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Внесення доповнень до законодавства щодо 
забезпечення якості обробки стоматологічних 
інструментів, зміна тенденцій щодо використання 
матеріалів і нові дані стосовно факторів впливу та 
обмежень у ході їх обробки стали причиною для перегляду 
так званого «Жовтого буклету». 

У цьому буклеті основна увага приділяється збереженню 
придатності інструментів, адже корозія та неналежне 
використання призводять до необхідності ремонту або є 
причиною повного виходу інструментів з ладу та можуть 
мати значний економічний вплив. Правильна обробка 
інструментів передбачає безліч хімічних та фізичних 
чинників для запобігання розповсюдженню бактерій. 
Однак необхідні заходи належить проводити лише після 
оцінки можливих ризиків. Правильна обробка в поєднанні з 
довготривалим збереженням придатності інструментів 
можлива лише за наявності глибоких знань про 
властивості матеріалів, ефективність засобів для їх 
обробки, вплив різних властивостей води та знань про 
наслідки неправильної обробки. 

Отже, цей буклет є свого роду посібником з питань 
санітарно-гігієнічних аспектів обробки інструментів, у 
якому викладені існуючі та загальноприйняті концепції 
гігієни, що мають безпосередній вплив на відповідні 
інструменти та формують основу структури та змісту цього 
буклету. Професійний перегляд санітарно-гігієнічних вимог 
до обробки інструментів став можливим тільки за 
підтримки фахівців, які розробляють та виготовляють 
інструменти, хімічні засоби та пристрої для обробки, а 
також за допомоги спеціалістів у сфері гігієни. 

Тож стоматологи та зубні лікарі будуть забезпечені 
оновленим довідником із застосування найсучасніших 
заходів з обробки інструментів відповідно до санітарно-
гігієнічних вимог у стоматологічній практиці. Сподіваємось, 
що цей буклет буде оцінений фахівцями належним чином. 

 

Проф. д-р Міхаель Піч 
Заступник директора департаменту гігієни та екологічної 
медицини 
при Університетському медичному центрі міста Майнц. 

Передмова 
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Інструменти – це основний актив стоматологічної практики, 
і вони являють собою суттєву частку в загальних 
капіталовкладеннях. Корисний досвід, викладений у цьому 
буклеті, у поєднанні з описом фундаментальних 
взаємозв‘язків необхідний для того, щоб допомогти 
користувачам зберігати багаторазові інструменти в 
належному робочому стані та підтримувати їхню 
придатність протягом багатьох років, забезпечуючи 
правильну обробку. Варто підкреслити, що запропоновані 
заходи завжди необхідно проводити відповідно до 
рекомендацій виробника, чинних санітарно-гігієнічних 
вимог та офіційних інструкцій щодо безпеки на робочому 
місці. 

Питання обробки інструментів все більше зазнає 
правового регулювання (закон про медичні вироби, 
директива щодо медичних виробів). Спостерігається також 
загальна тенденція до гармонізації санітарно-гігієнічних 
вимог до обробки, щодо інструментів у світових 
масштабах. 
Крім того, є прямі законодавчі вимоги, яких необхідно 
дотримуватись: наприклад, положень Постанови про 
експлуатаційників медичних виробів Німеччини 
(Betreiberverordnung), що впроваджує директиву щодо 
медичних виробів (технічні регламенти/MDD). Такі 
документи містять детальні інструкції у вигляді вимог до 
ефективності центральних стерилізаційних відділень 
(ЦСВ/CSSD). Найкращий спосіб забезпечити та 
задокументувати відповідність медичних інструментів 
таким вимогам – це системи управління якістю (УЯ/QS). У 
зв‘язку з тим, що «Жовтий буклет» має чітку структуру з 
орієнтацією на технологічний процес відповідно до 
процедур обробки та ґрунтується на положеннях 
DIN EN ISO 17664, його можна безпосередньо 
застосовувати в технологічно орієнтованій системі. 

Вступ 
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Порівняння структури «Жовтого буклету», рекомендацій ІРК та EN ISO 17664 
*Санітарно-гігієнічні вимоги до стерильної обробки медичних виробів. Рекомендації; Federal Health Gazette 44/2001, 1115-1126 – Для інших 
країн приклад Німеччини необхідно адаптувати відповідно до чинного національного законодавства. 

 

 

 

Поширена помилка, що високоякісна або нержавіюча сталь 
практично не піддається руйнації та надзвичайно витривала, 
потребує коригування. Навіть нержавіюча сталь вразлива до 
негативної дії великої кількості потенційних агресивних чинників 
механічної, термальної чи хімічної природи. 
 
Проте, якщо ви знайомі з матеріалом та його 
характеристиками, а також знаєте, як обробляти вироби з 
нього, ви зможете продовжити період безвідмовної роботи 
інструментів з нержавіючої сталі. 
 
Для стоматологічних інструментів діють особливі вимоги, 
оскільки у цьому випадку мова йде про асортимент інструментів 
з різних матеріалів. 
 
Зрозуміло, що користувачі медичних пристроїв очікують від 
відомих виробників ужиття всіх можливих запобіжних заходів, 
як під час підбору відповідних матеріалів, так і під час 
виробництва продукції. Тому користувач може розраховувати 
на такі медичні вироби, що оптимально адаптовані до цільового 
призначення та забезпечують відмінну функціональність. Однак 
для збереження придатності інструментів протягом тривалого 
часу користувачі повинні докладати належних зусиль, зокрема, 
забезпечувати правильну обробку та догляд. Метою цього 
буклету є надання роз‘яснень щодо правильного догляду за 
інструментами. 
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Одноразові інструменти Одноразові інструменти призначені виключно для разового 
користування, адже їх сертифікат відповідності передбачає 
лише такий варіант використання. Саме тому в цьому буклеті 
відсутні інструкції щодо обробки одноразових інструментів.  

Загальні вказівки та 
інструкції 

У загальних рисах обробка медичних виробів передбачає: 

 підготовку (попередню обробку, збір, попереднє 
очищення та, у разі потреби, розбирання інструменту); 

 очищення, дезінфекцію, кінцеве ополіскування, сушіння 
(за потреби), а також візуальну перевірку чистоти та 
стану матеріалу; 

 догляд та ремонт (за потреби); 

 перевірку функціональності; 

 маркування; 

 у разі потреби, пакування та стерилізацію, а також 
погодження на повторне використання та зберігання. 

У національному законодавстві, як і в положеннях Постанови 
про експлуатаційників медичних виробів (Німеччина) та 
«Рекомендаціях Інституту Роберта Коха (ІРК)» зазначено: 
«санітарно-гігієнічні вимоги, яких необхідно дотримуватися під 
час обробки медичних виробів», передбачають наявність 
системи контролю якості для проведення таких процедур. Саме 
до функціональних обов‘язків експлуатаційника медичних 
виробів входить оцінка ризиків, класифікація різних 
небезпечних зон, забезпечення письмових стандартних правил 
експлуатації, що пояснюють кожен етап процедури обробки, а 
також належне ведення документації. Затверджені процедури 
очищення, дезінфекції та стерилізації з додатками у вигляді 
певних конфігурацій завантаження мийно-дезінфекційних 
апаратів та стерилізаторів є обов‘язковою умовою в контексті 
контролю якості. 

