminacji narzędzi. Aktualne, ogólnie obowiązujące 
koncepcje dotyczące procedur higienicznych są jednak powiązane 
z ich oddziaływaniem na odnośne narzędzie, dlatego też tworzą 
podstawę struktury i treści tej broszury. Ponowne, profesjonalne 
opracowanie broszury było możliwe tylko dzięki współpracy 
fachowców z obszaru badań i produkcji narzędzi, specjalistów 
od środków chemicznych do dekontaminacji oraz urządzeń do 
dekontaminacji i specjalistów od higieny. 

Stomatolodzy i personel stomatologiczny otrzymują tym samym 
zaktualizowane kompendium wiedzy na temat praktycznego, 
zachowującego wartość narzędzi, zastosowania nowoczesnych 
metod dekontaminacji, w ramach higieny w gabinecie 
stomatologicznym. Należy mieć nadzieję, że spotka się ono z 
szerokim zainteresowaniem i uwagą. 

Prof. Dr. Michael Pietsch
zastępca kierownika Wydziału Higieny i Medycyny Środowiskowej
Uniwersytetu Medycznego w Moguncji
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Wstęp
Instrumenty medyczne przedstawiają znaczącą część wartości 
wyposażenia inwestycyjnego szpitala. Ponieważ niniejsza 
broszura jest rezultatem zebranych w praktyce doświadczeń i 
wskazuje ponadto na ważne zależności, zachodzące w kontakcie z 
instrumentarium medycznym, zawarte w niej wskazówki dotyczące 
właściwego przygotowania instrumentów medycznych do ponownego 
użycia mogą przyczynić się w istotny sposób do zachowania 
przez nie wartości i funkcjonalności na długie lata. Kierując się 
zamieszczonymi poniżej instrukcjami i zaleceniami, należy stosować 
wskazówki producenta, wymogi higieniczne oraz wytyczne dotyczące 
bezpieczeństwa pracy.

Przygotowanie instrumentarium medycznego koresponduje w coraz 
większym stopniu z uregulowaniami ustawodawstwa o wyrobach 
medycznych. Przy tym zaobserwować można harmonizację 
przepisów w skali światowej.

Ponadto istnieją bezpośrednie wymagania prawne (np. w Niemczech 
rozporządzenie dot. obrotu wyrobami medycznymi w ramach ustawy 
o wyrobach medycznych), które w sposób jasny żądają walidacji 
metod przygotowywania wyrobów medycznych do ponownego użycia 
sterylizowanych przedmiotów. Spełnienie wymagań tego rodzaju 
można – w sposób najbardziej odpowiedni – zorganizować oraz 
udokumentować jako część Systemu Zarządzania Jakością. Niniejsza 
„Żółta broszura” usystematyzowana jest pod względem układu i 
poruszanej tematyki z uwzględnieniem normy EN ISO 17664 i może 
zostać włączona w taki system.
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Wbrew szeroko rozpowszechnionemu poglądowi, że stal nierdzewna 
jest niezniszczalna i trwale odporna, należy stwierdzić, że również 
stal nierdzewna może być podatna na różne wpływy mechaniczne, 
termiczne i chemiczne. 

Poprzez zrozumienie szczególnych cech tego materiału i właściwego 
obchodzenia się z nim można jednak osiągnąć długotrwałe, 
bezproblemowe stosowanie tych narzędzi. 

W stosunku do narzędzi stomatologicznych obowiązują szczególne 
wymagania, ponieważ chodzi tu o dużą ilość narzędzi wykonanych z 
różnych materiałów. 

Użytkownicy wyrobów medycznych mają prawo oczekiwać, że znani 
producenci przywiązują duże znaczenie do doboru właściwego 
materiału i obrabiają go z największą starannością. Wynikiem tych 
starań są wyroby medyczne, optymalnie dopasowane do konkretnego 
zastosowania, z nieograniczoną sprawnością. W decydujący sposób 
do zachowania wartości narzędzi przyczynić się jednak musi 

Porównanie struktur: 
żółta broszura, zale-
cenia RKI i norma 
EN ISO 17664 

Rozdział Żółta broszura Rozdział
Przepisy krajowe, np. 
wytyczne RKI

Rozdział EN ISO 17664: 2007

1 

2 

3 

4

Dobór materiału i rozwiązanie 
konstrukcyjne

Media do dekontaminacji 
narzędzi 

Obchodzenie się z fabrycznie 
nowymi narzędziami oraz z 
narzędziami odesłanymi po 
naprawie

Zalecenia dotyczące towaru 
zwracanego

5

6.1

6.2

6.3

Przygotowanie do czyszczenia i 
dezynfekcji

Mycie ręczne/mycie dezynfek-
cyjne

Mycie i dezynfekcja maszy-
nowa

Ultradźwięki

2.1

2.2

2.2.1

Dezynfekcja nie używanych 
wyrobów medycznych

Dezynfekcja użytych wyrobów 
medycznych

Przygotowanie do mycia 
i dezynfekcji, Mycie/
dezynfekcja, Płukanie i 
suszenie

3.3

3.4

3.5

3.6

Przygotowanie w miejscu 
użycia

Przygotowanie przed 
myciem

Dezynfekcja

Suszenie

7 Kontrola i konserwacja 2.2.2 Kontrola bezpieczeństwa 
technicznego i funkcjonalnego

3.8 Kontrola, konserwacja, 
sprawdzenie 

8 Pakowanie 2.2.3 Pakowanie 3.9 Pakowanie 

9 Sterylizacja 2.2.4 Sterylizacja 3.10 Sterylizacja 

10 Przechowywanie 2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

Oznakowanie

Dopuszczenie

Dokumentacja

Transport i przechowywanie

3.11 Przechowywanie

11 Zmiany powierzchniowe, naloty, 
korozja, starzenie i pęknięcia 
naprężeniowe 

*Wymagania higieniczne przy dekontaminacji wyrobów medycznych. Zalecenie; 
Dziennik niemieckiego Federalnego Urzędu Zdrowia 44/2001, 1115-1126 – Dla innych krajów należy odpowiednio zmodyfikować 
niemiecki przykład, dostosowując go do obowiązujących krajowych przepisów.
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użytkownik, troszcząc się o ich ciągłą i prawidłową dekontaminację i 
konserwację. Pomocna jest przy tym niniejsza broszura. 
Narzędzia jednorazowego użytku są przeznaczone tylko do 
jednorazowego wykorzystania, ponieważ ich ocena zgodności 
dopuszcza tylko takie użycie. Dlatego w niniejszej broszurze nie ma 
żadnych wskazówek dotyczących ponownej dekontaminacji narzędzi 
jednorazowego użytku.

Ogólnie dekontaminacja wyrobów medycznych obejmuje:
n Przygotowanie (wstępną obróbka, zbieranie, wstępne mycie, i w 

razie potrzeby demontaż)
n Mycie, dezynfekcję, popłukanie, w razie potrzeby wysuszenie
n Wizualną kontrolę czystości i właściwego stanu materiału
n W razie potrzeby konserwację i naprawę
n Kontrolę działania
n Oznakowanie
n W razie potrzeby opakowanie i sterylizację, dopuszczenie i 

przechowywanie

Przepisy krajowe, np. w Niemczech Rozporządzenie o użytkownikach 
wyrobów medycznych i zalecenie Instytutu Roberta Kocha: "Wymogi 
higieniczne przy dekontaminacji wyrobów medycznych" wymagają 
zapewnienia jakości dla dekontaminacji wyrobów medycznych. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie oceny ryzyka i jego 
klasyfikację na obszary ryzyka, pisemne określenie wszystkich kroków 
dekontaminacyjnych w standardowych instrukcjach postępowania 
i za prowadzenie stosownej dokumentacji. Walidacja procedury 
czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji oraz ustalenie konfiguracji dla 
załadunku myjni-dezynfektorów (WD) i sterylizatorów są podstawą 
zapewnienia jakości. 

W każdym wypadku należy uwzględniać zalecenia producentów 
umieszczone w instrukcji obsługi, ponieważ ich nieprzestrzeganie 
może spowodować wysokie koszty wymiany lub naprawy. 
Niewłaściwa dekontaminacja lub usterka mogą sprowadzić zagrożenia 
na pacjenta lub osoby trzecie. W razie wątpliwości należy konieczne 
skorzystać z porady producenta. 

Przy termostabilnych wyrobach medycznych pierwszeństwo przed 
innymi procedurami należy dać maszynowej dekontaminacji z 
termiczną dezynfekcją i sterylizacją parową. 

Narzędzia i komponenty, które są przewidziane wyłącznie do 
jednorazowego użytku, muszą zostać następnie poddane utylizacji. 

Narzędzia jednorazowego 
użytku

Wskazówki ogólne
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1. Dobór materiału i rozwiązanie 
konstrukcyjne

1.1 Dobór materiału

W procesie wytwarzania wszystkich wyrobów medycznych producent 
oprócz wyglądu, sposobu wykonania konstrukcyjnego oraz powierzchni 
musi mieć na uwadze także odpowiedni dobór materiałów w odniesieniu 
do przewidzianego zakresu stosowania. W przypadku narzędzi chirur-
gicznych wymagania dotyczą z reguły dużej elastyczności, wytrzyma-
łości, sztywności, dobrego cięcia i dużej trwałości oraz jak największej 
odporności na korozję, dlatego też spełnione mogą być tylko dzięki 
zastosowaniu różnego rodzaju hartowanych stali nierdzewnych.

Odporność na korozję stali nierdzewnych zależy w pierwszym 
rzędzie od jakości i grubości warstwy pasywnej. Warstwa pasywna 
jest warstwą tlenków chromu, która, przedstawiając w uproszczony 
sposób, powstaje przez reakcję zawartego w stali stopowej chromu 
(przynajmniej 12 %) i tlenu w otaczającym powietrzu. Nie ma na 
nią wpływu sposób wykończenia powierzchni na matowo, czy na 
wysoki połysk. Na tworzenie się i przyrost warstwy pasywnej wpływ 
wywierają wymienione poniżej czynniki: 

n Skład/stop materiału
n Stan struktury, na który ma wpływ obróbka cieplna, np. kucie, 

hartowanie, odpuszczanie niskie, spawanie, lutowanie 
n Właściwości powierzchni, takie jak szorstkość i czystość
n Warunki dekontaminacji i obchodzenia się
n Czas użytkowania i cykle dekontaminacji

Warstwy pasywne są bardzo odporne na wpływ wielu czynników 
chemicznych. Każda warstwa pasywna wykazuje w zależności od 
wymienionych wyżej czynników bardziej lub mniej krystalograficzne 
cechy. W tych miejscach, zwłaszcza w środowisku wilgotnym/
wodnym warstwa pasywna reaguje w sposób bardziej wrażliwy na 
wpływy korozyjne. Do niewielu substancji, na które może reagować 
ta warstwa, należą halogenki. Za najbardziej znany i niebezpieczny 
"typ soli" uważany jest chlorek. Chlorki reagują na warstwie pasywnej 
i wywołują w zależności od stężenia znane, indukowane chlorkami 
wżery korozyjne. Sięgają one od pojedynczych punktów korozji (małe 
czarne punkty) aż do uszkodzenia całej powierzchni instrumentu, z 
dużymi, głębokimi dziurami. Chlorki są też najczęstszą przyczyną 
uszkodzeń wywołanych korozją naprężeniową. 

Wytrawienie barwne - mikrostruktura marten-
zytyczna odpornej na korozję stali narzędzio-
wej hartowanej (500-krotne powiększenie) 

Odporność na korozję/ 
warstwa pasywna 

wysoki połysk/pole-
rowane elektrolitycz-
nie

matowe/szczotko-
wane

matowe/ 
satynowane szkla-
nymi kulkami

Wykończenia powierzchni narzędzi 

Zagrożenie chlorkami

Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektro-
nowego, powstawanie indukowanej chlorkami 
korozji wżerowej 
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Wraz z upływającym okresem użytkowania tworzy się mocniejsza 
warstwa pasywna. Z tego powodu zgodnie z doświadczeniem 
ilość uszkodzeń staje się coraz mniejsza, ponieważ zmniejsza 
się prawdopodobieństwo penetracji chlorków do niechronionego 
materiału bazowego.

Możliwości pochodzenia chlorków w cyklu użytkowym:
n Zawartość w wodzie pitnej, w zależności od pochodzenia wody
n Niewystarczająco odsolona woda zasilająca płukanie końcowe i 

sterylizację parową
n Przeniesiona/przedostająca się sól zmiękczająca z wymieniaczy 

jonów przy wytwarzaniu zmiękczonej wody
n Niedopuszczone do użytku lub niewłaściwie stosowane środki do 

obróbki
n Izotoniczne roztwory (np. roztwór soli fizjologicznej), środki żrące i 

lekarstwa
n Przyschnięte pozostałości organiczne – płyny ustrojowe, 

np. krew z zawartością chlorków 3.200-3.550 mg/litr, ślina, pot
n Bielizna, ścierki materiałowe, materiały opatrunkowe

Niezależnie od stopnia połysku i istniejącej warstwy pasywnej 
powierzchni narzędzia korozja wżerowa lub korozja naprężeniowa nie 
występują lub występują bardzo rzadko przy pozbawionych chlorków/
ubogich w chlorki warunkach otoczenia. 
Jeśli przy nowych, wysokiej jakości narzędziach, występują zjawiska 
korozji, których nie obserwuje się na starszych, przygotowywanych 
równocześnie narzędziach, wówczas przyczyna leży we wszystkich 
badanych dotychczas przypadkach w warunkach dekontaminacji, 
które w jednym lub w kilku krokach dekontaminacyjnych leżały na 
granicy lub poza granicą bezpieczeństwa procesowego. 

Oprócz znormalizowanych, hartownych stali chromowych do 
wytwarzania narzędzi zgodnie z EN ISO 7153-1 stosowane są 
znormalizowane, niehartowne stale chromowe ze zmodyfikowaną 
zawartością chromu oraz nierdzewne i kwasoodporne stale 
chromoniklowe. Ze względu na ograniczone właściwości 
mechaniczne jednak przydatność tych wymienionych jako ostatnie 
stali jest ograniczona do niewielu typów narzędzi. 

Zależnie od technik zastosowania i rozwiązania konstrukcyjnego 
stosowanych narzędzi, wykorzystywane są najprzeróżniejsze 
materiały. Jako najważniejsze wymienia się: 
n Nierdzewne i kwasoodporne stale chromoniklowe (również jako 

dodatkowy materiał do spawania)
n Czysty tytan lub stop tytanu

Zawierająca chlorki sól zmiękczająca 
doprowadziła do zmasowanej korozji 
wżerowej na powierzchni narzędzia. 
Przyczyna: Nieszczelne przyłącze 
wymieniacza jonów w WD.