Особливу важливість має дотримання рекомендацій виробника, 
викладених у посібнику з експлуатації. Причина не тільки в 
тому, що ігнорування наведених вимог може призвести до 
високовартісної заміни або ремонту; неправильна обробка 
інструменту або його поломка може наразити на небезпеку 
пацієнта або інших осіб. Ми наполегливо рекомендуємо 
звертатись до виробника у разі будь-яких сумнівів. 

Для теплостійких медичних виробів найкращим методом є 
машинна обробка з термічною дезінфекцією та стерилізацією 
парою. 

Інструменти та компоненти, що призначені виключно для 
одноразового застосування, підлягають обов'язковій утилізації 
після використання. 
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1. Матеріали	та	конструкція	
1.1. Матеріали 

 

 

 

 

 

 

 
Корозостійкість/ 
пасиваційний шар 

  

 

 

 

 

 
Небезпека у результаті 
дії хлоридів

дзеркальний блиск/ 
електрополіровка 

Кольорове травлення 
– мартенситна 
мікроструктура на 
корозійностійкому 
інструменті з 
гартованої сталі (500-
кратне збільшення) 

Під час виробництва медичних пристроїв виробник має         
проектувати їх у такий спосіб, щоб вони відповідали 
цільовому призначенню не тільки в плані конструкції, 
обробки та покриття, але й щодо належного вибору 
матеріалів. Для хірургічних інструментів у більшості 
випадків тільки нержавіюча сталь (гартована) може 
відповідати жорстким вимогам відносно пружності, 
міцності, жорсткості, характеристик леза, зносостійкості та 
максимальної корозійної стійкості.

матовий/зачищена 
поверхня

матовий/матування  
бісером 

Покриття поверхні інструментів 

Корозійна стійкість нержавіючої сталі, у першу чергу, 
залежить від якості та товщини пасивного шару. Це шар з 
оксиду хрому, що є результатом хімічної реакції між хромом, 
який входить у склад сплаву сталі (мінімум 12 %) та киснем у 
навколишньому повітрі. На нього не впливає спеціальна 
обробка поверхні виробу (матова або глянсова). На 
формування та збільшення цього шару впливають такі 
фактори: 

 склад матеріалу/сплаву; 
 мікроструктура матеріалу, що піддається тепловій    

обробці (наприклад, кування, гартування, 
відпалювання, зварювання, пайка); 

 обробка поверхні та її стан, наприклад, нерівність 
або гладкість; 

 умови підготовки та обробки; 
 термін експлуатації та кількість циклів повторної 

обробки. 

Пасивовані шари надзвичайно стійкі до багатьох хімічних 
речовин. Залежно від вищевказаних факторів, на кожному 
пасивованому шарі є зони з особливими кристалічними 
структурами, які роблять цей шар дуже вразливим до корозійних 
чинників, зокрема, у вологому або водному середовищі. У 
невелику кількість речовин, що можуть негативно вплинути та 
зруйнувати цей шар, входять солі галоїдних кислот (галіди) і 
найбільш розповсюджені та небезпечні з них – хлориди. 
Хлориди мають тенденцію до реакцій з пасивованим шаром у 
ході процесу, що призводить до пошкодження, під назвою 
«точкова корозія». Залежно від концентрації хлоридів спричинені 
пошкодження варіюються від декількох невеликих місць впливу 
негативних чинників (виглядають, як малі чорні цятки) до 
повністю пошкодженої поверхні інструменту, вкритої великими, 
глибокими пошкодженнями. Крім того, хлориди спричиняють 
корозійне розтріскування під навантаженням. 

Зображення під растровим електронним 
мікроскопом, точкова корозія внаслідок дії хлоридів 
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Регенерована сіль із вмістом хлоридів 
призвела до масштабної точкової корозії на 
поверхні інструменту. Причина: теча у 
з‘єднанні з іонообмінним пристроєм в 
мийно-дезінфекційному апараті. 

Зі збільшенням терміну експлуатації пасиваційний шар має 
тенденцію до потовщання. Відомо, що це призводить до 
зменшення корозійного впливу, адже знижується ймовірність 
проникнення хлоридів на повну глибину до незахищеного 
основного металу. 
 
Джерела хлоридів у циклах використання та обробки 
інструментів: 

 питна вода із вмістом хлоридів (залежно від джерела 
постачання); 

 недостатня демінералізація води, що 
використовується для кінцевого ополіскування та 
стерилізації парою; 

 перенос регенерованих солей системою 
водоочищення, протікання або виливи з іонообмінних 
пристроїв, що використовуються для пом’якшення 
води системи; 

 використання заборонених засобів для обробки 
інструментів або їх неправильне застосування; 

 ізотонічні розчини (наприклад, фізіологічний розчин), 
травильні речовини та залишки препаратів; 

 органічні залишки (рідини організму, такі як кров, 
мають вміст хлоридів 3200-3500 мг/л, слина, піт), що 
висохли на поверхні інструментів; 

 білизна, текстильні вироби, пакувальні матеріали. 

Точкова корозія та корозійне розтріскування під 
навантаженням рідко або ніколи не спостерігається в 
середовищі без хлоридів чи з низьким їх вмістом незалежно 
від стану глянсового покриття та пасиваційного шару на 
поверхні інструменту. Якщо корозія з‘являється тільки на нових 
високоякісних інструментах, що оброблялися у тому ж циклі, 
що й старіші інструменти, то причина полягає в умовах 
обробки інструментів. У всіх випадках, досліджених на даний 
час, один або декілька етапів обробки перебували на межі або 
поза межами безпеки технологічного процесу. 
 
Поруч із хромистими марками сталі, що піддаються тепловій 
обробці, для виготовлення інструментів відповідно до EN ISO 
7153-1 використовуються також і стандартизовані сорти сталі з 
модифікованим вмістом хрому, що не піддаються гартуванню, 
а також корозійностійкі/кислотостійкі хромонікелеві сталі. 
Однак їхні механічні властивості обмежені, а тому 
використання таких сортів сталі можливе лише для 

Кольорове травлення – аустенітна 
мікроструктура на корозії та кислотостійка 
сталь інструменту (500-кратне збільшення) 

Для виробництва інструментів використовується величезний 
асортимент матеріалів залежно від сфер застосування та 
конструкції. Найважливіші з них такі: 

 корозійностійкі/кислотостійкі хромонікелеві сталі (також у 
якості присадного матеріалу для зварювання); 

 чистий титан або титановий сплав; 
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 сплави кольорових важких металів с обробленою 
поверхнею (наприклад, хромована або нікельована 
латунь); 

 легкі метали (наприклад, анодований алюміній); 
 сталі та компоненти нестійкі до корозії; 
 скло (для оптичних систем); 
 кераміка; 
 цемент та інші в‘яжучі речовини; 
 олово для паяння (припой); 
 пластики та гума. 

Можуть знадобитись 
особливі процеси 
залежно від комбінації 
використаних 
матеріалів. 

Поєднання різних матеріалів у певному інструменті накладає 
обмеження на процеси обробки. Іншими словами, ці предмети 
можуть потребувати, крім стандартних процедур, особливої 
обробки. Вони описані в інструкціях виробника. 
 
Спеціальні методи обробки можуть знадобитися для 
лакованих корпусів з нелегованої листової сталі, наконечників 
з кольоровим градуюванням (для зазначення передавального 
відношення) або корпусів з анодованого алюмінію (що 
використовуються для прямих та кутових наконечників). Для 
отримання рекомендацій щодо відповідних методів обробки 
слід звертатись до інструкцій виробника. Окрім особливих 
вимог обробки, для надміцних штифтів, а також несучих 
елементів та компонентів зубчастих передач з нержавіючої 
сталі (та в окремих випадках для тих елементів, що зроблені з 
нестійкої до корозії сталі, поліпшеної загартуванням і 
відпуском, або бронзи) дуже важлива обробка мастильними 
матеріалами. 

1.2  Конструкція 
 

Процедури обробки медичних виробів відіграють надзвичайно 
важливу роль для забезпечення безпеки користувача та 
пацієнта. Під час проектування та розробки медичного 
пристрою необхідно врахувати його здатність до належної 
обробки у процесі експлуатації. Проте варто також брати до 
уваги його належне функціонування та доступність для 
обробки. Часто необхідні механізми необхідно розміщувати в 
мінімально можливих просторових умовах, щоб уникнути 
дискомфорту для пацієнта. 
 
Оптимальні результати очищення досягаються, якщо 
медичний виріб можна максимально розібрати. Але й тут є 
обмеження. Багато медичних виробів розбираються лише з 
великими труднощами, як, наприклад, головка турбіни, адже 
самі користувачі не мають змоги розбирати та збирати такі 
делікатні компоненти. Ще одним важливим фактором є вибір 
матеріалів та з‘єднувальних технологій. Враховуючи те, що 
стерилізація парою при температурі 134 °C є основним 
методом стерилізації, використовувані матеріали повинні 
бути термостійкими. 
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Для досягнення найкращих результатів обробки всі 
працівники, залучені до процесу, мають тісно співпрацювати – 
від виробників медичних пристроїв, автоматичних мийно-
дезінфекційних машин та стерилізаторів до виробників 
хімічних засобів для мийки та дезінфекції. Під час купівлі 
медичних виробів рекомендується враховувати всі аспекти 
обробки інструментів ще на ранніх етапах. 

2. Середовища для обробки   
інструментів 

2.1	Вода	
 

Якість води, що використовується для обробки інструментів, 
має великий вплив на збереження їхньої довготривалої 
придатності. 
 
Вода виконує цілий ряд функцій у процесі обробки, а саме: 

 розчинення мийних засобів та інших речовин для обробки; 
 передача механічної сили та тепла на поверхню предметів, 

що підлягають миттю; 
 розчинення бруду та водорозчинних забруднень; 
 змивання розчинів для миття та обробки; 
 теплова дезінфекція для машинної обробки; 
 стерилізація парою. 

Несприятливий склад води може негативно вплинути як на 
процес обробки, так і на зовнішній вигляд інструментів та 
матеріалів. Тому якість води в достатньому обсязі необхідно 
врахувати ще під час проектування та закупівлі інженерного 
обладнання на місці проведення обробки. 

Пля ми на інструменті. Причина: 
висохла вода з високим вмістом 
солей 

Будь-яка природна вода містить солі, і їхня концентрація 
варіюється залежно від її джерела та способу збору. 
 
Залежно від жорсткості та температури використана питна вода 
може призвести до формування твердого шару (вапняних 
відкладень, накипу), що є важкорозчинним. Під такими 
відкладеннями навіть може з‘явитися корозія. 
 
Накип розчиняється кислотою, а тому його можна видалити 
мийними засобами на кислотній основі. Однак варто впевнитись 
у дотриманні інструкцій виробника мийного засобу щодо 
сумісності матеріалів. 
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 збільшення вмісту хлоридів; 
 ідвищення температури; 
 збільшення значення рН; 
 збільшення тривалості впливу; 
 недостатнє сушіння; 
 підвищення концентрацією хлоридів внаслідок прилипання 

сухих залишків до поверхні інструменту після 
випаровування. 

Зліва: початковий вигляд 
Справа: візуальні зміни, що сталися з 
кольоровим анодованим алюмінієм 

Пом‘якшена вода може 
негативно вплинути на 
алюміній 

У пом‘якшеній воді елементи, що зумовлюють жорсткість води, 
замінюються на солі натрію, проте це не зменшує загальний 
вміст розчинених речовин у воді. 
 
Під час використання пом‘якшеної води лужність може значно 
підвищитись залежно від температури та тривалості впливу. 
Алюмінієві поверхні можуть бути предметом впливу негативних 
чинників, особливо коли в ході кінцевого ополіскування 
використовується термічна дезінфекція. 
 
Коли вода випаровується, деякі розчиненні речовини, що 
містяться в ній, залишаються у вигляді видимих мінеральних 
відкладень. Розчинені у воді хлориди – особливо небезпечні 
речовини, адже у високих концентраціях вони можуть 
спричиняти точкову корозію навіть на інструментах з 
нержавіючої сталі. 

Небезпека у результаті 
дії хлоридів 

Точкова корозія на інструменті, 
спричинена хлоридами 

Загалом, небезпека появи точкової корозії внаслідок дії 
хлоридів зростає разом з такими факторами: 
 

У той час як причинний взаємозв‘язок між вмістом хлоридів у 
воді та точковою корозією не завжди передбачуваний, досвід 
демонструє, що ймовірність появи точкової корозії залишається 
низькою, доки вміст хлоридів не перевищує концентрацію 
приблизно у 120 мг/л (еквівалентно 200 мг/л хлориду натрію 
NaCl) при кімнатній температурі. При цьому зі збільшенням 
концентрації хлоридів небезпека появи точкової корозії швидко 
зростає. Необхідно пам'ятати, що під час випаровування води у 
процесі сушіння вміст хлоридів у краплях води може значно 
перевищити позначку у 120 мг/л. 
 
Для запобігання появі надмірних концентрацій хлоридів та 
подальшій появі точкової корозії ми рекомендуємо для 
кінцевого ополіскування використовувати повністю 
демінералізовану воду. 
 
Інші речовини навіть в незначних концентраціях можуть 
спричинити зміни кольору, додаючи інструментам 
коричнюватий, голубуватий або сіро-чорний відтінок. Такі зміни 
кольору можуть спричинити кремнієві кислоти та солі, що 
містяться у воді, або сполуки з вмістом заліза, міді чи марганцю. 
Однак, як правило, вони безпечні та створюють дуже тонкі 
залишкові шари, що не спричиняють корозію та не сприяють її 
розвитку. 
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Використовуйте 
повністю 
демінералізовану воду 
для кінцевого 
ополіскування 
 

Зміни кольору на поверхні ручного скальпеля 

Окрім природних складових, питна вода іноді містить іржу, що, 
як правило, змивається з поржавілих труб. У ході циклу 
обробки ця іржа має тенденцію прилипати до інструментів, 
створюючи плями іржі (сторонню іржу) та вторинну корозію. 

Використання повністю демінералізованої води під час 
кінцевого ополіскування рекомендується не тільки з 
вищеописаних причин (тобто для запобігання корозії внаслідок 
дії хлоридів), а й тому, що це допомагає уникнути появи плям 
та зміни кольору поверхні інструментів, а також додає стійкості 
анодованим алюмінієвим поверхням. Повністю 
демінералізована вода для кінцевого ополіскування не 
залишає висушені кристалічні відкладення, що можуть 
негативно вплинути на подальшу стерилізацію. 