Wytrawienie barwne - mikrostruktura austeni-
tyczna kwasoodpornej i odpornej na korozję 
stali narzędziowej (500-krotne powiększenie) 
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n Uszlachetniane powierzchniowo stopy metali kolorowych, np. 
niklowany, chromowany mosiądz

n Metale lekkie (np. anodowane aluminium)
n Nieodporne na korozję stale i pojedyncze elementy
n Szkło do układów optycznych
n Ceramika
n Kity i kleje
n Luty
n Tworzywa sztuczne i guma

Kombinacja tych różnych materiałów może powodować konieczność 
ograniczeń, jeśli chodzi o dekontaminację. Z tego powodu zależnie 
od narzędzia, konieczne mogą być procedury specjalne, odbiegające 
od normalnych procedur dekontaminacyjnych. Są one opisane przez 
producenta w instrukcji użytkowania. 

Szczególne procedury dekontaminacyjne mogą być konieczne 
przy lakierowanych obudowach z niestopowej blachy stalowej, 
lakierowanych kolorowych kodach do oznaczania przełożenia na 
prostnicach lub anodowanych obudowach aluminiowych do prostnic i 
kątnic. Zalecenia są w takich przypadkach opisane przez producenta 
w instrukcji użytkowania. Mocno obciążone wały, części łożysk 
i przekładni ze stali nierdzewnych – ale też niektóre nierdzewne 
stale ulepszane oraz brązy warunkują, oprócz specjalnych procedur 
dekontaminacyjnych, również konieczność smarowania.

1.2 Rozwiązanie konstrukcyjne

Łatwość dekontaminacji wyrobów medycznych ma bardzo duże 
znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika. Duża łatwość 
dekontaminacji musi być uwzględniona już w fazie projektowania 
wyrobu medycznego. Ważna jest jednak nie tylko dekontaminacja, 
ale i funkcjonalność. Często konieczny układ mechaniczny musi 
być ulokowany w minimalnej przestrzeni, aby obciążać pacjenta w 
możliwie niewielkim stopniu.

Optymalne wyniki czyszczenia można osiągnąć, jeśli wyrób 
medyczny może być maksymalnie zdemontowany. Ale i tu są 
granice. W przypadku wielu wyrobów medycznych, np. głowicy 
turbiny, możliwości demontowania są bardzo ograniczone, ponieważ 
demontaż i montaż tych filigranowych części przez użytkownika 
jest trudny do zrealizowania. Następnym ważnym punktem jest 
wybór materiału i technik łączenia. Ponieważ sterylizacja parowa 
w temperaturze 134 °C jest najważniejszą metodą sterylizacji, 
zastosowane materiały muszą być odporne na temperaturę.

Szczegolny sposob postę-
powania w przypadku 
połaczeń różnych materia-
łow
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Aby osiągnąć optymalny wynik dekontaminacji, konieczna jest 
ścisła współpraca wszystkich zainteresowanych: od wytwórcy 
wyrobów medycznych poprzez producenta myjni-dezynfektorów 
i sterylizatorów, po producentów chemikaliów procesowych. Przy 
nabywaniu wyrobów medycznych zaleca się odpowiednio wczesne 
uwzględnienie aspektów dekontaminacji narzędzi.

2. Media do dekontaminacji narzędzi
2.1 Woda

Jakość wody, stosowanej do dekontaminacji narzędzi, ma znaczny 
wpływ na zachowanie ich wartości.

Woda spełnia różne funkcje w procesie dekontaminacji, np.:
n Rozpuszczalnik do środka czyszczącego i innych środków do 

dekontaminacji
n Przenoszenie elementów mechanicznych i temperatury na 

powierzchnię płukanego przedmiotu
n Rozpuszczanie rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń
n Spłukiwanie roztworów środków czyszczących i innych środków do 

obróbki
n Dezynfekcja termiczna przy maszynowej dekontaminacji
n Wykorzystywanie do sterylizacji parowej

Niekorzystny skład wody może mieć negatywny wpływ zarówno 
na procedurę dekontaminacji, jak i na wygląd i materiały narzędzi. 
Dlatego już w trakcie planowania instalacji sanitarnej należy 
uwzględnić odpowiednią jakość wody w wystarczającej ilości.

W każdej naturalnej wodzie rozpuszczone są sole. Rodzaj i stężenie 
składników wody waha się zależnie od jej pochodzenia i sposobu 
uzyskiwania.

Zależnie od twardości wody pitnej i jej temperatury dochodzić 
może do powstawania trudno rozpuszczalnych złogów wapiennych 
("kamienia kotłowego"). Może to skutkować nawet powstawaniem 
korozji pod osadem.

Osad kamienny jest rozpuszczalny w kwasach i można go usunąć 
stosując kwaśny środek czyszczący. Należy przestrzegać wskazówek 
producenta środków myjących, dotyczących tolerancji materiałowej.

Plamy na narzędziach Przyczyna: Plamy po 
wodzie z dużą zawartością soli
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W przypadku wody zmiękczonej następuje wymiana wspomnianych 
już substancji decydujących o jej twardości poprzez sole sodowe. Nie 
zmniejsza to jednak całkowitej zawartości składników wody.

W wodzie zmiękczonej stopień alkaiczności może znacząco wzrastać 
w zależności od temperatury i czasu. Zwłaszcza przy dezynfekcji 
termicznej na etapie płukania końcowego może nastąpić uszkodzenie 
powierzchni wykonanych z aluminium. 

Podczas odparowywania wody substancje w niej zawarte pozostają 
jako widoczne, mineralne pozostałości odparowania. Szczególnie 
krytyczne są rozpuszczone w wodzie chlorki, ponieważ w dużym 
stężeniu mogą spowodować wżer korozyjny również w narzędziach 
ze stali nierdzewnej.

Ogólnie zagrożenie indukowanymi przez chlorki wżerami korozyjnymi 
wzrasta wraz ze:
n wzrastającą zawartością chlorków
n wzrastającą temperaturą
n zmniejszającą się wartością pH
n dłuższym czasem ekspozycji
n niewystarczającym suszeniem
n zwiększaniem stężenia przez przyschnięcie

W niektórych wypadkach nie można przewidzieć zależności między 
zawartością chlorków w wodzie a korozją wżerową. Doświadczenie 
uczy, że w temperaturze pokojowej, przy zawartości chlorków do 
ok. 120 mg/l (odpowiednio 200 mg/l chlorku sodowego = NaCl) 
prawdopodobieństwo korozji wżerowej jest niewielkie. Wraz ze 
wzrostem zawartości chlorków zagrożenie korozją wżerową szybko 
wzrasta. Należy pamiętać, że przy suszeniu przez odparowanie wody 
stężenie chlorków w kroplach wody może osiągnąć wielokrotność 
120 mg/l. 

Aby wykluczyć nadmierne stężenie chlorków i zapobiec przez to 
korozji wżerowej, zaleca się stosowanie do płukania końcowego 
całkowicie odsolonej (zdemineralizowanej) wody.

Pozostałe substancje mogą powodować, już w niewielkim stężeniu, 
brązowe, niebieskie, czarnoszare lub tęczowe przebarwienia. Takie 
przebarwienia mogą być wywołane np. przez krzemiany/kwas 
krzemowy w wodzie oraz przez połączenia cząstek żelaza, miedzi 
i manganu. Ogólnie nie chodzi w tym przypadku o korozję, lecz o 
bardzo cienką warstwę osadzonych resztek. 

Aluminium może zostać 
naruszone przez zmięk-
czoną wodę. 

Lewa strona: Oryginał 
Prawa strona: Zmiany wyglądu przy 
kolorowo anodowanym aluminium

Korozja wżerowa spowodowana działaniem 
chlorków

Zagrożenie chlorkami
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W wodzie pitnej oprócz naturalnych substancji mogą znajdować 
się również cząstki rdzy. Pochodzą one głównie ze skorodowanych 
rur wodociągowych. Podczas dekontaminacji rdza ta odkłada się 
na instrumentach i wytwarza tam plamy rdzy (rdza obca) i korozję 
wtórną.

Stosowanie całkowicie zdemineralizowanej wody do płukania 
końcowego zaleca się nie tylko, jak wyżej opisano, aby zapobiec 
korozji wywołanej chlorkami, ale również po to, aby zapobiec 
powstawaniu plam i przyczynić się do stabilizacji anodowanej 
powierzchni aluminiowej. Całkowicie zdemineralizowana woda 
użyta do płukania końcowego nie pozostawia również żadnych 
krystalicznych, przysychających pozostałości, które mogą wpłynąć 
negatywnie na kolejną fazę - proces sterylizacji.

Nie ma obecnie standartów określających użycie całkowicie 
zdemineralizowanej wody dla maszynowego przygotowania narzędzi. 
Na podstawie doświadczenia można polecić do dekontaminacji 
wyrobów medycznych w stomatologii następujące wartości:

Woda wodociągowa (przy 25 °C) < 20 µS/cm
Chlorek  < 5 mg/l
Krzem   < 2 mg/l

Przy zastosowaniu wymieniaczy jonów do całkowitego odsolenia, może 
dochodzić z powodu specyficznego zachowania kwasu krzemowego 
do odkładania się szklistego, kolorowego nalotu. Poprzez badanie 
przewodności czynnej przy regeneracji nie da się jednak tego 
kontrolować, konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalisty. 

2.2 Chemikalia procesowe 

Chemikalia procesowe do dekontaminacji narzędzi medycznych 
muszą być w Europie opracowywane, wytwarzane i sprawdzane 
zgodnie z europejską Dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych [20].
n Środki czyszczące, neutralizujące, płuczące i konserwujące są 

klasyfikowane jako wyroby medyczne klasy I, które są oznakowane 
na etykiecie znakiem CE.

n Chemikalia procesowe o działaniu przeciwbakteryjnym, które są 
stosowane do czyszczenia dezynfekującego lub do ręcznej albo 
maszynowej dezynfekcji końcowej w temperaturze pokojowej lub 
podwyższonej, są klasyfikowane w Europie jako wyroby medyczne 
klasy II b, które są oznakowane znakiem CE w połączeniu z 
czteromiejscową liczbą służącą do identyfikacji odpowiedzialnej 
jednostki notyfikowanej ("Notified Body"). 

Przebarwione powierzchnie uchwytów 
skalpeli 

Używać do płukania koń-
cowego całkowicie 
zdemineralizowanej wody!
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Producent procesowych środków chemicznych musi zoptymalizować 
skład produktów na etapie ich powstawania pod względem 
zamierzonych efektów działania, np. skuteczności czyszczenia, 
działania antybakteryjnego czy właściwości pielęgnacyjnych, 
uwzględniając ich nieszkodliwość dla materiałów stosowanych do 
produkcji narzędzi oraz biozgodność resztek środka pozostałych 
ewentualnie na narzędziu z tkankami ludzkimi w miejscu użycia 
narzędzia. Tolerancję materiałową producent chemikaliów 
procesowych jest w razie potrzeby zobowiązany udowodnić we 
współpracy z producentem odpowiednich narzędzi medycznych. 
Zgodność biologiczną należy sprawdzić i ocenić zgodnie z EN ISO 
10993-1 „Ocena biologiczna wyrobów medycznych”.

Optymalne właściwości użytkowe, tolerancja materiałowa i zgodność 
biologiczna chemikaliów procesowych występują tylko w zalecanych 
przez producenta warunkach zastosowania. Warunki zastosowania 
muszą być przez producenta szczegółowo opisane (etykietka, 
arkusz danych technicznych) i przestrzegane przez użytkownika. 
Szczególnie przestrzegane musi być stężenie chemikaliów 
procesowych oraz temperatura i czas ekspozycji. Dokumenty do 
chemikaliów procesowych są uzupełnione o kartę charakterystyki 
substancji niebezpiecznych i w razie potrzeby, na żądanie 
użytkownika, o ekspertyzę tolerancji materiałowej, skuteczności, 
właściwości ekologicznych i zgodności biologicznej.

Składniki różnych chemikaliów procesowych mogą wywierać na siebie 
wzajemny wpływ. I tak na przykład składniki środka czyszczącego 
mogą mieć negatywny wpływ na skuteczność aktywnego składnika 
środka dezynfekcyjnego, gdy niewielka ilość środka czyszczącego 
dostanie się do roztworu środka dezynfekcyjnego. Z tego powodu 
zaleca się stosowanie tylko dopasowanych do siebie chemikaliów 
procesowych jednego wytwórcy w zamkniętym cyklu dekontaminacji. 

3. Obchodzenie się z fabrycznie 
nowymi narzędziami oraz z 
narzędziami odesłanymi po 
naprawie

Fabrycznie nowe narzędzia i narzędzia odesłane po naprawie muszą 
zostać przed przechowywaniem i przed włączeniem w obieg narzędzi 
wyjęte z opakowania transportowego. Należy przy tym usunąć kapturki 
i folie ochronne.

Przygotowanie
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Fabrycznie nowe narzędzia i narzędzia odesłane po naprawie muszą 
przejść przed pierwszym użyciem pełny cykl dekontaminacji, tak jak 
instrumenty używane. 

Żaden krok przy czyszczeniu nie może zostać pominięty, ponieważ 
pozostałości na narzędziach, np. z materiału opakowaniowego albo 
nadmiar środka konserwującego mogą prowadzić przy sterylizacji do 
powstawania plam lub nalotów. Wynik czyszczenia należy sprawdzić 
wzrokowo. Narzędzia muszą być optycznie czyste. Fabrycznie nowe 
narzędzia z niewielką warstwą pasywną mogą reagować w sposób 
bardziej wrażliwy na krytyczne warunki dekontaminacji. 

Fabrycznie nowe narzędzia i narzędzia odesłane po naprawie mogą 
być przechowywane wyłącznie w suchych pomieszczeniach/szafach, 
w temperaturze pokojowej. W innym wypadku np. przy wahaniach 
temperatury wewnątrz opakowania z tworzywa sztucznego może 
powstawać kondensat, który może prowadzić do uszkodzeń 
korozyjnych. Narzędzia nie mogą być przechowywane w żadnym 
wypadku w pobliżu chemikaliów, które ze względu na swój skład 
mogą wydzielać korozyjne opary (np. aktywny chlor). 

W celu uniknięcia uszkodzenia wrażliwe narzędzia muszą 
być umieszczone również przy pierwszej dekontaminacji w 
przewidzianych do tego stojakach lub uchwytach. 

4. Zalecenia dotyczące towaru 
zwracanego

Jako towar zwracany określa się tu wyroby medyczne i ich 
opakowanie, które – niezależnie od tego, czy były używane, czy też 
nie - są odsyłane producentowi. Możliwe przyczyny odsyłania to na 
przykład konieczność naprawy lub zbliżający się termin konserwacji, 
odsyłanie wypożyczonego instrumentarium, badania produktów 
po próbach klinicznych, reklamacje produktów lub odsyłanie 
eksplantatów do celów badań naukowych lub analizy uszkodzeń. 
Wszystkie biorące w procesie odsyłania osoby są narażone 
przez kontakt z możliwie lub rzeczywiście zanieczyszczonymi 
produktami na ryzyko zakażenia. To ryzyko zakażenia musi zostać 
zminimalizowane przez fachowe i niezawodne postępowanie. 

Uwzględniając to założenie towar zwracany może zostać odesłany 
tylko wówczas, jeśli:

Zawsze przeprowadzać 
czyszczenie!