Зважаючи на те, що на сьогодні відсутні окремі стандарти 
щодо використання повністю демінералізованої води в ході 
машинної обробки, ми рекомендуємо наступні показники 
якості, ґрунтуючись на досвіді обробки медичних виробів у 
стоматологічній галузі: 

 
коефіцієнт провідності (при 25 °C) < 20 µS/см 
хлориди < 5 мг/л 
сіль кремнієвої кислоти < 2 мг/л 
 

Якщо для виробництва повністю демінералізованої води 
використовуються іонообмінні пристрої, може з‘явитись зміна 
кольору подібно глазурі як результат відкладення кремнієвої 
кислоти. Це неможливо контролювати за допомогою зміни 
коефіцієнта провідності в ході процесу регенерації! У такому 
разі пропонуємо звертатися до фахівців.  

 

1.2 Хімічні засоби для обробки 

	
Хімічні засоби, що використовуються для обробки 
інструментів, мають розроблятися, випробовуватися та 
виготовлятися в Європі відповідно до європейської директиви 
щодо медичних виробів [20]: 

 Мийні та нейтралізуючі речовини, засоби для ополіскування 
та догляду належать до медичних виробів І класу та мають 
маркування СЕ на етикетці. 

 Хімічні засоби для обробки з антибактеріальною дією, що 
використовуються для дезінфекційного очищення або 
ручної/автоматичної кінцевої дезінфекції при кімнатній або 
підвищеній температурі, належать у Європі до медичних 
виробів ІІ класу та мають маркування СЕ й чотиризначний 
номер, що вказує на відповідальний уповноважений орган. 
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Підготовка 

Виробник технологічних хімікатів під час розробки хімічного 
засобу для обробки має проконтролювати, щоб його склад був 
оптимізований відповідно до бажаної сфери застосування, а 
саме: щоб забезпечував ефективність очищення, 
антибактеріальну дію або властивості для догляду за 
інструментом. Необхідно брати до уваги сумісність з 
матеріалами, використаними для виробництва інструменту, а 
також біологічну сумісність з будь-якими речовинами, що 
містяться в людських тканинах та можуть залишитись на 
поверхні інструменту після його використання. Виробник 
хімічних засобів для обробки має надати інформацію щодо 
сумісності матеріалів, а в разі потреби – погодити цю 
інформацію з виробником відповідних медичних інструментів. 
Біологічна сумісність має бути випробувана та оцінена 
відповідно до EN ISO 10093-1 «Оцінка біологічної дії медичних 
виробів». 

Оптимальні споживчі властивості, придатність для матеріалів 
та біологічна сумісність хімічних засобів для обробки 
досягаються тільки в умовах експлуатації, рекомендованих 
виробником. Вони мають бути детально описані (на етикетці, у 
технічному паспорті виробу), а користувачі повинні 
дотримуватись цих інструкцій. Особливу увагу необхідно 
приділяти концентрації розчинів хімічних засобів для обробки в 
розчинах, а також температурі та тривалості обробки. До 
пакету документів хімічного засобу для обробки має входити 
паспорт безпеки речовини, а на запит користувача має 
додаватися звіт фахівця щодо сумісності матеріалів, 
ефективності, екологічних властивостей та біологічної 
сумісності розчинів. 

Інгредієнти різних за складом хімічних засобів для обробки 
можуть не бути сумісними. Наприклад, складові мийного засобу 
можуть негативно впливати на ефективність дезінфекційного 
засобу, якщо невеликий об‘єм першого потрапить у 
дезінфекційний розчин. На підставі цього рекомендується, щоб 
у закритому циклі обробки використовувались лише сумісні 
хімічні засоби від єдиного виробника. 
 

3. Методи обробки нових та 
відремонтованих 
інструментів 

Нові та повернуті після ремонту інструменти слід вийняти з 
транспортувальної упаковки, зняти будь-які захисні кришки або 
плівки для зберігання та/або введення в експлуатацію та циклу 
обробки.  
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Миття обов‘язкове! 

Зберігання 

Перед першим використанням нових та відремонтованих 
інструментів вони підлягають повному циклу обробки таким же 
чином, як і інструменти, що були у використані. 

Не можна пропускати етап очищення, адже залишки (від 
пакувальних матеріалів або засобів для догляду) можуть 
призвести до появи плям або відкладень під час стерилізації. 
Завжди оглядайте інструменти після очищення. Як правило, 
вони повинні бути візуально чистими після цього етапу. 
Пасиваційний шар нових інструментів зазвичай ще тонкий, і 
тому вони більш чутливі до жорстких умов обробки. 

Нові та відремонтовані інструменти необхідно зберігати тільки 
при кімнатній температурі в сухих приміщеннях або шафах. В 
іншому разі, у пластикових упаковках внаслідок температурних 
коливань може утворитися конденсат. У подальшому це може 
стати причиною корозійних пошкоджень. Заборонено зберігати 
інструменти біля хімічних речовин, таких як активний хлор, що 
характеризуються корозійними випаровуваннями. 

Для запобігання механічним пошкодженням під час обробки 
інструменти, що легко псуються, необхідно з самого початку 
зберігати на відповідних стелажах або в кріпленнях. 
 

4. Рекомендації щодо 
обробки поверненого 
товару 

У нашому контексті повернений товар визначається як 
упакований медичний виріб, повернутий виробникові 
незалежно від того, використовувався він чи ні. Причин для 
повернення може бути багато: потреба в ремонті або 
технічному обслуговуванні; повернення орендованого 
інструменту; проведення перевірок інструментів, що 
застосовувалися для клінічних випробувань; у разі скарг; 
повернення експлантатів для наукових досліджень; аналізу 
пошкоджень тощо. Пам'ятайте, що існує небезпека 
інфікування для будь-кого, хто працює з дійсно або потенційно 
забрудненими інструментами. Дуже важливо звести до 
мінімуму ризик, застосовуючи адекватні та надійні процеси 
знезараження. 
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Вищеописані інструкції передбачають, що товари можна 
повертати, тільки якщо вони: 

 були належним чином продезінфіковані та визнані 
гігієнічно безпечними, або 

 мають візуальне маркування «не знезаражений» та 
доставлені у відповідно надійній упаковці. 

Знезараження виробів, що підлягають поверненню, належить 
проводити якнайшвидше після використання, як і у всіх інших 
випадах. Це запобігає подальшому пошкодженню (наприклад, 
точковій корозії, спричиненій хлоридами в крові). 
 
Проте від знезараження слід відмовитися у випадках, якщо така 
обробка може змінити або вивести виріб з ладу, перешкодити 
належному аналізу або змінити його результати. У разі 
наявності будь-яких сумнівів пропонуємо звернутися до 
виробника виробу. 
 
Можливі процедурні варіанти передбачають додання окремої 
або сукупної довідки, що містить усю необхідну інформацію 
(див., наприклад, BVMed). Така сукупна довідка, що 
передається виробникові або іншій юридичній особі, яка 
приймає або обробляє продукцію, має містити, як мінімум, таку 
інформацію: 

 дата виробництва/термін зберігання; 
 підтвердження про те, що, починаючи з цієї дати, усі 

повернені вироби можуть вважатися гігієнічно безпечними, 
окрім випадків, коли є чітка та видима позначка зворотного 
змісту; 

 контактні дані для отримання пояснень щодо будь-яких 
питань про товари та їх повернення. 