Przechowywanie
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n został poddany dezynfekcji i jest zadeklarowany jako "higienicznie 
bez zastrzeżeń" lub

n jest oznakowany wyraźnie jako nieodkażony i jest wystarczająco 
dobrze opakowany

Dekontaminacja przeznaczonych do odesłania wyrobów powinna być 
przeprowadzona – tak samo jak w normalnym obiegu – szybko, aby 
zapobiec wtórnym uszkodzeniom narzędzia (np. wżerom korozyjnym 
na skutek działania chlorków z krwi). 

Z dekontaminacji należy zrezygnować, jeśli na jej skutek może dojść do 
zmian lub zniszczenia produktu albo zafałszowania lub uniemożliwienia 
analizy. W razie wątpliwości należy to uzgodnić z producentem.

Możliwe procedury to dołączenie zaświadczenia, w szczególnych 
wypadkach z podaniem koniecznych informacji (patrz np. BVMed), 
zaświadczenie zbiorcze dla producenta lub innego "miejsca odbioru". 
W przypadku zaświadczenia zbiorczego konieczne jest podanie 
przynajmniej następujących danych:

n Data produkcji/ważności
n Potwierdzenie, że wszystkie wpływające od terminu ważności, 

odsyłane towary, są pod względem higienicznym bez zastrzeżeń, a 
w innym wypadku są wyraźnie oznakowane.

n Szczegóły kontaktowe w przypadku pytań zwrotnych/przyjęcia 
przesyłek zwrotnych.

5. Przygotowanie do czyszczenia i 
dezynfekcji

Pierwsze kroki właściwej dekontaminacji rozpoczynają się już w 
pomieszczeniu zabiegowym. Przyschnięte na narzędziach materiały 
stomatologiczne, np. materiały wypełniające lub preparat do usuwania 
cementu na bazie kwasu fosforowego, muszą zostać usunięte 
bezpośrednio po użyciu, inaczej istnieje zagrożenie utwardzeniem 
lub korozją. Cement dentystyczny najlepiej usuwać bezpośrednio po 
użyciu jeszcze przy fotelu pacjenta przy pomocy tupfera lub ręcznika 
celulozowego. Pozostałości roztworów izotonicznych (np. roztwór soli 
fizjologicznej), lekarstwa przeciwkrwotoczne i środki wytrawiające 
muszą być usuwane przed odłożeniem narzędzi. Dla narzędzi z 
zaschniętymi jeszcze pozostałościami materiałów wypełniających 
zaleca się czyszczenie i dezynfekcję w kąpieli ultradźwiękowej. 
Należy przy tym sprawdzić przydatność narzędzia do kąpieli 
ultradźwiękowej (patrz rozdział 6.3 Ultradźwięki). 

Narzędzia z materiałami 
wypełniającymi i środkami 
trawiącymi natychmiast 
wstępnie oczyścić

Narzędzia do wypełniania z przywartym 
materiałem kompozytowym Przyczyna: Brak 
natychmiastowego czyszczenia
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Należy preferować maszynową dekontaminację narzędzi. Po użyciu 
narzędzia są odkładane ostrożnie na odpowiednią tacę lub do kasety 
na narzędzia (odkładanie na sucho) i powinny zostać poddane tak 
szybko, jak to możliwe, maszynowemu myciu i dezynfekcji. Należy tu 
zwrócić szczególną uwagę na wskazania producenta! Niewłaściwe 
obchodzenie się z narzędziami może prowadzić do ich uszkodzenia. 
Dotyczy to szczególnie narzędzi z precyzyjnymi końcówkami 
roboczymi, np. pincet, sond, nożyczek, szczególnie też z wkładkami ze 
stopów twardych, uchwytów igieł, narzędzi periodontologicznych (PA). 

Przy odkładaniu mokrym narzędzia są wkładane przeważnie do 
roztworu środka czyszcząco-dezynfekującego, nie działającego 
utrwalająco na białko. Należy unikać środków dezynfekujących 
zawierających aldehydy, ponieważ mają one działanie utrwalające. 
Należy bezwzględnie przestrzegać danych producenta w odniesieniu 
do stężenia i czasu ekspozycji, a w razie potrzeby dodawania środka 
wzmacniającego czyszczenie. 

Przy obydwu metodach odkładania należy unikać długich czasów 
oczekiwania do dekontaminacji, np. przez noc czy weekend, 
ze względu na zagrożenie korozją i możliwość czyszczenia. 
Doświadczenia wskazują, że w praktyce przy odkładaniu na sucho 
czas oczekiwania do 6 godzin nie stwarza żadnych problemów. Jeśli 
to możliwe, należy preferować odkładania na sucho.

Narzędzia obrotowe muszą być wstępnie czyszczone przez 
natychmiastowe odkładanie na mokro lub za pomocą szczotki pod 
bieżącą wodą. Jeśli narzędzia te mogą być obrabiane w myjni-
dezynfektorze, warunkiem jest, że są umieszczone w pewny sposób 
w odpowiednich maszynowych stojakach do wierteł. Przy ręcznej 
dekontaminacji obrotowe narzędzia powinny być włożone do 
oddzielnego pojemnika (frezatora) do dezynfekcji i następnie podane 
czyszczeniu. To samo dotyczy narzędzi do kanałów korzeni.

Również prostnice i kątnice oraz turbiny należy odkładać oddzielnie i 
przygotowywać w specjalny sposób, najlepiej maszynowo, zgodnie z 
danymi producenta. 

W celu efektywnego czyszczenia narzędzia przegubowe (nożyczki, 
szczypce) muszą być otwarte, aby zminimalizować zachodzące na 
siebie powierzchnie. Stosowane tacki sitowe, wieszaki, uchwyty itd. 
muszą być w takim stanie, aby późniejsze czyszczenie w zbiorniku 
ultradźwiękowym lub myjniach-dezynfektorach nie było zakłócone 
przez cień akustyczny lub cień mycia. Przygotowane do zabiegu 
na stoliku lekarskim, nie użyte narzędzia, należy traktować tak jak 
narzędzia użyte.

Nożyczki ze złamanym końcem. 
Przyczyna: Niewłaściwe odkładanie

Narzędzia odkładać 
ostrożnie, nie rzucać

Zdeformowane narzędzie poprzez 
niewłaściwe użytkowanie

Frezatora
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Do delikatnych narzędzi należy stosować specjalne stojaki lub 
odpowiednie uchwyty do przechowywania.

Aby uniknąć uszkodzeń precyzyjnych narzędzi, należy je transportować 
w przewidzianych do tego pojemnikach z uchwytami mocującymi.

Narzędzi jednorazowego użytku, np. polerek lamelowych i szczotek 
polerujących, nie wolno ponownie przygotowywać. Należy je 
traktować, z zachowaniem odpowiednich przepisów, jako odpadki 
gabinetowe.

6. Mycie i dezynfekcja ręczna i 
maszynowa

6.1 Mycie ręczne/mycie dezynfekcyjne
W celu ręcznej dekontaminacji narzędzia wkładane są do 
roztworu mieszanego środka czyszcząco-dezynfekującego z 
udokumentowanym działaniem dezynfekującym.

n Właściwe stężenie
n Właściwy czas ekspozycji
n Właściwa temperatura

Do ręcznej dekontaminacji używa się aktywnie czyszczących i nie 
utrwalających białek środków o działaniu przeciwbakteryjnym lub bez 
takiego działania i/lub z enzymami. Jeśli konieczne jest czyszczenie 
dezynfekujące, działanie dezynfekujące musi być udowodnione w 
"dirty conditions" (duże obciążenie proteinowe) zgodnie z normami 
EN i właściwymi krajowymi dyrektywami. 

Przy zastosowaniu środka czyszcząco-dezynfekującego należy 
bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta dotyczących 
stężenia, temperatury, czasu ekspozycji oraz okresu ważności 
roztworu użytkowego. Przy narzędziach, które nie są wykonane 
ze stali szlachetnej, należy szczególnie przestrzegać wskazówek 
producenta dotyczących tolerancji materiałowej.

Na tolerancję materiałową wpływa typ substancji aktywnej, skład 
środka dezynfekującego, temperatura, czas ekspozycji, stężenie 
i wartość pH roztworu użytkowego. Przy organicznych związkach 
nadtlenowych, szczególnie przy zawierających kwas nadoctowy 
środkach dezynfekujących, tolerancja materiałowa zależy w dużej 
mierze od składu środka dezynfekującego i warunków zastosowania. 

Nie przygotowywać 
ponownie narzędzi jedno-
razowego użytku

Tacka na narzędzia z roztworem myjąco-
dezynfekującym

Dobierać właściwe środki 
myjące i dezynfekujące

Uważać na tolerancję 
materiałową!
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Przy środkach dezynfekcyjnych zawierających alkylaminy, na tolerancję 
materiałową w stosunku do elastomerów i połączeń klejonych duży 
wpływ ma chemiczna struktura substancji aktywnej. Przy elastomerach 
silikonowych może dojść przy dłuższej ekspozycji na środki 
dezynfekujące na tej bazie substancji aktywnych do twardnienia. 

Środki dezynfekujące na bazie organicznych związków nadtlenowych 
oraz alkylaminów należy zakwalifikować pod względem ich tolerancji 
materiałowej w stosunku do narzędzi jako wrażliwe. Z tego 
powodu należy ściśle przestrzegać wykazanych badaniami danych 
producenta środka dezynfekującego.

Niewłaściwe stężenie i zbyt długi czas ekspozycji mogą prowadzić do 
szkód materiałowych.

Przy dłuższym używaniu roztworu użytkowego mogą wystąpić 
następujące problemy: 
n Zagrożenie korozją z powodu zabrudzenia
n Zagrożenie korozją przy zwiększeniu stężenia spowodowanym 

odparowaniem
n Zmniejszenie skutku dezynfekującego spowodowane 

zabrudzeniem (zużycie substancji aktywnej/błąd proteinowy)

Narzędzia przegubowe należy wkładać do roztworu otwarte, w celu 
zminimalizowania pokrywających się powierzchni.

Narzędzia z otworami o małym przekroju, takie jak węże i kaniule 
oraz narzędzia z pustymi przestrzeniami są z reguły trudne do 
dekontaminacji. Dlatego należy zwrócić uwagę na to, aby miały 
przelot i tym samym aby wewnętrzne powierzchnie miały w całości 
kontakt z roztworem. 

Jeśli używane są produkty proszkowe, proszek musi zostać przed 
użyciem całkowicie rozpuszczony w wodzie. Dopiero wówczas można 
wkładać narzędzia. Nierozpuszczone cząstki mogą doprowadzić do 
zmian na powierzchni narzędzi i do zapchania narzędzi z otworami o 
małym przekroju. 

Narzędzia muszą być całkowicie zanurzone w roztworze. Dlatego 
kąpiele zanurzeniowe nie mogą być przeładowane.

Zaleca się stosowanie do czyszczenia miękkich ścierek 
niezostawiających włókien, szczotek z tworzywa sztucznego lub 
pistoletów do czyszczenia. Po czyszczeniu ręcznym/czyszczeniu 
dezynfekującym konieczne jest zawsze dokładne i intensywne 
spłukanie przy pomocy czystej, bieżącej wody. Usuwane są przy tym 

Otwierać narzędzia 
przegubowe

Bez pęcherzyków 
powietrza w pustych 
przestrzeniach

Rozpuszczać całkowicie 
produkty proszkowe! 

Pełne zanurzenie narzędzi
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pozostałe jeszcze ewentualnie, przyczepione resztki brudu. 

Aby zapobiec powstawaniu plam od wody, zaleca się stosowanie 
wody całkowicie zdemineralizowanej. Narzędzia muszą zostać 
następnie dokładnie wysuszone. Suszenie przy pomocy sprężonego 
powietrza jest szczególnie korzystne i skuteczne, i dlatego należy go 
przedkładać nad inne metody, jak np. suszenie ścierką. 

Główne przyczyny mechanicznych uszkodzeń przy ręcznej 
dekontaminacji to: 
n Szczotki metalowe
n Środki szorujące o dużym ziarnie
n Stosowanie nadmiernej siły
n Upuszczenie, uderzenie, zrzucenie

Delikatne narzędzia są bardzo podatne na uszkodzenia mechaniczne. 

Narzędzi transmisyjnych, prostnic i kątnic oraz turbin nie wolno 
wkładać do kąpieli zanurzeniowych. Można je oczyścić szczotką pod 
bieżącą wodą i spryskać na zewnątrz lub przetrzeć odpowiednim 
środkiem dezynfekującym. Do czyszczenia i konserwacji wewnątrz 
należy stosować środki i metody zalecane przez producentów, przy 
czym pierwszeństwo należy dać metodom maszynowym.

Narzędzia obrotowe umieszcza się w odpowiednim stojaku na 
narzędzia we właściwym dla tych narzędzi roztworze czyszcząco-
dezynfekującym. W przypadku polerek, ceramicznych lub łączonych 
tworzywem sztucznym ściernic, należy najpierw sprawdzić, czy środki 
te nadają się również do takich narzędzi. Niewłaściwe środki, np. 
preparaty alkoholowe, mogą rozpuszczać spoiwa, również uchwyty 
mocujące. Końcówki ultradźwiękowe są trudne do dekontaminacji. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby przy pomocy odpowiednich 
środków, np. drutu do czyszczenia, zapewnić przepustowość. Dalsza 
dekontaminacja odbywa się zgodnie ze wskazaniami producenta.

Narzędzia do kanałów korzeni są wrażliwe na uszkodzenia 
mechaniczne i dlatego należy je przygotowywać oddzielnie i trzymać 
na specjalnych stojakach. Do czyszczenia i dezynfekcji należy 
usunąć stopery silikonowe do ustawiania głębokości preparowania. 
Narzędzia do kanałów korzeni z anodowanym kolorowo uchwytem 
mogą ulegać w alkalicznych roztworach uszkodzeniu i tracić kolorowe 
kodowanie. 

Plamy na skutek dużej 
zawartości soli w wodzie do płukania

Stojak z narzędziami do kanałów korzeni
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6.2 Mycie i dezynfekcja maszynowa
Standaryzację mycia i dezynfekcji najłatwiej jest osiągnąć za pomocą 
procedury maszynowej. Dobre czyszczenie przy dekontaminacji 
narzędzi służy również w dużej mierze utrzymaniu wartości i jest 
warunkiem udanej sterylizacji. Ze względu na normy międzynarodowe 
(PN-EN ISO 15883) oraz krajowe (np. PN-EN ISO 15883) i krajowe 
wytyczne zastosowanie powinny znajdować wyłącznie walidowane 
maszynowe procedury mycia i dezynfekcji. Ogólne wymagania 
dotyczące myjni-dezynfektorów (WD) są opisane w części 1 PN-EN 
ISO 15883. 

Do maszynowej dekontaminacji nadają się szczególnie narzędzia 
odkładane na sucho. Przy odkładaniu na mokro (np. narzędzia 
obrotowe) konieczne jest dokładne spłukanie pieniącego się, 
aktywnego środka czyszczącego i dezynfekującego. Piana może 
zredukować znacznie ciśnienie mycia przy czyszczeniu maszynowym 
i wpłynąć niekorzystnie na wynik. 

Wskazówka ta dotyczy również sytuacji, gdy narzędzia z 
problematycznymi zabrudzeniami (przyschnięte materiały 
wypełniające lub podobne) były wcześniej czyszczone ręcznie lub w 
kąpieli ultradźwiękowej. 

Przy maszynowej dekontaminacji należy zwrócić szczególną uwagę 
na kilka punktów:
n Warunkiem skutecznego maszynowej dekontaminacji jest właściwe 

załadowanie tacek sitowych, wkładów, uchwytów itd.
n Narzędzia przegubowe muszą być odkładane w pozycji otwartej.
n Tacki sitowe nie mogą być przeładowane, aby narzędzia 

były dobrze omywane. Przy walidowanych procesach należy 
dotrzymywać ustalonego wzoru załadowywania.

n Narzędzia o dużej powierzchni muszą być układane na tacce 
sitowej tak, aby przez "cień mycia" nie przeszkadzały w myciu 
innych narzędzi.

n Narzędzia z pustymi przestrzeniami (np. turbiny) muszą być 
dokładnie myte również wewnątrz. W tym celu należy stosować 
specjalne, dobrane do instrumentarium, wkładki z urządzeniami 
myjącymi.

n Narzędzia muszą być położone lub ułożone odpowiednio do swej 
wrażliwości mechanicznej tak, aby wykluczyć ich uszkodzenie.

Właściwe dla mycia zała-
dowanie
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Przy narzędziach obrotowych ze stopu twardego lub nierdzewnej 
stali szlachetnej zaleca się przeprowadzanie dekontaminacji w 
specjalnych uchwytach, aby zapobiec uszkodzeniu ostrzy.
Anodowane kolorowo elementy aluminiowe mogą stracić przy 
stosowaniu maszynowej dekontaminacji kolor, a tym samym swoją 
funkcję kodującą (patrz rozdział 11.10). Przy stosowaniu specjalnych 
środków myjących i użyciu całkowicie zdemineralizowanej wody do 
płukania (również do termicznej dezynfekcji) można przygotowywać 
anodowane kolorowo aluminium wraz z innymi mytymi przedmiotami.

Myte przedmioty należy usunąć natychmiast po zakończeniu 
programu z maszyny, ponieważ pozostawienie w zamkniętej 
maszynie może powodować korozję z powodu pozostałej wilgoci. 

Generalnie preferować należy procedury, w których czyszczenie 
jest realizowane oddzielnie od dezynfekcji. Przy maszynowej 
dekontaminacji stosuje się zarówno procedurę termiczną, jak 
i chemotermiczną. Generalnie preferować należy procedurę z 
dezynfekcją termiczną. Dlatego przydatność przygotowywanych 
wyrobów medycznych do dekontaminacji maszynowej z dezynfekcją 
termiczną należy uwzględnić już przy ich nabywaniu. 

Przy procedurze termicznej dezynfekcja odbywa się w temperaturze 
od 65 °C z odpowiednim czasem ekspozycji. Jako wskaźnik 
skuteczności dezynfekcji wprowadzona została wartość Ao 
(PN-EN ISO 15883, Załącznik A), który określa w zależności od 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego i zamierzonego przeznaczenia 
wyrobów medycznych zależność między temperaturą i czasem (np. 
Ao = 3.000 = 90 °C i 5 minut czasu działania). Struktura programu 
jest zależna od wymogów odnośnie do wydajności czyszczenia, 
dezynfekcji i jakości płukania oraz od mytych przedmiotów. 
Maszynowy program dekontaminacji z dezynfekcją termiczną odbywa 
się np. w następujących krokach:

Mocno uszkodzony stojak z anodowanego 
aluminium
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1. Płukanie wstępne
Zimna woda bez dodatków. Usunięcie dużych zanieczyszczeń i 
substancji pianotwórczych.

2. Mycie
Ciepła lub zimna woda zmiękczona. Mycie odbywa się z reguły 
przy temperaturach rzędu 40-55 °C przez minimum 5 minut. Jako 
środek myjący stosuje się odpowiednie, mniej lub bardziej alkaliczne 
środki. Dobór środków myjących odbywa się zależnie od materiału 
i właściwości narzędzi, koniecznej wydajności mycia oraz wymagań 
krajowych dyrektyw i zaleceń (np. w Niemczech Instytutu Roberta 
Kocha). 

3. Pierwsze płukanie pośrednie
Ciepła lub zimna woda. Przez dodanie środka neutralizującego 
na bazie kwasu ułatwia się spłukanie alkalicznych resztek środka 
myjącego. Również przy zastosowanie neutralnych środków 
myjących w przypadku niekorzystnej jakości wody, np. przy dużej 
zawartości soli, zaleca się stosowanie środka neutralizującego, aby 
zapobiec tworzeniu się osadu.

4. Drugie płukanie pośrednie
Ciepła lub zimna woda bez dodatku (ewentualnie całkowicie 
zdemineralizowana woda). Zależnie od mytych przedmiotów oraz 
koniecznej jakości i pewności, wykonywane jest wielokrotne mycie 
pośrednie bez dodatków.

5. Dezynfekcja termiczna/płukanie końcowe
Jeśli to możliwe, stosować całkowicie zdemineralizowaną wodę, jej 
użycie zapobiega powstawaniu plam, osadów i korozji na płukanych 
przedmiotach. Zapobiega to również krystalizowaniu, które może 
zakłócić sterylizację. Jeśli za pomocą dodatku środka do płukania 
skróceniu ma ulec czas suszenia, należy zwrócić uwagę na tolerancję 
materiałową.

6. Suszenie
Wystarczające suszenie należy zapewnić przez myjnię/dezynfektor 
lub poprzez inne, odpowiednie kroki. Przy stosowanych chemikaliach 
procesowych należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących 
stężenia, temperatury i czasu ekspozycji, ponieważ tylko w ten 
sposób osiągnięty zostanie prawidłowy wynik przy najmniejszym 
zagrożeniu dla materiału. Automatyczne dozowanie objętościowe 
płynnych chemikaliów procesowych musi być kontrolowane. 

Dopasować środki 
myjące!

Zmiany na skutek niedostatecznego wypłu-
kania pozostałości środków myjących
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Przy niektórych narzędziach obowiązują 
następujące wskazania

Delikatne narzędzia mogą być przygotowywane maszynowo, jeśli 
zapewnione jest pewne zamocowanie, np. w stojakach, i jeśli 
dopasowana zostanie technika mycia. 

Przy niektórych narzędziach należy zwrócić szczególną uwagę na 
następujące elementy: 

n Sondy, narzędzia periodontologiczne (PA) i inne delikatne narzędzia 
muszą być chronione przed uszkodzeniem w specjalnych uchwytach.

n Narzędzia obrotowe, takie jak wiertła, frezy i ściernice nadają się 
do maszynowej dekontaminacji, jeśli jest to zgodne z zaleceniami 
producenta. Powinny być one wkładane w specjalnych, nadających 
do mycia stojakach narzędziowych. Konieczne może być tu 
dodatkowa wstępna obróbka w kąpieli ultradźwiękowej.

n Narzędzia do kanałów korzeni muszą być zawsze przygotowywane 
w odpowiednich stojakach narzędziowych, aby filigranowe części 
robocze nie uległy uszkodzeniu i aby zminimalizować zagrożenie 
skaleczeniem.

n Końcówki ultradźwiękowe i dźwiękowe z kanałem do 
wewnętrznego chłodzenia należy podłączyć do specjalnego 
adaptera myjącego, aby możliwe było ich wymycie wewnątrz. 
Aby zapobiec korozji, należy je później przepłukać całkowicie 
zdemineralizowaną wodą.

n Prostnice i kątnice oraz turbiny mogą być dekontaminowane 
maszynowo, jeśli jest to zgodne z zaleceniami producenta, którego 
wskazówek należy przy tym przestrzegać, i jeśli istnieją specjalne 
urządzenia myjące do przepłukiwania systemu prowadzenia sprayu 
i doprowadzenia oraz odprowadzenia powietrza do napędu turbiny. 
To samo dotyczy kanałów sprayu powietrznego i wodnego oraz 
kanału przekładni napędzanych silnikiem końcówek turbinowych i 
na mikrosilnik. Dla tych narzędzi istnieją też specjalne narzędzia z 
procesami łączonego mycia, konserwacji i dezynfekcji.

n Stomatoskopy są generalnie narażone na zużycie. Srebrne 
lusterka szklane mogą przy dekontaminacji maszynowej 
zmatowieć; lusterka napylane rodem są odporniejsze. Są one 
jednak wrażliwe na wpływy mechaniczne.

Narzędzia z pozostałościami koagulacyjnymi, które nie zostały 
usunięte przez dodatkowe, intensywne mycie (np. 3 % roztwór 
nadtlenku wodoru, szczotka, kąpiel ultradźwiękowa), muszą zostać 
wydzielone, ponieważ nie jest zapewnione ani funkcja, ani wymagany 
stan higieniczny.

Stojak na wiertła

Prostnice i kątnice
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6.3 Ultradźwięki
Myjki ultradźwiekowe są szczególnie przydatne do wspomagania 
czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej oraz twardych tworzyw 
sztucznych. Wrażliwe mechanicznie instrumenty mogą być przy 
wsparciu ultradźwięków bezpiecznie i dokładnie wyczyszczone i 
zdezynfekowane. Wydajne urządzenia ultradźwiękowe uwalniają 
przyschnięte zabrudzenia, również w trudno dostępnych miejscach. 

Przy stosowaniu kąpieli obowiązują zasadniczo takie same wymogi, 
jak przy ręcznym czyszczeniu i dezynfekcji w kąpieli zanurzeniowej. 
Ponadto obowiązują następujące, specjalne uwarunkowania:

Poziom napełnienia
Kąpiel musi być napełniona do oznakowania

Właściwy środek myjący/dezynfekujący
Do wody musi być dodany właściwy środek myjący lub dezynfekujący.

Nie przekraczać temperatury 50 °C, ponieważ może to prowadzić 
do inkrustacji krwi. 
Temperatura rzędu 40 °C do 50 °C wspomaga wydajność 
czyszczenia. Przy myciu i dezynfekcji należy uwzględnić, zależnie 
od produktu, zalecenia producenta odnośnie do stężenia, czasu 
działania ultradźwięków i temperaturę.

Odgazowanie
Świeży roztwór dezynfekujący lub czyszczący musi zostać przed 
pierwszym zastosowaniem odgazowany.

Odpowiednio wczesna wymiana roztworu myjącego/
dezynfekującego
Duże zabrudzenie w zbiorniku ultradźwiękowym wpływa niekorzystnie 
na skuteczność i zwiększa zagrożenie korozją. Dlatego zależnie od 
warunków zastosowania należy regularnie wymieniać roztwór zgodnie 
z zaleceniami producenta.

Nawet przy właściwym stosowaniu kąpieli można uniknąć błędów 
poprzez stosowanie kilku zasadniczych zasad: 

n Narzędzia wolno wkładać tylko w odpowiednich uchwytach lub 
koszykach, aby działanie ultradźwięków nie było zakłócone.

n Narzędzia muszą być całkowicie zanurzone w roztworze myjącym. 
n Narzędzia przegubowe, jak nożyczki, muszą być dekontaminowane 

w pozycji otwartej, aby zminimalizować pokrywanie się powierzchni.

Myjka ultradźwiękowa

Stosowanie kąpieli
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n Nie wolno przeładowywać tacek sitowych.
n Narzędzia z pustymi korpusami, jak kanały do odsysania, muszą 

zostać odpowietrzone przez skośne wkładanie do kąpieli ultradźwię-
kowej, ponieważ poduszki powietrzne uniemożliwiają czyszczenie.

n Ostrza nie mogą dotykać części metalowych.

Po zakończeniu kąpieli ultradźwiękowej narzędzia należy dokładnie 
ręcznie umyć lub poddać maszynowej dekontaminacji. Ręczne 
płukanie może być wykonane przy użyciu wody pitnej i musi usunąć 
resztki środków czyszczących i dezynfekujących. W celu uniknięcia 
ewentualnych niszczących plam z wody można użyć do płukania 
całkowicie zdemineralizowanej wody.

Wskazówki do określonych narzędzi 
stomatologicznych

Prostnice i kątnice, turbiny oraz inne elementy napędowe nie mogą 
być przygotowywane w kąpieli zanurzeniowej ani ultradźwiękowej.

Obrotowe narzędzia stomatologiczne dekontaminować tylko przy 
pomocy odpowiednich środków czyszczących i dezynfekujących. 
Przed obróbką w kąpieli ultradźwiękowej powinny one zostać wetknięte 
w specjalnie do tego przewidziany stojak, aby uniknąć wzajemnych 
uszkodzeń narzędzi na skutek styku (np. przez ostre brzegi tnące, ziar-
no diamentowe). Przy polerkach i narzędziach elastycznych (szczotki 
polerskie, kielichy) skuteczność obróbki ultradźwiękowej może być 
ograniczona, ponieważ elastyczny materiał pochłania ultradźwięki.

Narzędzia do kanałów korzeni z anodowanym kolorowo uchwytem 
ulegają w alkalicznych roztworach uszkodzeniu i tracą kolorowe 
kodowanie.

Przy stojakach narzędziowych lub tackach, nie wykonanych ze stali 
szlachetnej, ale na przykład z chromowanego mosiądzu, anodowane-
go aluminium lub tworzywa sztucznego, należy używać odpowiednio 
do tego dobranych środków myjących i dezynfekujących.

Stomatoskopy mogą ulec w kąpieli ultradźwiękowej uszkodzeniu.

Mocno kwasowe środki myjące, np środki do usuwania cementu, 
powinny być używane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, ponieważ 
stosowanie takich środków myjących prowadzi do korozji powierzchni 
i spoin lutowanych. 

Szczególnie ważne: 
Dokładne spłukanie!

Prostnice i kątnice, turbiny 
i inne napędy

Narzędzia obrotowe i 
oscylacyjne

Narzędzia do kanałów 
korzeni

Narzędzia chromowane i 
aluminiowe

Stomatoskopy

Skorodowana łopatka do wypełnień 
Przyczyna: Wytrawienie przez kwaśmy śro-
dek do usuwania cementu
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7. Kontrola i konserwacja
Wystarczająca czystość jest podstawowym warunkiem skutecznej 
sterylizacji. Narzędzia muszą być makroskopowo czyste, tzn. wolne 
od widocznych pozostałości. Kontrolę przeprowadza się wzrokowo. 
Szczególnie starannej kontroli wymagają krytyczne obszary, takie 
jak struktura uchwytu, przeguby czy rowkowania szczęk. Godne 
polecenia są przy tym do kontroli narzędzi lampy robocze ze 
szkłem powiększającym. Jeśli istnieją wątpliwości co do czystości, 
szczególnie przy narzędziach z pustymi przestrzeniami, należy 
przeprowadzić chemiczne wykrywanie białka lub krwi. 