5. Підготовка	до	очищення	
та	дезінфекції	

Негайно очищайте 
інструменти від 
пломбувальних 
матеріалів та 
каустичних засобів 

Заповнення інструментів в‘язким 
композиційним матеріалом. Причина: 
відсутність негайної обробки

Перший крок для правильного циклу обробки виконується ще 
в процедурному кабінеті. Стоматологічні матеріали, що 
прилипли до інструментів (такі як пломбувальні матеріали або 
засіб для видалення цементу на основі фосфорної кислоти), 
необхідно видаляти одразу після використання. В іншому разі, 
матеріал затвердіє на інструменті та/або спричинить корозію. 
Зубний цемент бажано видаляти тампоном або целюлозною 
салфеткою одразу після використання біля крісла пацієнта. 
Залишки ізотонічних розчинів (наприклад, фізіологічний 
розчин), кровоспинних та каустичних засобів необхідно 
видаляти одразу. Для інструментів, на яких прилипли 
пломбувальні матеріали, рекомендується очистка та 
дезінфекція в ультразвуковій ванні. Необхідно пам'ятати про 
придатність інструменту до обробки в ультразвуковій ванні 
(див. розділ 6.3 «Ультразвук»). 
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Обережно завантажуйте 
інструменти, не кидаючи 

Ножиці з поламаним кінчиком. Причина: 
неправильне завантаження 

Деформація, спричинена неналежним 
поводженням 

Дезінфекційний контейнер для борів 
(фрезатор) 

Для інструментів бажано застосовувати машинну обробку. 
Після використання їх належить обережно покласти на 
відповідний лоток або поставити в підставку (сухий метод) та 
в максимально стислий час піддати машинній обробці та 
дезінфекції. Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника! 
Неналежне поводження може пошкодити інструменти. 
Зокрема, це стосується інструментів з делікатними робочими 
частинами, наприклад, щипці, зонди, ножиці (особливо з 
твердосплавними вставками), голкотримачі, періодонтальні 
(РА) інструменти. 

Використовуючи вологий метод, рекомендується занурювати 
інструменти в комбінований мийно-дезінфекційний засіб, що 
не спричиняє ефекту фіксації білків. Потрібно уникати 
дезінфекційних засобів з вмістом альдегіду, адже вони 
мають фіксуючий ефект. Що стосується концентрації та 
експозиції, а також додання підсилювачів мийних засобів, в 
усіх випадках належить дотримуватись інструкцій виробника. 

Через небезпеку корозії та фактори, що виникають у процесі 
очищення, необхідно уникати довгих інтервалів між 
використанням та обробкою інструментів (тобто наступного 
дня або через вихідні), незалежно від методу, що 
використовується (сухого або вологого). Практичний досвід 
демонструє, що при сухому методі 6-годинний інтервал після 
використання і перед обробкою не несе небезпеки. У всіх 
можливих випадках бажано використовувати саме сухий 
метод. 

Інструменти з компонентами, що обертаються, необхідно 
обробляти використовуючи вологий метод, або попередньо 
очищати щіткою під потоком води. Якщо такі інструменти 
можна обробляти у мийно-дезінфекційному апараті, 
обов‘язковою передумовою є можливість їх розташування у 
підставках для борів, що підходять для таких машини. 
Протягом ручної обробки інструменти з компонентами, що 
обертаються, слід покласти у відповідний дезінфекційний 
контейнер (фрезатор), а потім очистити. Те ж стосується 
інструментів для каналу кореня зуба. 

Прямі та кутові наконечники та турбіни необхідно 
розташовувати окремо та піддавати переважно машинній 
обробці відповідно до інструкцій виробника. 

Ефективне очищення потребує, щоб шарнірні інструменти 
(такі як ножиці та щипці) оброблялись у розкритому вигляді з 
метою мінімізації перекриття поверхонь. Лотки, стелажі, 
тримачі, підставки тощо повинні укладатись таким чином, 
щоб в подальшому очищенню в ультразвукових ваннах або у 
мийно-дезінфекційних апаратах не з’являлися зони, 
недоступні для ультразвуку або води. З невикористаними 
інструментами на стоматологічному столі під час обробки 
належить поводитись таким же чином, як і з використаними 
інструментами. 

Для інструментів, що легко пошкоджуються, необхідно 
використовувати спеціальні стелажі або відповідні 
пристосування для зберігання та обробки. 



 
 

 
Правильна обробка інструментів у стоматологічній практиці, 4 видання, 2011 рік, www.a-k-i.org 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не обробляйте 
одноразові інструменти 

З метою запобігання пошкодженню малих інструментів їх 
необхідно транспортувати у відповідних контейнерах з 
фіксаторами. 

Одноразові інструменти (наприклад, полірувальні насадки для 
емалі та щітки для полірування) обробці не підлягають. З 
такими інструментами необхідно поводитись, як зі 
стоматологічними відходами відповідно до діючого 
законодавства та інструкцій. 

6. Ручне	та	машинне	
очищення	й	дезінфекція

6.1 Ручне очищення/дезінфекційне 
очищення 

 

Інструменти в комбінованому мийно-
дезінфекційному розчині 

Для ручної обробки інструменти кладуть у комбінований мийно-
дезінфекційний розчин, що має доведені дезінфекційні 
властивості: 
 

 правильна концентрація; 

 правильний термін дії; 

 правильна температура. 

Обирайте відповідні 
мийно-дезінфекційні 
засоби 
 

Враховуйте сумісність 
матеріалів! 
 

Для ручного очищення використовуються активні мийні засоби без 
ефекту фіксації білків з антибактеріальною дією або без неї та з 
ферментами або без них. Якщо потрібне дезінфекційне очищення, 
варто перевірити дезінфекційну здатність у «найскладніших 
умовах» (при високому вмісті білків) відповідно до європейських 
стандартів або чинного національного законодавства. 

Що стосується мийно-дезінфекційних засобів, слід строго 
дотримуватись інструкцій виробника щодо концентрації, 
температури, терміну експозиції, а також терміну придатності 
розчину. Обробляючи інструменти з нестійкої до корозії сталі, 
особливу значущість мають інструкції виробника щодо сумісності 
матеріалів. 

 
Сумісність матеріалів залежить від того, з чого зроблений 
інструмент, від складу дезінфекційного засобу, температури, 
терміну експозиції, концентрації та значення рН розчину, що 
використовується. Що стосується органічних пероксосполук, 
зокрема, дезінфекційних засобів з вмістом пероцтової кислоти, 
сумісність значно залежить від складу дезінфекційного засобу та 
особливих умов використання. Хімічна структура дезінфекційного 
засобу з вмістом алкіламінів значно впливає на сумісність 
матеріалів відносно еластомерів та клейових з‘єднань. У випадку з 
силіконовими еластомерами тривала обробка дезінфекційними 
засобами на основі алкіламінів може призвести до затвердіння. 
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Дезінфекційні засоби на основі органічних пероксосполук або 
алкіламінів повинні належати до категорії чутливих відносно 
сумісності з матеріалом інструмента. Тому необхідно строго 
дотримуватись випробуваних та затверджених інструкцій 
виробника дезінфекційного засобу. 

Неправильна концентрація та надмірна експозиція може стати 
причиною пошкоджень інструменту. 

Якщо розчин використовується протягом надто тривалого часу, 
можуть виникнути такі складнощі: 

 небезпека виникнення корозії внаслідок рівня забруднення; 

 небезпека виникнення корозії внаслідок підвищеної 
концентрації розчину мийних або дезінфекційних засобів в 
результаті випаровування; 

 недостатня дезінфекція внаслідок накопичення забруднення 
(втрата дії активної речовини та накопичення білка); 

Розкривайте шарнірні 
інструменти! 

Шарнірні інструменти необхідно класти в розчин у розкритому 
стані, зводячи таким чином до мінімуму перекриття поверхонь.