Wszystkie narzędzia z kanałami, takie jak kaniule itp. muszą być 
sprawdzone pod względem przepustowości. Przy braku drożności, 
narzędzia należy poddać dodatkowej obróbce. Jeśli to nie poskutkuje, 
narzędzia należy wymienić. 

Niewystarczająco wyczyszczone narzędzia muszą zostać ponownie 
umyte i zdezynfekowane, a następnie dobrze spłukane. 

Przed sprawdzeniem działania narzędzia z metalowymi 
powierzchniami ślizgowymi, jak np. narzędzia przegubowe, muszą 
być miejscowo nasmarowane (spray z rurką, butelka z wkraplaczem 
lub smarowniczka olejowa).

Pod pojęciem konserwacji rozumie się nanoszenie środka 
konserwującego na narzędzia w przegubach, zamkach lub gwintach 
i na powierzchniach ślizgowych, np. przy kleszczykach, nożyczkach, 
po starannym czyszczeniu i dezynfekcji. Minimalizuje to tarcie metalu 
o metal i jest środkiem zapobiegawczym przeciwko korozji ciernej.

Proces ten zapewnia utrzymanie narzędzi w stanie funkcjonalnym.

Wymagania w stosunku do środków konserwujących do 
instrumentarium chirurgicznego: 
n Bazujące na oleju parafinowym/wazelinowym
n Biokompatybilne zgodnie z Europejską lub Amerykańską 

Farmakopeą
n Nadające się do sterylizacji i przepuszczające parę

Narzędzia nie mogą być konserwowane przy pomocy środków 
zawierających silikon. Mogą one prowadzić do blokowania i do braku 
skuteczności sterylizacji parowej. 

Resztki krwi na strukturze uchwytu narzę-
dzia Przyczyna: Niewystarczające czysz-
czenie

Oliwienie narzędzi przy pomocy sprayu lub 
smarowniczki
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Prawidłowe przeprowadzenie konserwacji:
Narzędzia muszą być schłodzone do temperatury pokojowej, ponieważ 
w innym przypadku podczas poruszania się części istnieje zagrożenie 
ścieraniem i tzw. "zatarcia metalu", co skutkuje utrudnieniem ruchu lub 
całkowitym jego zablokowaniem. 
Środek konserwujący należy rozprowadzić równomiernie przez ruchy 
przegubu/powierzchni ślizgowych. Nadmiar środka konserwującego 
należy usunąć z powierzchni przy pomocy nie zostawiającej włókien 
ściereczki. 

Nadmierne spryskanie narzędzi lub maszynowe nakładanie 
środków konserwujących ani nie jest wystarczające, ani nie stanowi 
dodatkowej ochrony przed korozją. Zanurzenie, z powodu zagrożenia 
zanieczyszczeniem zarazkami, należy odradzić. 

Powierzchnie z tworzywa sztucznego nie mogą być konserwowane 
przy pomocy środków konserwujących do narzędzi. 

Obowiązują następujące wyjątki: 

n Prostnice i kątnice oraz turbiny należy konserwować ze względu 
na skomplikowaną budowę wewnętrzną przy pomocy specjalnych 
środków zalecanych przez producentów. 

n Różne narzędzia są dopasowane do ich specyficznego 
przeznaczenia. Dlatego kontrola musi być przeprowadzana w ten 
sposób, aby narzędzia, które nie odpowiadają temu przeznaczeniu, 
zostały w sposób niezawodny wyeliminowane. W razie wątpliwości 
należy uzgodnić właściwą metodę kontroli z producentem narzędzia.

n Po kontroli, delikatne narzędzia należy ponownie umieścić, w celu 
uniknięcia uszkodzeń transportowych, w zaprojektowanych do tego 
kasetkach, lub zabezpieczyć przy pomocy odpowiednich urządzeń 
przed przesuwaniem się.

n Narzędzia tnące (instrumenty periodontologiczne, ekskawatory, 
instrumenty do obcinania krawędzi dziąsłowych, ostre łyżeczki) 
muszą być regularnie ostrzone. W celu zachowania ostrości i funkcji 
korzystne jest ich ostrzenie po każdym użyciu.

Często ostrzone narzędzia ulegają osłabieniu na skutek zmniejszenia 
przekroju. Jeśli istnieje zagrożenie, że narzędzie te mogą się pod 
normalnym naciskiem roboczym wygiąć lub złamać, należy je 
wyeliminować.

Wewnętrzna budowa prostnicy i kątnicy

Specjalne 
przechowywanie 
wrażliwych części

Tępe narzędzie periodontologiczne

Ostrzyć narzędzia tnące
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8. Pakowanie
W odniesieniu do pakowania sterylizowanych przedmiotów 
obowiązuje międzynarodowa norma EN ISO 11607 Część 1 i Część 
2, w której opisany jest materiał do pakowania (Część 1) i walidacja 
procesu pakowania (Część 2). 

Opakowanie sterylizowanych przedmiotów musi stanowić system 
bariery sterylnej. Ma ono za zadanie, zapobiec przedostaniu się do 
opakowania mikroorganizmów oraz umożliwić aseptyczne wyjęcie 
narzędzi. Opakowanie musi się dać łatwo otworzyć w aseptycznych 
warunkach. System bariery sterylnej stanowi mikrobiologiczną 
barierę, która zapobiega w określonych warunkach rekontaminacji 
narzędzi. Do warunków tych zalicza się: 

n Temperaturę 
n Ciśnienie 
n Wilgotność 
n Światło słoneczne 
n Czystość 
n Obciążenie bakteriami 

Opakowanie ochronne jest dodatkowym opakowaniem, którego 
zadaniem jest zapobieganie uszkodzeniom systemu bariery sterylnej 
od chwili utworzenia do chwili użycia. 

System bariery sterylnej może być systemem wielokrotnego użytku 
(sterylizowane pojemniki) lub produktem jednorazowego użytku 
(włókniny, papiery, worki z folii przezroczystej). 

Kontenery i systemy magazynowe służą do zachowania wartości 
narzędzi. 

Opakowanie ma istotny wpływ na wynik procesu sterylizacji.
Opakowanie sterylizowanych przedmiotów musi charakteryzować się 
dostateczną przepuszczalnością dla powietrza oraz zastosowanego 
każdorazowo medium sterylizacyjnego tak, aby osiągnąć konieczne 
dla procesu warunki sterylizacji. Opakowanie nie może prowadzić 
do większej niż zwykle absorpcji medium sterylizacyjnego oraz 
do jakiejkolwiek zmiany. Kontrola przydatności opakowania w 
odniesieniu do wyniku sterylizacji odbywa się w ramach walidacji 
procesu sterylizacji. Jeżeli w trakcie bieżącego procesu stosuje się 
opakowania nowe, niesprawdzone w ramach walidacji, w danym 
przypadku konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny 
wydajności (walidacja). 
Dokładne suszenie jest również ważne dla zachowania wartości 

System bariery sterylnej

Zamykanie opakowań sterylnych 
przy pomocy zgrzewarki.

Opakowanie ochronne

Suszenie
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narzędzi, ponieważ resztkowa wilgoć prowadzi do uszkodzeń 
korozyjnych. Przy stosowaniu włóknin należy zwracać uwagę na to, 
aby nie utrudniały one suszenia. 

Na opakowaniu musi być możliwe umieszczenie oznakowania ze 
wskazówkami takimi, jak:
n Data sterylizacji
n Osoba pakująca
n Termin ważności (jeśli został określony)
n Zawartość

9. Sterylizacja
W zakresie ważności norm EN stosowanie sterylnych narzędzi na 
lub bezpośrednio w organiźmie pacjenta zakłada, że narzędzia 
są właściwie umyte i zdezynfekowane, w razie potrzeby 
sterylizowane w walidowanej procedurze w dopuszczonym do 
sterylizowania opakowaniu i przechowywane po sterylizacji zgodnie 
z obowiązującymi dla sterylizowanych przedmiotów zasadami. 
Dlatego ważne jest, aby stosować tylko te procedury sterylizacyjne/
sterylizatory, które umożliwiają walidowany proces sterylizacji. 
Osprzęt do sterylizacji oraz opakowanie do sterylizacji muszą być 
dobrane zarówno do zawartości opakowania, jak też do stosowanej 
procedury sterylizacyjnej. Należy przestrzegać odpowiedniej 
instrukcji użytkowania stosowanych sterylizatorów. W gabinecie 
stomatologicznym należy preferować sterylizację parową!

9.1 Sterylizacja parowa

Sterylizację parową przeprowadza się używjąc pary nasyconej, 
normalnie w temperaturze 134 °C. 

Sterylizator i procedura sterylizacji muszą być zgodne z 
obowiązującymi normami i dyrektywami.

Zgodnie z normą EN 13060 (Małe sterylizatory parowe) typy 
sterylizatorów są podzielone na trzy kategorie:

Typ B Do wyrobów opakowanych, litych, wgłębionych i porowatych 
produktów
Typ N Do nieopakowanych, litych narzędzi
Typ S Do wyrobów, które określa wytwórca małych sterylizatorów

Oznakowanie

Sprawdzić przydatność i 
funkcjonalność steryliza-
tora

Mały sterylizator parowy
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Wskazówka:
Typ B - autoklaw wszechstronny
Do uniwersalnego użytku w gabinecie stomatologicznym zaleca się 
stosowanie urządzenia typu B. Dla pozostałych typów obowiązują 
następujące ograniczenia:
n Małe sterylizatory typu N nie nadają się do opakowanych 

produktów i dlatego z reguły nie są przydatne do powtórnego 
przygotowania narzędzi, które powinny zostać poddane sterylizacji.

n Sterylizatory typu S nadają się do specyficznych produktów, np 
końcówek turbin i mikrosilników.

Należy przestrzegać wymaganych procedur kontrolnych oraz 
przepisów serwisowych. Należy przestrzegać dokładnie instrukcji 
użytkowania dołączonej przez producenta.

W sterylizatorach parowych wolno używać tylko całkowicie 
zdemineralizowanej lub destylowanej wody. Stosowanie wody 
wodociągowej prowadzi do powstawania osadów i szkód korozyjnych 
narzędzi i sterylizatora.

Duża ilość chemoindykatorów w sterylizowanej partii może prowadzić 
do powstawania plam na instrumentarium, szczególnie przy 
bezpośrednim styku. Szczególnie narażone są produkty ze srebra lub 
z posrebrzaną powierzchnią. 

Przy walidowanych procedurach sterylizacyjnych zgodnie z 
ISO 17665 (lub w niemieckim obszarze językowym zgodnie 
z DIN 58946 Część 6) z dokumentowaniem odpowiednich 
parametrów procesowych, takich jak ciśnienie, temperatura i udział 
niekondensujących się gazów w parze, sensowne jest stosowanie 
chemoindykatorów do potwierdzenia dokonanej sterylizacji. Używana 
do sterylizacji para musi być wolna od zanieczyszczeń i nie może 
zakłócać procesu sterylizacji, ani powodować uszkodzeń sterylizatora 
i sterylizowanych przedmiotów. Aby to zapewnić, nie powinny być 
przekraczane wytyczne zgodne z tabelą EN 13060, Załącznik C w 
sprawie jakości wody kotłowej i kondensatu. W przeciwnym wypadku 
cząstki rdzy z systemu wodociągowego mogą powodować korozję 
a za duża zawartość kwasu krzemowego może prowadzić do 
przebarwiania narzędzi.

Plamy na pęsecie: Przyczyna: Niewłaściwa 
jakość pary

Powstawanie plam 
przez barwienie z 
chemoindykatorów

Zapewnić jakość pary 
zgodnie z EN 285 lub 
EN 13060!

Przykład zaplamień wywołanych 
zanieczyszczeniami zawartymi w kondensacie 
pary wodnej
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Duże ilości wodorowęglanu w wodzie zasilającej prowadzą do 
zwiększenia udziału gazów obojętnych w parze sterylizującej i mogą 
zagrozić wynikowi sterylizacji. 

Wilgoć w kontenerach może prowadzić do korozji narzędzi. Częstą 
przyczyną niewłaściwego, niewystarczającego suszenia jest 
niewłaściwa kolejność załadunku oraz zastosowanie do suszenia 
nieodpowiednich włóknin. Ciężkie sita należy ustawiać zawsze 
na najniższym poziomie, aby największa ilość kondensatu mogła 
spływać bezpośrednio.

Jako dopuszczalną resztkową wilgotność traktuje się – w praktyce – 
pojedyncze krople wody (nie kałuże), które muszą obeschnąć w 
przeciągu 15 minut. Mogą po tym pozostać plamy. Kroki w celu 
uniknięcia resztkowej wilgoci/wody można omówić z producentem 
sterylizatora. 

Przy narzędziach stomatologicznych wymagających oddzielnej 
dekontaminacji należy stosować poniższe wskazówki dotyczące 
sterylizacji parowej: 
n Narzędzia obrotowe (np. wiertła lub frezy) można poddawać 

sterylizacji parowej. 
n Prostnice i kątnice oraz turbiny ze względu na krótki czas 

ekspozycji należy sterylizować możliwie w temperaturze 134 °C. 
n Stomatoskopy można poddawać sterylizacji parowej, są one 

jednak produktami podlegającymi zużyciu i mogą z czasem 
zmatowieć na skutek przenikania wilgoci, spowodowanego różną 
termiczną rozszerzalnością materiałów. 

Zanieczyszczenia w kondensacie pary dla sterylizatorów, mierzone na doprowadzeniu 
sterylizatora
Substancja/właściwość w. zasilająca
Krzemiany (SiO2) ≤ 0,1 mg/l
Żelazo ≤ 0,1 mg/l
Kadm ≤ 0,005 mg/l
Ołów ≤ 0,05 mg/l
Pozostałości metali ciężkich oprócz żelaza, 
kadmu, ołowiu ≤ 0,1 mg/l
Chlorki (Cl-) ≤ 0,1 mg/l
Fosforany (P2O5) ≤ 0,1 mg/l
Przewodność (przy 25°C) ≤ 3 μS/cm
Wartość pH (stopień kasowości) 5 do 7
Wygląd bezbarwne, przezroczyste, 

bez osadów
Twardość Σ (jonów ziemi alkaicznej) ≤ 0,02 mmol/l

Uwaga: Procedura pobierania próbki konden-
satu jest podana pod 22.4. 

Źródło: EN 13060, Załącznik C, Stan 2009

Zagrożenie korozją przez 
resztkową wilgoć/wodę 
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9.2 Sterylizacja gorącym powietrzem
Mimo że sterylizacja gorącym powietrzem nie odpowiada już 
aktualnemu stanowi wiedzy, w pojedynczych przypadkach procedura 
ta jest jeszcze stosowana. Jeżeli sterylizator na gorące powietrze jest 
jeszcze w użyciu, obowiązują tu następujące, specjalne wskazówki: 

Przy temperaturze powyżej 185 °C następuje spiekanie oleju 
parafinowego i przestaje on spełniać funkcję smarującą, ograniczając 
funkcjonalność narzędzia. 