Уникайте повітряних 
бульбашок у 
порожнинах! 

Інструменти з вузьким просвітом, такі як гнучкі трубки та канюлі, 
а також інструменти, що мають порожнини, завжди важко 
обробляти. Тому важливо впевнитись у тому, що внутрішні 
поверхні мають повний контакт з розчином. 

Повністю розчиняйте 
порошки! 

Якщо використовуються порошкові мийні чи дезінфікуючі 
засоби, вони мають повністю розчинитись у воді до занурення в 
неї інструментів. Нерозчинені частки можуть спричинити 
пошкодження поверхні та закупорити вузькі канали інструмента. 

Повністю занурюйте 
інструменти! 

Інструменти повинні бути повністю занурені в розчин. Тому 
ванни для занурення не слід перевантажувати. 

Для очищення ми рекомендуємо використовувати м‘які, 
безворсові ганчірки або рушники, пластикові щітки або пістолети 
для пневматичного очищення. Після ручного або 
дезінфекційного очищення необхідно належним чином та 
ретельно ополоснути інструменти чистою проточною водою. Ця 
ручна процедура видаляє залишки бруду, що можуть 
прилипнути до поверхні інструментів. 
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Щоб запобігти появі плям від води, використовуйте тільки 
повністю демінералізовану воду. Інструменти необхідно 
ретельно висушувати одразу після процедури очищення. 
Сушінню стисненим повітрям слід надавати перевагу перед 
іншими методами (такими як витирання ганчіркою), адже цей 
спосіб не тільки дуже делікатний, а й високоефективний. 

Основними причинами механічних пошкоджень у ході ручної 
обробки вважаються: 

 використання металевих щіток; 

 використання абразивних засобів очищення; 

 застосування надмірної сили; 

 падіння інструментів або удари. 

Делікатні інструменти особливо вразливі до механічних 
ушкоджень. 

Плями, спричинені високим вмістом 
солей у воді для ополіскування 

Підставка з інструментами для каналу кореня зуба 

He дозволяється занурювати в розчин терапевтичні 
інструменти (такі як прямі й кутові наконечники та турбіни). Їх 
можна обробляти щіткою під проточною водою, а зовнішні 
поверхні слід обприскувати або протирати відповідним 
дезінфекційним засобом. Щодо очищення внутрішніх 
поверхонь та вжиття відповідних заходів для обробки 
рекомендуємо дотримуватись інструкцій виробника. Бажано 
застосовувати методи машинної обробки. 

Інструменти з компонентами, що обертаються, слід 
розташовувати у відповідній підставці, після чого занурювати в 
розчин з мийно-дезінфекційними засобами. У випадку з 
поліруючими та абразивними інструментами на керамічній або 
пластиковій основі слід спочатку перевірити, чи підходять для 
них засоби, що використовуються. Застосування невідповідних 
засобів, наприклад, на основі спирту, може зруйнувати в‘яжучі 
речовини, наражаючи на небезпеку ефективність фіксації 
штифта. Ультразвукові насадки обробляти важко. Необхідно 
використовувати відповідний інструмент, наприклад, дротяний 
очищувач, щоб забезпечити прохідність (вільне проходження, 
відсутність перешкод). Надалі обробка має проводитись 
відповідно до інструкцій виробника. 

Інструменти для лікування каналу кореня зуба надзвичайно 
вразливі до механічних пошкоджень, а тому їх потрібно 
обробляти окремо, розташовуючи на спеціальних підставках. 
Для очищення та дезінфекції зніміть силіконові стопори, щоб 
налаштувати глибину препарування. Якщо інструменти для 
лікування каналу кореня зуба обладнані кольоровою 
анодованою ручкою, не обробляйте їх лужними розчинами, 
тому що це зіпсує функцію кольорового кодування. 
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6.2 Машинне очищення та дезінфекція

Очищення та дезінфекцію можна найкращим чином 
стандартизувати за допомогою автоматичної машинної 
обробки. Завжди пам‘ятайте, що правильне очищення під час 
обробки інструментів має вирішальну роль як для збереження 
їх придатності, так і для успішної стерилізації. Міжнародний 
стандарт (EN ISO 15883) та/або національні версії цього 
стандарту (наприклад, DIN EN ISO 15883), а також національні 
правила визначають, що дозволено використовувати тільки 
затверджені машинні мийно-дезінфекційні процедури. Загальні 
вимоги до мийно-дезінфекційних апаратів викладені в частині 1 
стандарту EN ISO 15883. 

Бажано, щоб машинній процедурі передував сухий метод 
обробки. У разі вологого методу (наприклад, для інструментів з 
компонентами, що обертаються) необхідно повністю змивати 
нанесену піну з активним мийно-дезінфекційним засобом. Вона 
може значно зменшити промивальний тиск під час машинного 
очищення. 

Те ж саме застосовується у випадках, коли сильно забруднені 
інструменти (залишки пломбувального матеріалу, що прилипли 
до стоматологічних інструментів тощо) обробляються вручну 
або ультразвуком.

Під час машинної обробки слід дотримуватись таких вимог:

 для забезпечення ефективного очищення необхідно 
правильно завантажувати всі лотки, вставки, тримачі 
тощо; 

 шарнірні інструменти необхідно розкривати перед 
завантаженням; 

 необхідно уникати перевантаження лотків, 
забезпечуючи, щоб мийні/дезінфекційні засоби мали 
повний доступ до всіх поверхонь інструментів; для 
перевірки ступеня надійності завжди дотримуватися 
визначеного порядку завантаження; 

 розташовуючи на лотках великі інструменти, слід 
переконатися в тому, що вони не заважають іншим 
інструментам і не перешкоджають правильному 
очищенню; 

 інструменти з порожнинами (наприклад, турбіни) 
потребують обережного очищення та ополіскування і з 
внутрішньої сторони: для цього належить 
використовувати спеціальні (залежно від інструменту) 
вставки з відповідними пристроями для ополіскування; 

 інструменти необхідно розташовувати у такий спосіб, 
щоб запобігати механічним пошкодженням унаслідок 
контакту. 

Забезпечуйте належне 
завантаження для 
промивання! 
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Стійка з анодованого алюмінію, що 
піддалася значному впливу 
негативних чинників 

Інструменти з обертовими компонентами, виготовленими з 
твердосплавної або нержавіючої сталі, рекомендовано 
обробляти у спеціальних підставках, щоб запобігти 
пошкодженню леза. Кольоровий анодований алюміній може 
зблякнути внаслідок машинного очищення, втративши свою 
функцію кодування (див. розділ 11.10). Проте, якщо 
використовуються спеціальні мийні засоби та повністю 
демінералізована вода для кінцевого ополіскування (і для 
теплової дезінфекції), тоді такі інструменти можна обробляти та 
дезінфікувати разом з іншими виробами. 

Предмети слід виймати з машини одразу після закінчення 
програми. Якщо залишити їх в апараті, залишкова волога може 
спричинити корозію. 

Як правило, рекомендується застосовувати процеси, в яких 
очищення проходить як окремий етап до дезінфекції. Для 
машинної обробки є варіанти термічної та термічно-хімічної 
дезінфекції. Як правило, кращим вибором є термічна 
дезінфекція. Тому слід брати до уваги придатність медичних 
виробів для машинної обробки з термічною дезінфекцією ще під 
час купівлі. 

У ході термічної обробки дезінфекція проходить при температурі 
65 °C протягом необхідного терміну витримки. Для вимірювання 
дезінфекційної здатності було введено значення Ao (EN ISO 
15883-1, додаток А). Воно визначає залежність температури 
відносно часу, як співвідношення мікробіологічного забруднення 
та цільового призначення залученого медичного виробу 
(наприклад, Ao = 3000 = 90 °C та 5 хвилин терміну дії). Структура 
програми залежить від підсумкових вимог до очищення, 
дезінфекції та якості ополіскування, а також від предметів, що 
обробляються. Машинна програма обробки з термічною 
дезінфекцією, як правило, включає такі етапи: 

 

(На графіку: попереднє промивання, миття, нейтралізація, 
проміжне ополіскування, дезінфекція, сушіння). 

Pre-wash (green) – попереднє 
миття  

Cleaning (blue) – очистка  

Neutralization (red) – нейтралізація 

Intermediate rinse (green) – 
проміжне ополіскування  

Disinfecting (yellow) - дезінфекція 

Drying (gray) – сушка 
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Використовуйте 
відповідний мийний 
засіб! 
 

Перенесення залишків мийного засобу внаслідок 
недостатнього ополіскування

1. Попереднє промивання 

Холодна вода без домішок для видалення грубого бруду та 
речовин, що утворюють піну. 

2. Миття 

Гаряча або холодна вода; миття зазвичай проводиться при 
температурі 40-55 °C протягом не менше 5 хвилин. Для 
цього можуть застосовуватися відповідні більш або менш 
лужні вироби. Вибір мийного засобу залежить від матеріалу 
та властивостей інструментів, що обробляються, необхідної 
ефективності очищення та від національних правил і 
рекомендацій (наприклад, виданих Інститутом Роберта Коха 
в Німеччині). 

3. Перше проміжне ополіскування 

Проводиться гарячою або холодною водою. Додання 
кислотного нейтралізатора полегшує видалення залишків 
лужних мийних засобів. Навіть при використанні 
нейтральних мийних засобів бажано додавати кислотний 
нейтралізатор з метою запобігання відкладення накипу 
(наприклад, у випадках, коли вода, що використовується, 
має підвищений вміст солей). 

4. Друге проміжне ополіскування 

Гаряча або холодна вода без домішок (за можливістю, 
використовуйте повністю демінералізовану воду). Залежно 
від предметів, що підлягають обробці, а також необхідної 
якості ополіскування та рівня безпеки, необхідно робити 
декілька проміжних ополіскувань без домішок. 

5. Термічна дезінфекція/кінцеве ополіскування 

Використання повністю демінералізованої води запобігає 
появі плям, відкладень та корозії на поверхнях інструментів. 
Крім того, це перешкоджає формуванню кристалів, що 
можуть завадити процесу стерилізації. Додаючи засіб для 
кінцевого ополіскування з метою скорочення періоду 
сушіння, перевірте сумісність матеріалів предметів, що 
обробляються. 

6. Сушіння 

Необхідно забезпечити достатнє сушіння за допомогою 
мийно-дезінфекційного апарату, або відповідних заходів. 
Беручи до уваги використані хімічні речовини, належить 
завжди дотримуватись інструкцій виробника щодо 
концентрації, температури та періоду експозиції. Це 
гарантує хороші результати та максимально підтримує 
матеріали інструменту в непошкодженому стані. Має 
забезпечуватись можливість перевірки автоматичного 
дозування об‘єму рідких хімічних засобів для обробки. 
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Інструменти, що потребують особливого 
поводження 

Підставка для борів 

Прямі та кутові наконечники

Інструменти, що легко пошкоджуються, можуть проходити 
машинну обробку, у разі якщо вони надійно закріплені 
(наприклад, в підставках), та використовується ефективний 
метод ополіскування. 

Для певних інструментів необхідно врахувати такі специфічні 
моменти: 
 

 зонди, періодонтальні (РА) та інші інструменти, що легко 
пошкоджуються, необхідно розташовувати у спеціальні 
захисні тримачі; 

 інструменти з обертовими компонентами, такі як свердла, 
фрези, бори або абразивні інструменти, підлягають тільки 
машинній обробці, якщо це чітко вказано виробником; їх 
необхідно розташовувати у спеціальних інструментальних 
підставках, що підходять для ополіскування; може 
знадобитись додаткова попередня обробка ультразвуком; 

 інструменти для лікування каналу кореня зуба потрібно 
завжди обробляти в зручних інструментальних підставках, 
щоб запобігти пошкодженню делікатних частин та 
мінімізувати небезпеку тілесних ушкоджень; 

 ультразвукові та звукові насадки з отвором для 
внутрішнього охолодження необхідно підключати до 
спеціальних перехідників для забезпечення внутрішнього 
ополіскування; з метою запобігання корозії для кінцевого 
ополіскування потрібно використовувати виключно 
повністю демінералізовану воду; 

 прямі та кутові наконечники й турбіни можуть проходити 
машинну обробку, якщо це в прямій формі дозволено 
виробником; під час машинної обробки належить 
дотримуватися відповідних вимог, а також якщо є 
спеціальні пристрої для ополіскування аерозольного та 
повітряного каналу привода турбіни та системи 
рециркуляції вхідного повітря; те ж саме стосується каналів 
для розпилення (повітря та води) та приводного шнура 
терапевтичних інструментів з електроприводом: для них 
існують також спеціальні пристрої та речовини з 
комбінованим очищенням, доглядом та дезінфекцією; 

 стоматологічні дзеркала зношуються; наприклад, скляні 
дзеркала з срібною основою можуть помутніти в результаті 
машинної обробки, а металізовані дзеркала з родієвим 
покриттям, навпаки, стійкіші до очищення, але легко 
пошкоджуються в результаті механічної дії.

Інструменти зі стійкими залишками коагуляції, що не можна 
видалити за допомогою додаткового інтенсивного очищення 
(наприклад, 3 % розчином перекису водню, щітками, в 
ультразвуковій ванні), підлягають обов'язковій утилізації, адже 
надалі належне функціонування та гігієну гарантувати 
неможливо. 
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6.3 Ультразвук 

Ультразвуковий пристрій 

Ультразвукова обробка існує спеціально для очищення 
інструментів з нержавіючої сталі або жорсткої пластмаси. 
Також за допомогою ультразвуку можна обережно та ретельно 
очистити й дезінфікувати інструменти, що чутливі щодо 
механічному впливу. Потужні ультразвукові пристрої здатні 
розчиняти затвердіння, до яких важко дістатися в інший спосіб. 

У цілому, до підготовки ванни застосовуються такі ж вимоги, як 
і до ручного очищення та дезінфекції у ваннах для занурення. 
Проте, необхідно дотримуватись таких особливих умов: 

Рівень наповнення 

Ванна має наповнюватися до визначеного рівня. 

Відповідні мийні та/або дезінфекційні засоби 

До води необхідно додавати відповідний мийний або 
дезінфекційний засіб. 

Не слід перевищувати температуру у 50 °C, адже це може 
призвести до формування кров‘яної корки 

Ефективність очищення підтримується в температурному 
режимі від 40 °C до 50 °C. Залежно від виробу, що 
використовується, завжди беріть до уваги інструкції виробника 
щодо концентрації, експозиції та температури під час 
очищення та дезінфекції. 

Дегазація 

Нещодавно приготовлений дезінфекційний або мийний розчин 
потребує дегазації перед першим використанням. 