Przy znacznym przekroczeniu temperatury zadanej istnieje zagrożenie 
rozhartowaniem i tym samym utratą funkcjonalności oraz powstaniem 
korozji. Tym samym narzędzia tracą swą wartość użytkową. Wysoka 
temperatura może uszkodzić lub zniszczyć również tworzywa sztuczne 
(np. kolorowe pierścienie na narzędziach). 

Aby zapewnić równomierny rozkład temperatury w komorze 
sterylizatora, a tym samym w sterylizowanych przedmiotach, należy 
bezwzględnie przestrzegać zawartych w instrukcji użytkowania 
sterylizatora danych na temat objętości ładunku! Końcówek turbin i 
mikrosilników nie wolno w żadnym wypadku sterylizować gorącym 
powietrzem. 

10. Przechowywanie
10.1 Przechowywanie narzędzi niesterylnych

Przechowywane w niekorzystnych warunkach narzędzia mogą 
korodować. Aby tego uniknąć, należy przechowywać narzędzia 
w suchych i zabezpieczonych przed pyłem warunkach. Aby na 
narzędziach nie tworzyła się wilgoć (kondensat), należy unikać dużych 
wahań temperatury. Chemikalia mogą niszczyć metal w bezpośrednim 
kontakcie, lub wydzielając opary wywoływać korozję. Dlatego nie wolno 
przechowywać narzędzi razem ze środkami chemicznymi. 

Przechowywanie narzędzi należy zorganizować tak, aby wykluczyć 
wzajemne uszkodzenie. Należy tu zastosować właściwe systemy; 
można dzięki temu zwiększyć przejrzystość i zredukować zagrożenie 
skaleczeniem przez użytkownika. Należy preferować zamknięte 
systemy odkładania i przechowywania, aby zapewnić dodatkową 
ochronę przed zarazkami. 

Nie wolno przekraczać 
zalecanej temperatury!
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10.2 Przechowywanie narzędzi sterylnych
Zasadniczym warunkiem zachowania sterylności narzędzi do czasu 
ich ponownego użycia w obrębie pacjenta jest jałowość opakowania. 
Pozbawione kurzu, suche otoczenie i unikanie wahań temperatury 
to warunki bezpiecznego przechowywania sterylnych przedmiotów 
i zapobiegania powstawaniu uszkodzeń korozyjnych. Takie warunki 
dopuszczają czas przechowywania przez okres 6 miesięcy (i dłużej). 
Szczegóły patrz norma EN 868 i tabela 1 normy DIN 58 953 – Część 9.

11. Zmiany powierzchniowe, naloty, 
korozja, starzenie i pęknięcia 
naprężeniowe 

11.1 Metal/Nalot – pozostałości organiczne

W praktyce z upływem czasu na różnych wyrobach medycznych 
występują zmiany, poczynając od ich powierzchni, wywołane przez 
wpływy chemiczne, termiczne i/lub fizyczne. Pochodzenia zmian 
powierzchniowych, o ile nie zostały one spowodowane podczas 
używania, szukać należy w procesie dekontaminacji. W przypadku 
wystąpienia zmian na powierzchni zewnętrznej należy, w celu ich 
usunięcia i unikania, postępować w sposób systematyczny i planowy. 

n Ustalić rodzaj, pochodzenie i przyczynę
n Oszacować zagrożenia
n W razie potrzeby zastosować zalecenia producenta w celu 

rozwiązania problemu 
n Wprowadzić kroki w celu zapobiegania, następnie poddać proces 

dekontaminacji walidacji

Regenerację/naprawę uszkodzonych produktów zaleca się tylko 
wtedy, gdy usunięte zostaną przyczyny zmian powierzchniowych. U 
podstawy wszystkich przytoczonych poniżej przykładów dotyczących 
najczęściej występujących zmian powierzchniowych na metalowych 
narzędziach ze stali nierdzewnej (stal NR) i/lub produktów z tworzywa 
sztucznego leży wymieniona wyżej systematyka. 
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Często zaobserwować można osady w kolorze rdzawym lub krwistym.
Bezpośrednio po operacji, pozostałości operacyjne (krew, białko), 
pozostałości chlorku sodowego, pozostałości lekarstw.

n Przyschnięcie z powodu zbyt długiego okresu między użyciem i 
dekontaminacją. 

n Utrwalenie przez niewłaściwy środek do dezynfekcji narzędzi. 
n Przeniesienie przez zabrudzony środek myjący i dezynfekujący. 
n Niewystarczające spłukanie po czyszczeniu. 
n Niewystarczające działanie myjące z powodu cienia akustycznego 

podczas czyszczenia ultradźwiękowego.
n Nieodpowiednia konserwacja myjni-dezynfektora. 
n Utrwalenie przez zbyt wysoką temperaturę wody na wejściu 

(> 45 °C) w 1. fazie mycia
n Niewystarczający przepływ lub płukanie, niewystarczające ciśnienie 

mycia, cień mycia. 
n Niezadowalający efekt mycia z powodu tworzenia się piany, na 

przykład z powodu dużej ilości krwi lub przeniesienia środka 
czyszczącego i dezynfekującego z czyszczenia ultradźwiękowego 
lub kąpieli zanurzeniowej.

n Nieodpowiednie załadowania z powodu niewłaściwego pojemnika/
uchwytu na narzędzia, przeładowanie.

n Niezadowalający efekt mycia, ponieważ narzędzia/urządzenia nie 
zostały otwarte i/lub zdemontowane. 

n Odpowiednie mycie
n Regularne odnawianie kąpieli zanurzeniowych
n Dodatkowe mycie przy pomocy ultradźwięków
n Celowe, dodatkowe, ręczne mycie
n Wkładanie do 3-procentowego roztworu H2O2 (ok. 5 min.)

Pozostałości krwi w obszarze zamknięcia 
przegubu Przyczyna: Czyszczenie w stanie 
zamkniętym.

Czysty obszar zamknięcia przegubu
Przyczyna: Czyszczenie w stanie otwartym.

Rodzaj zmian 
powierzchniowych 

Pozostałości organiczne

Pochodzenie i przyczyny 

Zalecenia dotyczące 
usunięcia

111556_AKI_Gelb_PL_GB_4_CS4.indd   39 08.06.11   08:57



Prawiwdłowy sposób przygotowania instrumentarium w praktyce stomatologicznej, Wydanie 4, 2011, www.a-k-i.org40

n Wszystkie większe zanieczyszczenia, szczególnie z roztworów 
chlorku sodowego, należy usuwać natychmiast po użyciu.

n Wykluczyć czynniki, które prowadzą do przysychania i utrwalania
n Zredukować przysychanie przez skrócenie czasu między użyciem i 

dekontaminacją (< 6 godz.).
n Przez zastosowanie odpowiedniego środka dezynfekującego nie 

zawierającego aldehydu i alkoholu do uzupełniania.
n Zapewnić mycie wstępne w zimnej wodzie.
n Korekta przebiegu programu w myjniach-dezynfektorach.

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

11.2 Metal/Nalot – 
pozostałości chemikaliów procesowych

W zależności od rozmiaru pozostałości, typu narzędzia i właściwości 
powierzchni pojawiać się mogą jasne do ciemnoszarych, rozciągnięte, 
plamiaste lub punktowe osady/przebarwienia. Sterylizacja powoduje, 
że są jeszcze lepiej rozpoznawalne wizualnie. 

Niedokładne usunięcie chemicznych środków procesowych 
(ewentualnie cień mycia, niewłaściwe załadowanie) przy myciu 
pośrednim i/lub końcowym. 

n Przez wytarcie nie zostawiającą włókien ściereczką. 
n Przez mycie podstawowe przy użyciu specjalnych, zalecanych 

przez producenta, kwaśnych środków myjących.

Zapewnić wystarczające płukanie pośrednie i/lub końcowe przy 
użyciu całkowicie zdemineralizowanej wody i w razie potrzeby 
skorygować załadunek. Ściśle przestrzegać wskazówek producenta 
dotyczących demontażu i czyszczenia!

Osady powierzchniowe w innych kolorach mogą powstawać również 
przez pozostałości chemicznych środków procesowych, opisanych w 
innych rozdziałach. 

Działania zapobiegawcze 

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 

Pochodzenie i przyczyny

Rodzaj zmian 
powierzchniowych 

Drążony uchwyt z widocznymi 
resztkami

Niewłaściwy załadunek myjni-dezynfektorów

Zalecenia dotyczące 
usunięcia

Działania zapobiegawcze

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 
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11.3 Metal/Nalot – plamy wodne z wapnia 

Osady/przebarwienia mlecznobiałe do szarych. Zależnie od sytuacji 
rozciągnięte lub bezkształtne, plamiaste z ostro zarysowanymi brzegami 
na powierzchni narzędzi oraz w myjni-dezynfektorze. 

Za duża zawartość wapnia w wodzie użytej do czyszczenia lub do 
ostatniego płukania.

n Przez wytarcie nie zostawiającą włókien ściereczką. 
n Przez mycie podstawowe przy użyciu specjalnych, zalecanych 

przez producenta, kwaśnych środków myjących.
n Czyszczenie i w razie potrzeby płukanie pośrednie zmiękczoną wodą.
n Płukanie końcowe całkowicie zdemineralizowaną wodą, aby przy 

maszynowej dekontaminacji zapobiec tworzeniu się plam.
n Brak korozji, efekt kosmetyczny. 

11.4 Metal/Nalot – krzemiany i inne związki 
mineralne                         

Żółto-brązowe do niebiesko-fioletowych, częściowo mieniące się, 
duże powierzchniowo lub tworzące plamy albo w kształt kropel 

Rodzaj zmian 
powierzchniowych 

Komora myjąca z duża ilością 
osadu wapiennego

Skutek: Narzędzie z osadem 
wapiennym

Pochodzenie i przyczyny

Zalecenia dotyczące 
usunięcia 

Działania zapobiegawcze 

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych 

Typowe przebarwienia krzemowe na powierzchni narzędzi po 
sterylizacji parowej, wywołane zbyt dużą zawartością kwasu 
krzemowego w całkowicie zdemineralizowanej wodzie. 

Typowe przebarwienia krzemowe w komorze myjącej i na powierzch-
ni narzędzi, spowodowane przez zawierający krzemiany środek myją-
cy lub przez zbyt dużą zawartość kwasu krzemowego w wodzie 
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przebarwienia na narzędziach, myjniach-dezynfektorach i w 
komorach sterylizatorów. 

Przenikanie kwasu krzemowego przy wytwarzaniu całkowicie 
zdemineralizowanej wody za pomocą wymieniacza jonowego i 
urządzeń uzdatniających wodę przy pomocy odwróconej osmozy.

n Przenoszenie zawierających krzemiany środków myjących do 
oststniego etapu płukania przy maszynowej dekontaminacji, z 
powodu nieodpowiedniego płukania pośredniego. 

n Inne składniki mineralne w wodzie do ostatniego płukania przy 
maszynowej dekontaminacji lub w kondensacie parowym, np. 
miedź z systemu wodociągowego. 

n Usunąć mineralne osady przy użyciu zalecanych przez producenta 
specjalnych, kwaśnych środków myjących. 

n Uporczywe osady (osady krzemowe) rozpuścić przy pomocy 
środków zawierających kwas fluorowodorowy. 

n Zlecić producentowi mechaniczną obróbkę powierzchni. 
n Zaangażować wykwalifikowany personel serwisowy. 

Płukanie przy pomocy nie zawierającej kwasu krzemowego, 
całkowicie zdemineralizowaną wodą przy maszynowej 
dekontaminacji. Zapobieganie przenoszenia środka myjącego przez: 
n Właściwy załadunek i mocowanie mytych przedmiotów z pustymi, 

gromadzącymi płyn przestrzeniami (np. miska nerkowata). 
n Prawidłowe działanie urządzenia dozującego. 
n Wystarczająca neutralizacja i mycie pośrednie przy maszynowej 

dekontaminacji. 
n Jakość wody przy sterylizacji zgodna z normą EN 285 (Załącznik 

B, Tab. B1.) lub EN 13060 Załącznik C

Brak korozji – efekt kosmetyczny, brak zagrożenia dla higieny. 
Przy obróbce kwaśnymi środkami do mycia mogą wyblaknąć 
laserowe napisy na narzędziach. Powoduje to, że funkcja kodowa 
zostaje z powodu słabej czytelności zakłócona lub całkowicie 
utracona. 

Pochodzenie i przyczyny 

Zalecenia dotyczące 
usunięcia 

Działania zapobiegawcze 

Ocena potencjalnego 
zagrożenia
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11.5 Metal/Nalot – Przebarwienie przez utlenianie

Tylko przy hartowanych stalach nierdzewnych (stalach NR), często 
rozpoznawalne jest w pierwszej kolejności przy narzędziach 
tnących (np. nożyczkach), ale również przy narzędziach tępych (np. 
kleszczykach, pęsetach), może dochodzić do tworzenia błyszczącej, 
szaro-czarnej, pasywnej warstwy tlenku chromu. 

Przy narzędziach tytanowych (tytan czysty lub stop) może dochodzić 
do tworzenia równomiernego przebarwienia o różnych kolorach 
(np. żółty, niebieski, fioletowy, czerwony, żółto-złoty, zielony) lub do 
plamistych, wielokolorowych przebarwień powierzchni. 

Przy wymienionych wyżej, hartownych stalach NR, przy maszynowym 
czyszczeniu przez przeniesiony do ostatniego płukania neutralizator i/
lub przez inne, nie zidentyfikowane dotychczas w procesie czyszcze-
nia, tworzące warstwę pasywną czynniki. Przy stalach nierdzewnych 
warstwy pasywne mogą być w zależności od składu, gęstości i gru-
bości od transparentnych (co jest normalne) do czarnych. Skłonność 
do tworzenia szaro-czarnych, pasywnych warstw tlenku chromu jest 
obok wymienionego wyżej wpływu składu materiałowego, zależna w 
specjalny sposób od stosunku zawartości chromu/węgla. W praktyce 
oznacza to, że im wyższa jest zawartość węgla, tym szybciej może 
stać się widoczne szaro-czarne przebarwienie. 

Przy materiałach tytanowych wilgotne nagrzewanie i/lub stosowane 
w różnych krokach obróbki chemiczne środki czyszczące mogą 
powodować utlenianie powierzchni, a tym samym jej przebarwienia. 
Warstwy tlenku tytanu mogą być zależnie od składu, gęstości i 
grubości transparentne lub kolorowe/barwne. 

Usuwanie nalotu nie jest zalecane ze względu na właściwości 
powierzchni, w razie potrzeby jednak w obydwu przypadkach można 
tego dokonać tylko przez właściwą obróbkę powierzchni (przy stali 
mechaniczną, przy tytanie chemiczną) u producenta lub przez kwa-
lifikowany serwis naprawczy. Przy stalach nierdzewnych usuwanie 
warstwy przy pomocy środka czyszczącego jest bezskuteczne, ze 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych 

Hak operacyjny z prze-
barwionym na czarno 
uchwytem z zaharto-
wanej stali chromowej i 
czystą łopatką z niehar-
townej stali chromowo-
niklowej

Szczegół kleszczyków: 
Blokada i obszar pier-
ścienia

Przebarwiony uchwyt narzędzia z materiału 
tytanowego

Pochodzenie i przyczyny

Zalecenia dotyczące 
usunięcia 

111556_AKI_Gelb_PL_GB_4_CS4.indd   43 08.06.11   08:57



Prawiwdłowy sposób przygotowania instrumentarium w praktyce stomatologicznej, Wydanie 4, 2011, www.a-k-i.org44

względu na znacznie większą odporność na korozję.

Zapewnić przy stalach nierdzewnych dokładne dozowanie 
neutralizatora. Wykluczyć przenoszenie neutralizatora przez 
dokładne płukanie. Przy materiałach tytanowych prawie lub wcale 
nie do uniknięcia, ponieważ ich powierzchnia, co jest uwarunkowane 
rodzajem materiału, w sposób mniej lub bardziej widoczny zawsze 
reaguje podczas procesu dekontaminacji na panujące warunki 
(temperatura, chemia, wilgoć). 

Brak korozji – efekt kosmetyczny. Jeśli w przypadku tytanowych 
materiałów ewentualna utrata funkcji oznakowania/kodowania w 
wyniku zmiany kolorów, jak np. kolorowych oznaczeń wielkości 
wyrobu medycznego nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa, to 
zmiany koloru powstałe w wyniku tworzenia się różnych właściwości 
warstwy tlenku nie są w absolutnie żaden sposób niebezpieczne. 
Oznacza to, że nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie 
biokompatybilności, higieny, funkcjonalności czy trwałości.

11.6 Metal/Korozja – korozja wżerowa

Punktowe wżery korozyjne przy stali NR, częściowo mikroskopijnie 
małe, otoczone przez czerwono-brązowe lub barwnie mieniące się 
produkty korozyjne, często koliste osady korozyjne wokół wżeru 
korozyjnego. (Nie mylić z lukami materiałowymi i obcymi wtrąceniami 
w stalach narzędziowych gorszej jakości lub ze zjawiskami korozji 

Działania zapobiegawcze

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych 

Nożyczki z wże-
rami korozyjnymi

Przykłady korozji 
wżerowej

Wżery korozyjne na pęsecie. 
Przyczyna: Starzenie się paska 
kodowego pozwala na korozję 
podpowłokową spowodowaną 
szkodliwymi, zawierającymi chlorki 
substancjami.

Wżer korozyjny – widziany 
pod skaningowym mikro-
skopem elektronowym – 
200-krotne powiększenie
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stykowej kombinacji materiałowych stal NR/stal NR).

n Przy stali nierdzewnej wywołane przez wpływ jonów halogenowych 
(bromki, jodki) szczególnie chlorków, które przenikają miejscowo 
warstwę pasywną stali narzędziowej, tworząc wżery korozyjne. 

n Przez długo przyschnięte pozostałości organiczne, np. krew, 
ropę, wydzielinę (patrz rozdział 11.1 Metal/osady – pozostałości 
organiczne) 

n Szczególnie stężenie lub przyschnięcie zawierających chlorki płynów 
jest odpowiedzialne za korozję wżerową, np. zbyt duża zawartość 
chlorku w wodzie do ostatniego płukania, roztwór fizjologiczny 
chlorku sodowego na narzędziach. 

n Ze względu na jeszcze cieńszą warstwę pasywną, zwłaszcza 
fabrycznie nowe narzędzia reagują w sposób bardziej wrażliwy na 
media zawierające chlorki niż narzędzia znajdujące się dłużej w 
użyciu, o większej warstwie pasywnej.

Produkty korozyjne można rozpuścić za pomocą kwaśnego środka 
czyszczącego zgodnie ze wskazówkami producenta. Pozostałe 
wżery korozyjne mogą zostać ewentualnie usunięte poprzez obróbkę 
mechaniczną u producenta/w serwisie naprawczym.

Indukowanej chlorkami korozji wżerowej można w dużym stopniu 
uniknąć, stosując wodę z niewielką zawartością chlorku, poprzez 
minimalizację organicznych pozostałości lub innych wpływów przez 
płyny zawierające chlorki, np, roztwór fizjologiczny chlorku sodowego. 

n Mocno uszkodzone narzędzia, ze względu na bezpieczeństwo 
pacjenta i użytkownika, należy wyłączyć natychmiast z obiegu.

n Przyczyna korozji wżerowej musi zostać zlikwidowana w celu 
zachowania wartości narzędzia. 

n Wżery korozyjne mogą stanowić ryzyko dla higieny i tworzyć 
punkty wyjściowe dla korozji naprężeniowej.

11.7 Metal/Korozja – korozja na skutek zużycia/
korozja cierna

Pochodzenie i przyczyny 

Zalecenia dotyczące 
usunięcia 

Działania zapobiegawcze 

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych 

Obszar przegubu nożyczek
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Wokół startej warstwy występuje brązowe przebarwienie lub tworzy 
się rdza. 

Niewystarczające smarowanie i/lub ciała obce prowadzą do "zatarcia" 
poruszających się po sobie metalowych powierzchni ślizgowych/czę-
ści narzędzi; szczególnie w zamknięciach/przegubach i prowadnicach 
ślizgowych, np. przy sztancach. Powoduje to tworzenie się drobnego, 
metalowego ścieru, który może powodować, że powierzchnia staje się 
mocno szorstka i niszczy warstwę pasywną. W takich miejscach tarcia, 
które stały się z tego powodu bardziej wrażliwe, bardzo łatwo może się 
osadzać wilgoć lub naloty (np. resztki krwi), w wyniku czego może two-
rzyć się korozja. 

n Uszkodzone narzędzia należy wyłączyć z użycia i ewentualnie 
odesłać do naprawy.

n Najczęściej poprzez ostrzenie i/lub polerowanie można usunąć 
uszkodzenia korozyjne. 

n Wielokrotna obróbka prowadzi do nieprecyzyjnego prowadzenia/
działania narzędzia, czego skutkiem jest jego bezużyteczność. 

n Schłodzić narzędzia do temperatury pokojowej. 
n Konserwacja narzędzi = miejscowe nanoszenie środków smarowych 

na powierzchnie ślizgowe narzędzi przed sprawdzeniem działania. 
n Nanieść środek smarowy ręcznie bezpośrednio na obszar 

przegubowy (przy pomocy kropli sprayu).
n Przez wielokrotne otwarcie i zamknięcie rozprowadzić środek 

smarowy równomiernie w obszarze przegubu. 

n Wymagania w stosunku do środka smarowego do konserwacji narzędzi. 
n Baza środka smarowego: paraffinum liquidum (olej parafinowy)/olej 

wazelinowy. 
n Musi on odpowiadać obowiązującej Farmakopei. 
n Powierzchnia graniczna między materiałem i warstwą oleju musi 

być przepuszczalna dla pary/nadawać się do sterylizacji parowej. 
n Należy bezwzględnie unikać "Sklejania przegubów" przez 

sumujące się działanie lub zapiekanie. 

Korozja cierna ogranicza funkcję narzędzia, lub czyni je całkowicie 
nieprzydatnym. Korozja cierna może ułatwiać powstawanie wżerów 
korozyjnych. 

Pochodzenie i przyczyny 

Zalecenia dotyczące 
usunięcia

Działania zapobiegawcze 

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 
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11.8 Metal/Korozja – korozja naprężeniowa

Korozja naprężeniowa prowadzi najczęściej do widocznych rys lub 
pęknięć. 

W niektórych przypadkach pęknięcia nie są widoczne, ponieważ 
zależnie od okoliczności mogą być ukryte (np. w obszarze przegubu 
nożyczek), a pęknięcie może zwiększać się aż do złamania. 

Bardzo często na niezdeformowanych powieszchniach rozwój 
pęknięcia można rozpoznać po powiększającej się rysie i po 
nagromadzonych produktach korozji.

Występowanie stwierdza się przeważnie na tych obszarach lub 
elementach produktów, które: 
n Ze względu na warunki konstrukcyjne i/lub związane z 

wytwarzaniem, np przy połączeniach nitowanych lub śrubowych, 
przy łączeniach spawanych/lutowanych oraz przy tak zwanych 
połączeniach wtłaczanych narażone są na duże naprężenia 
rozciągające, lub 

n Przez nieprawidłowo wykonaną naprawę – np. niewłaściwe 
prostowanie – wykazują za duże naprężenia, lub 

n Przygotowywane były do użycia pod dużym naprężeniem, – np. 
przy całkowicie zamkniętej blokadzie zatrzaskowej, lub 

n Podczas użycia były nadmiernie obciążane przez wyginanie i 
następnie poddawane działaniu wywołującego korozję otoczenia, 
ewentualnie w podwyższonej temperaturze. Czynnikiem 
wspomagającymi korozję jest najczęściej zawierająca chlorki 
woda, ale w rachubę wchodzą tu również pozostałości z zabiegów, 
chlorek sodowy i lekarstwa.

n Wskazanie nie jest możliwe.

n Narzędzia przegubowe myć w stanie otwartym i sterylizować 
zatrzaśnięte maks. na pierwszy ząbek. 

n Ograniczyć ilość chlorków (np. pozostałości krwi, lekarstw, 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych 

Szczegół: Przegub nożyczek z typowym, mię-
dzykrystalicznym pęknięciem powierzchniowym. 

Szczegół: Pęknięty chwyt kleszczyków z typo-
wą, międzykrystaliczną strukturą przełomu.

Pochodzenie i przyczyny 

Zalecenia dotyczące 
usunięcia 

Działania zapobiegawcze
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nieodpowiednia woda do dekontaminacji narzędzi, końcowego 
płukania i sterylizacji). 

n Unikać przeciążania instrumentów w wyniku nieprawidłowego 
zastosowania

n Zlecać naprawy tylko producentowi lub wykwalifikowanemu 
serwisowi naprawczemu.

n Uszkodzone narzędzia, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i 
użytkownika, należy wyłączyć natychmiast z obiegu narzędzi.

n Przyczyna musi zostać zlikwidowana w celu zachowania wartości 
narzędzia.

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 
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11.9 Metal/Korozja – korozja powierzchniowa 

n Przy stali nierdzewnej (stal NR) obserwuje się najczęściej 
równomierne, matowo-szare uszkodzenie powierzchni, często z 
nalotem rdzy jako uszkodzeniem wtórnym. 

n Przy produktach wykonanych ze stali węglowej lub narzędziowej, jak 
np. przy starym instrumentarium z oderwaną lub uszkodzoną galwa-
niczną warstwą ochronną (niklowane, chromowane) lub wiertłach, 
tworzy się matowo-szara powierzchnia. Również tu pojawia się nalot 
rdzy jako uszkodzenie wtórne. Narzędzia z głowicami wiercącymi 
wykonane z wiązanego kobaltem węglika wolframu (spiek twardy) 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych 

Skorodowane wiertło ze stali 
narzędziowej. Przyczyna: 
Materiał nie nadaje się do 
maszynowego czyszczenia 
bez antykorozyjnej warstwy 
ochronnej.

Skorodowane nożyczki ze 
stali węglowej. Przyczyna: 
Uszkodzenia wtórne na sku-
tek działania kwasu, wywoła-
ne przedawkowaniem środka 
myjącego.

Skorodowana, zużyta głowica 
wiercąca ze spieku twardego 
WC/CO Przyczyna: Użycie 
kwaśnego środka myjącego.

Lewa strona: Częściowe uszkodzenie materiału przez kwaśny preparat do usuwania cementu, a z 
prawej strony przez środek hemostatyczny. Przyczyna: Zbyt długi kontakt lub niedokładne usunięcie 
po użyciu. 

Skorodowana spoina lutowana przy igłotrzymaczu ze spieku twardego i nożyczkach ze spieku 
twardego. Przyczyna: Uszkodzenie przez kwas fosforowy na skutek przedawkowania chemicznych 
środków neutralizujących. 

Mocne uszkodzenia powierzchni anodowanego kolorowo aluminium stojaka na narzędzia i konte-
nera. Przyczyna: Przedawkowanie alkalicznego roztworu środka myjącego, normalnie tolerowanego 
przez materiał.
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(WC/CO) przebarwiają się na czarno i ekstremalnie się przy tym 
zużywają. Miejsca lutowane w narzędziach z wkładkami ze stopów 
twardych ulegają ciemnemu przebarwieniu, a przy kolejnych kontak-
tach mogą się odkładać rdzawo-brązowe produkty korozji. 

n W przypadku anodowanego aluminium w kolorze naturalnym 
tworzą się początkowo biało-szare, przypominające puder produkty 
korozji, pochodzące z rozpuszczonej warstwy eloksalowanego 
aluminium.

n Przy kolorowo anodowanym aluminium dochodzi do równomiernej/
miejscowej utraty intensywności koloru. Przy mocnym uszkodzeniu 
powierzchni powstawać mogą głębokie kratery.

Wpływy chemiczne lub elektrochemiczne tylko w połączeniu ze 
zwiększoną zawartością kwasu przy:
n Stali nierdzewnej (stali NR) 
n Miejscach lutowanych
n Produkowanych w procesie spiekania narzędziach ze spieków 

twardych WC/CO
n Długotrwałym wpływie wody/wilgoci (kondensatu), przy stali 

nierdzewnej, stali narzędziowej i węglowej 
n Zbyt dużym obciążeniu kwasowym lub zasadowym, przy 

anodowanym aluminium (naturalnie/kolorowo anodowane aluminium).

n Mechaniczna obróbka powierzchni stali nierdzewnej bez/z 
miejscami lutowanymi przez kwalifikowany serwis naprawczy, o ile 
uszkodzenie nie jest istotne dla używania lub bezpieczeństwa.

n Niemożliwe przy narzędziach ze spieków twardych WC/CO lub 
anodowanego aluminium.

n Przy narzędziach ze stali nierdzewnej bez/z miejscami lutowanymi 
przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania kwaśnych środków 
myjących i środków neutralizujących. Przy lutowanych narzędziach 
przestrzegać zaleceń dotyczących obchodzenia się z kwaśnymi 
środkami myjącymi i środkami neutralizującymi. 

n Produkty jednorazowego użytku lub stare narzędzia z oderwaną war-
stwą korozji ze stali węglowej oraz wiertła ze stali narzędziowej należy 
wyeliminować i ewentualnie zastąpić produktami ze stali nierdzewnej. 

n Narzędzia skorodowane lub nienadające się już do naprawy muszą 
być usunięte ze względu na zagrożenie przenoszenia rdzy (rdza 
wtórna/rdza obca) na nienaruszone instrumentarium. Uszkodzone 
wiertła ze spieku twardego WC/CO należy natychmiast zezłomo-
wać, ponieważ istnieje zagrożenie powstawania ścieru metalowego 
w jamie ustnej.

n Przy anodowanym aluminium oprócz estetyki wyglądu zmienia się 
też odporność na ścieranie, co skutkuje zwiększonym zużyciem.

Pochodzenie i przyczyny 

Zalecenia dotyczące 
usunięcia 

Działania zapobiegawcze 

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 
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11.10 Metal/Korozja – korozja stykowa         

Przy narzędziach w kombinacji materiałowej stal NR/stal NR 
występować mogą w obszarach punktów styku małe punktowe 
lub pierścieniowe, brązowo-niebieskie przebarwienia z niewielką 
ilością osadzonej rdzy. Ta forma korozji stykowej jest często mylona 
z korozją wżerową. Jednak przy dokładnym obejrzeniu można 
stwierdzić, że w środku miejsc korozyjnych nie utworzyła się dziura, 
lecz że mamy do czynienia z minimalną, gładko wytartą strukturą 
powierzchniową.

Klasyczny wariant korozji stykowej tworzy się przy kombinacji 
materiałowej stal NR/metal kolorowy (mosiądz wysokoniklowy, 
mosiądz, miedź). Zależnie od warunków otoczenia, np. wilgotności, 
prowadzi to jednak w obszarze miejsc styku także do osadzania się 
korozji. Przy narzędziach kombinacji materiałowej stal NR/stal NR 
zaobserwowano dotychczas występowanie korozji stykowej tylko po 
maszynowym procesie mycia. Mikrotarcie w punktach styku prowadzi 
do lokalnego ścierania warstwy pasywnej. Powoduje to szybkie 
usunięcie w tych obszarach ochrony antykorozyjnej i prowadzi w ten 
sposób do opisanych zmian powierzchniowych.

Przy klasycznym wariancie z kombinacji materiałowej stal NR/ 
mosiądz, występującej przy narzędziach mieszanych (narzędzia 
stare/chromowane i nowe/ze stali NR), korozja ta występuje zarówno 
podczas mycia, jak i sterylizacji , albo z powodu uszkodzonej i/albo 
niezamkniętej warstwy chromu lub niklu (np. przy ostrych łyżeczkach 
z pustym trzonkiem lub hakach operacyjnych). 

Przy objawach korozji stykowej kombinacji materiałowej stal NR/
stal NR usuwanie zmian powierzchniowych nie jest konieczne, 
ponieważ zjawiska te nie stwarzają zagrożenia ze względu 
na niewielką ilość osadu, ani dla instrumentarium dotkniętego 
zmianami, ani dla instrumentarium nieuszkodzonego. Zgodnie z 
doświadczeniem występujące zjawiska powierzchniowe ustępują 
już po kilku cyklach dekontaminacyjnych. Media kwaśne (środek 
neutralizujący) najczęściej rozpuszczają osady natychmiast, oprócz 
tego przyspieszają efekt pasywowania. 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych 

Korozja stykowa: Stal NR/Stal NR Korozja stykowa: Stal NR/mosiądz 

Pochodzenie i przyczyny 

Zalecenia dotyczące 
usunięcia 
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Jeśli rozpuszczone warstwy ochronne niklowanych lub chromo-
wanych narzędzi wywołują korozję stykową, usunięcie problemu 
poprzez np. naprawę, jest najczęściej wykluczone (w razie potrzeby 
uzgodnić z producentem). 

Przy kombinacji materiałowej stal NR/stal NR należy wykluczyć 
możliwe okoliczności wywołujące wibracje (np. obróbka 
ultradźwiękowa, dekontaminacja maszynowa) podczas mycia (np. 
stabilne, dobrze wyrównane ustawienie myjni-dezynfektora). 
Niklowane i chromowane narzędzia z uszkodzoną/oderwaną warstwą 
należy wyeliminować i, jeśli to możliwe, wymienić na narzędzia ze 
stali nierdzewnej. 

Zgodnie z doświadczeniem przy kombinacji materiałowej stal NR/stal 
NR nie istnieje zagrożenie ani dla instrumentarium dotkniętego zmiana-
mi, ani dla instrumentarium nieuszkodzonego, ponieważ niewielkie ilości 
nalotu nie wystarczą, aby wyrządzić szkody. Zagrożenie dla pacjenta nie 
występuje. Przy kombinacji materiałowej stal NR/metal kolorowy w zależ-
ności od stopnia uszkodzenia mogą powstawać masywne uszkodzenia 
powodowane korozją wtórną na nienaruszonym instrumentarium. 

11.11  Metal/Korozja – 
rdza obca i rdza nalotowa/rdza wtórna

n Pojedyncze, nieregularnie rozmieszczone cząstki rdzy. 
n Brązowy, często lokalnie ograniczony nalot korozyjny/osad rdzy. 
n Przy bezpośrednim, wielkopowierzchniowym styku z mocno 

skorodowanymi produktami mogą wystąpić "odciski narzędzi" jako 
uszkodzenia wtórne.

Działania zapobiegawcze 

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych

Lewa strona - uchwyt filtra z 
miejscowymi uszkodzeniami 
korozyjnymi Przyczyna: Duża 
ilość rdzy w komorze steryli-
zatora prowadzi do uszkodzeń 
na skutek rdzy nalotowej/koro-
zji wtórnej 

Rdza na wiertłach
Przyczyna: Dekontaminacja narzędzi jednorazowego użytku

Pochodzenie i przyczyny 
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n Przedostanie się cząstek rdzy z systemu wodociągowego. 
n Zawierająca żelazo lub rdzę woda, zawierająca rdzę para. 
n Produkty korozji (rdza) z nieodpornej na korozję stali produktów 

jednorazowego użytku (np. wierteł) mogą np. odrywać się podczas 
procesu sterylizacji i osadzać się na innych narzędziach. 

n Dekontaminacja nieodpornych na korozję stali (często "stare 
instrumenty"), których warstwa ochronna została uszkodzona lub 
oderwana. 

Przy lekkim/powierzchniowym występowaniu można sprawdzić, 
czy możliwe jest usunięcie (tylko przy stali nierdzewnej) za 
pomocą kwaśnego środka myjącego. Po myciu należy sprawdzić, 
czy powierzchnia nie jest uszkodzona. Jeśli powierzchnia nie 
jest w dużym stopniu zmieniona, narzędzie może zostać jeszcze 
ponownie mechanicznej regeneracji przez producenta lub przez 
wykwalifikowany serwis naprawczy.

n Produktów jednorazowego użytku ze stali nie wolno poddawać 
ponownej dekontaminacji. 

n Eliminowanie lub oddzielna obróbka materiałów korozyjnych. 
n Unikać stosowania tanich produktów lub metody naprawczej „zrób 

to sam”. 
n Przedsięwziąć kroki, które zapobiegną przedostawaniu się korozji/

cząstek rdzy z systemu wodociągowego. (Np. filtr mechaniczny 
przed wlotem do myjni/dezynfektora lub sterylizatora).

n Już jedno narzędzie z osadem rdzy może spowodować 
uszkodzenia na skutek korozji wtórnej dla całego sita.

n Przy przedostaniu się cząstek rdzy z systemu wodociągowego 
na instrumentarium może również dojść do zmniejszenia wartości 
dużej części instrumentarium.

11.12 Metal/Korozja – korozja szczelinowa 

Korozja szczelinowa to miejscowo przyspieszona korozja, 
prowadząca do osadzania się rdzy tylko w obszarze szczelin; 
(np. w szczelinie między połówkami pęsety, w szczelinach przegubów 

Zalecenia dotyczące 
usunięcia 

Działania zapobiegawcze 

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych 

Obszar przegubu - obszar szczeliny kleszczyków - końcówki pęsety 
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lub we wtłaczanych lub wkręconych końcówkach roboczych, np. 
przy sondach). Korozja szczelinowa może występować również w 
szczelinach między metalem i innymi materiałami. 

Korozja szczelinowa jest często mylona z nie usuniętymi (często 
organicznymi) resztkami. 

Korozja szczelinowa powstaje w krytycznych szerokościach szczelin, 
w niekorzystnych warunkach otoczenia (np. niewystarczające 
suszenie). Uszkodzeniu ulega przy tym warstwa pasywna. Utrudniony 
dostęp tlenu powoduje, że nie może się ona regenerować i przy 
dostępie wilgoci i zwiększonym stężeniu soli powstaje rdza, która 
wydostaje się ze szczeliny.

Przenoszenie się rdzy na inne narzędzia jest przy tym typie korozji 
najczęściej wykluczone. Jednak przy mocnej korozji może się ona 
przenosić (patrz również "rdza obca/wtórna") także na nienaruszone 
instrumentarium i powodować tam szkody wtórne.

11.13 Guma/Łamliwość

Mieszanki gumowe mogą ulegać, przy stosowaniu niewłaściwych 
środków myjących/dezynfekujących, uszkodzeniu, tracąc 
elastyczność i zespolenie materiałowe. Skutkiem jest przedwczesne 
zużycie/uszkodzenie.

Wskazanie nie jest możliwe. 

Stosowanie odpowiednich chemicznych środków procesowych i 
uwzględnianie zaleceń producenta. 

Wyeliminować uszkodzony produkt, gdy tylko przestanie efektywnie i 
bezpiecznie spełniać swe przeznaczenie.

Pochodzenie i przyczyny

Zalecenia dotyczące 
usunięcia 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych

Polerka z wykruszeniami materiału 
na dystalnym końcu

Pochodzenie i przyczyny 

Zalecenia dotyczące 
usunięcia

Działania zapobiegawcze 

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 
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12.  Wskazówki 
bibliograficzne

1. EN ISO 15883, Część 1-2, 2009
Myjnie-dezynfektory – Wymagania ogólne, 
terminy i definicje oraz badania 

2. EN 13060: 2010 Małe sterylizatory parowe

3. EN 868; Część 1 do 10 
(różne lata wydania poszczególnych części) 
Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobów 
medycznych przeznaczonych do sterylizacji  

4. DIN EN ISO 11607, Część 1: 2007, Część 2: 2006, 
Opakowania przeznaczone do finalnie 
sterylizowanych wyrobów medycznych 

5. EN 10088: 1995, Część 1 do 3 
Stale nierdzewna 

6. EN ISO 7153-1: 2001-02 
Narzędzia chirurgiczne – Materiały metalowe 
Część 1: Stal nierdzewna 

7. DIN 58298: 2005-12 
Narzędzia chirurgiczne – Materiały, 
wykonanie i kontrola 

8. Wytyczna ASTM: F899-07 
Standardowa specyfikacja dla stali nierdzewnych 
przerabianych plastycznie dla narzędzi chirurgicznych

9. EN ISO 13402: 2000 
Narzędzia chirurgiczne i dentystyczne – 
Badanie odporności na sterylizację w autoklawie, 
korozję i działanie temperatury 

10. ISO 7151: 1988 
Narzędzia chirurgiczne nietnące, 
z ruchomymi elementami, 
Wymagania ogólne i metody badań

11. ISO 7741: 1986 
Narzędzia chirurgiczne; nożyczki; 
Wymagania ogólne i metody badań 

12. EN ISO 17665-1: 2006-11 
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia 

13. ASTM A 380 – 06 
Wytyczna odnośnie do czyszczenia, pasywacji i usuwania 
zgorzeliny z elementów, urządzeń oraz instalacji ze stali 
odpornej na korozję 

14. EN ISO 17664: 2007 
Informacje dostarczane przez wytwórcę w celu 
postępowania z wyrobami medycznymi przeznaczonymi do 
ponownej sterylizacji 

15. ISO 14937: 2000 
Sterylizacja wyrobów służących do ochrony zdrowia – 
Wymagania ogólne dotyczące oceny czynnika 
sterylizującego oraz przebiegu, walidacji i rutynowej kontroli 
procesu sterylizacji wyrobów medycznych 

16. DIN 13940-1: 1990-04 
Stomatologia, lekarskie prostnice, wymiary przyłączy 

17. ISO 3964: 1982-12 
Narzędzia stomatologiczne (narzędzia do wiercenia), 
uchwyty, wymiary połączeń (do podłączania mechanizmów 
napędowych)

18. DIN podręcznik 100: 2009 
Narzędzia medyczne

19.  DIN podręcznik 169: 2008 
Sterylizacja, wymagania w stosunku do urządzeń

20. Dyrektywa 93/42/EWG Rady z 14. czerwca 1993 dotycząca 
wyrobów medycznych Dziennik Urzędowy Wspólnoty 
Europejskiej L 169, 36. rocznik, 12. Juli 1993 

21. UVV BGV A1 i przepisy branżowe, np. BGR 250, BGR 206 
niemieckie stowarzyszenie pracowników służby zdrowia i 
opieki społecznej

22. Lista preparatów dezynfekcyjnych VAH w obowiązującym 
wydaniu; lista procedur dezynfekcyjnych (wraz z metodą 
dekontaminacji rąk i higienicznego mycia rąk), określonych 
przez Niemieckie Towarzystwo ds Higieny i Mikrobiologii 
jako skuteczne zgodnie z Dyrektywą dotyczącą kontroli 
chemicznych środków dezynfekujących.

23. Lista przebadanych przez Instytut Roberta Kocha i 
zaakceptowanych preparatów i metod dezynfekcyjnych, 
w obowiązującym wydaniu 

24. Farmakopea Europejska 

25. Szara broszura "Doświadczenia i stanowiska" publikacje 
AKI, 1999

26. Zwrot narzędzi w placówkach medycznych, Zalecenia 
dotyczące postępowania, Zbiór zasad postępowania, 
BVMed

27. Zalecenia RKI 
Wymagania higieniczne przy dekontaminacji wyrobów 
medycznych. Zalecenie; (Dziennik niemieckiego 
Federalnego Urzędu Zdrowia), 44/2001, 1115-1126

28. EN ISO 10993-1, 2009-03 
Biologiczna ocena wyrobów medycznych

29. EN 14885, 2007-03 
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne

30. DIN 58946: Sterylizacja – Sterylizatory parowe – 
Część 6: Eksploatacja dużych sterylizatorów w lecznictwie

31. EN 285: 2006 Sterylizacja
Sterylizatory parowa, duże sterylizatory
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13.  Przykład schematycznych procedur zgodnie z 
EN ISO 17664
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Zasady sprzedaży broszur AKI:
1. Broszury nie zastępują zaleceń producenta dotyczących dekon-
taminacji wyrobów medycznych. Zamawiający zobowiązuje się nie 
używać broszur w związku z wprowadzeniem do obrotu wyrobów 
medycznych i zaniechać wszelkich działań, które mogą wskazywać, 
że broszury są zaleceniami producenta.

2. Prawa autorskie i inne prawa związane z wydaną przez AKI bro-
szurą są wyłączną własnością AKI. Kopiowanie i wykorzystywanie 
grafiki, zdjęć i/lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub 
drukowanych jest niedozwolone bez pisemnej zgody AKI.

3. Zabrania się dołączanie nabytych u AKI broszur i pobranych plików 
do reklam. Dotyczy to także wkładek reklamowych.

4. Dla każdego przypadku działania sprzecznego z powyższymi, 
wymienionymi w punktach od 1 do 3 zasadami, z wyłączeniem związ-
ku ciągłości, przewidziano karę umowną w wysokości 500,- euro.

5. Broszury AKI można nabywać w ilości > 5 egzemplarzy. Ceny 
i warunki sprzedaży widoczne są na naszej stronie internetowej 
www.a-k-i.org.
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Notatki:
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