Своєчасна заміна мийного/дезінфекційного розчину 

Високий рівень забруднення в ультразвуковій ванні 
перешкоджає мийним властивостям та підвищує небезпеку 
появи корозії. Залежно від особливих умов використання 
розчин необхідно періодично заміняти відповідно до інструкцій 
виробника. 

Підготовка ванни Крім правильно підготовленої ванни для забезпечення 
належного очищення необхідно завжди дотримуватись таких 
основних правил:

 інструменти належить розташовувати тільки у 
спеціальних тримачах або корзинах для забезпечення 
ефективності ультразвукової обробки; 

 предмети, що підлягають обробці, необхідно повністю 
занурювати в мийний розчин; 
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 шарнірні інструменти, ножиці тощо необхідно розкривати 
з метою зведення до мінімуму перекритої частини 
поверхонь; 

 не перевантажуйте лотки; 

 інструменти з порожнинами, такі як трубки для 
всмоктування, необхідно класти в ультразвукову ванну 
під кутом, щоб забезпечити вихід повітря, що 
залишилось, адже воно може знизити ефективність 
очищення; 

 леза не повинні контактувати з іншими металевими 
частинами. 

Дуже важливим є 
ретельне 
ополіскування! 

Прямі та кутові 
наконечники, турбіни та 
інші приводи 

Інструменти з 
компонентами, що 
обертаються або 
коливаються 

Інструменти для 
лікування каналу 
кореня зуба 

Хромовані та алюмінієві 
інструменти 

Стоматологічні 
дзеркала 

Поіржавілий шпатель для пломбувального 
матеріалу. Причина: негативний вплив кислотного 
засобу для видалення цементу. 

Після ультразвукової обробки інструменти слід або ретельно 
ополоснути вручну, або піддати машинній обробці. Ручне 
ополіскування можна проводити питною проточною водою, 
забезпечуючи в ході цього процесу змиття всіх залишків мийно-
дезінфекційних засобів. З метою уникнення появи плям від води 
для кінцевого ополіскування рекомендується використовувати 
повністю демінералізовану воду. 

 

Інструкції щодо певних стоматологічних 
інструментів 

 

Прямі та кутові наконечники, турбіни та інші приводи належить 
обробляти у ванні для занурення або ультразвуковій ванні. 

Стоматологічні інструменти з компонентами, що обертаються, 
слід обробляти тільки у відповідних мийно-дезінфекційних 
засобах. До ультразвукової обробки їх необхідно розташовувати 
у спеціальних підставках для запобігання будь-яким 
пошкодженням через контакти між інструментами (наприклад, 
гострими лезами, дрібним алмазним покриттям). Ефективність 
очищення в ультразвуковій ванні обмежена щодо полірувальних 
та гнучких інструментів (полірувальні щитки, поліри), адже 
еластичні інструменти поглинають ультразвук. 

Інструменти для лікування каналу кореня зуба, обладнані 
кольоровою ручкою з анодованого алюмінію, не слід обробляти 
лужними розчинами, тому що це зіпсує функцію кольорового 
кодування. 

Підставки або лотки для інструментів, зроблені з нестійкої до 
корозії сталі, наприклад, з хромованої латуні, анодованого 
алюмінію або пластику, необхідно використовувати з 
відповідними мийно-дезінфекційними засобами. 

Стоматологічні дзеркала можуть пошкодитись в ультразвуковій 
ванні. 

 

Кислотні мийні засоби, наприклад, засоби для видалення 
цементу, необхідно використовувати тільки у крайніх випадках, 
адже вони спричиняють корозію на поверхнях та паяних швах. 
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7. Контроль та догляд 

Залишки крові на рукоятці інструменту. 
Причина: недостатнє очищення. 

Дотримання відповідних стандартів очищення відіграє 
надзвичайно важливу роль для вдалої стерилізації. 
Інструменти, що підлягають стерилізації, повинні бути 
макроскопічно чистими, тобто на них не повинно бути видимих 
залишків. Це перевіряється шляхом візуального огляду. 
Критичні зони, такі як ручки, з‘єднання або зубчасті затискачі 
потребують особливо ретельної перевірки. У ході огляду 
інструментів рекомендується використовувати робочі лампи зі 
збільшувальним склом. Якщо є сумніви щодо рівня очищення, 
особливо щодо інструментів з порожнинами, необхідно 
провести хімічні тести на наявність білків та крові. 

Усі інструменти з отворами, такі як канюлі тощо, необхідно 
перевірити на прохідність (вільне проходження, відсутність 
перешкод). Закупорені інструменти необхідно повторно 
обробити. Якщо це не допомагає, такі інструменти слід 
замінити. 

Недостатньо очищені інструменти належить повторно очистити, 
продезінфікувати, а потім ополоснути належним чином. 

Інструменти з металевими поверхнями ковзання, такі як 
шарнірні вироби, слід змастити за допомогою прес-маслянки 
або точкового нанесення крапель масла до того, як інструменти 
будуть піддаватися функціональним випробуванням. 

Технічне обслуговування та догляд означають цільове 
нанесення засобів для догляду на місця з‘єднань, шарніри, 
замки, різьбу або поверхні тертя інструментів, таких як щіпці або 
ножиці, після обережного очищення та дезінфекції. Це зменшує 
тертя металу об метал і, таким чином, є попереджувальним 
заходом проти корозії внаслідок механічного тертя. 

Змащування інструментів за допомогою 
розпилювача або крапель масла 

Інструменти заборонено обробляти засобами для догляду з 
вмістом силіконового масла. Це може негативно вплинути на їх 
функціональність та на результати стерилізації парою. 

 парафіново-вазелінова основа; 

 біологічна сумісність відповідно до існуючої 
європейської або американської фармакопеї; 

 можливість стерилізації парою та паропроникність. 

Це забезпечує збереження інструментів у робочому стані та 
легкий рух шарнірів. 

Вимоги до засобів для догляду за медичними інструментами:
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Належне виконання заходів з догляду: 

Залиште інструменти для охолодження до кімнатної 
температури до того, як відкрити або закрити їх, в іншому разі 
може відбутися стирання металевих поверхонь, коли частини 
труться одна об одну. Таке зношування при стиранні зменшить 
легкість руху частин інструмента, а може навіть взагалі 
зіпсувати пристрій. 

Засіб для догляду повинен наноситися рівномірно за 
допомогою руху місць з‘єднання або поверхонь ковзання. 
Залишки засобу необхідно видалити за допомогою безворсової 
ганчірки. 

Обприскування інструментів або нанесення засобів для 
догляду механічним способом не забезпечує ані належний 
догляд, ані додатковий захист від корозії. Не слід 
використовувати ванни для занурення через небезпеку 
мікробного зараження. 

Ніколи не оброблюйте пластикові поверхні засобами для 
догляду за інструментами. 

Проте є ряд винятків. 

 Через складну внутрішню будову прямі та кутові 
наконечники й турбіни необхідно обробляти 
спеціальними засобами відповідно до інструкцій 
виробника. 

 У зв‘язку з тим, що різні інструменти виготовлені для 
особливих сфер застосування, випробування на 
функціональність необхідно проводити так, щоб ті 
предмети, які не відповідають своєму цільовому 
призначенню, можна було надійно розпізнати та 
забракувати. Якщо є сумніви, звертайтеся до виробника 
інструменту для проведення відповідних випробувань. 

 Після перевірки інструменти, що легко пошкоджуються, 
необхідно зберігати у спеціальних підставках, 
сконструйованих так, щоб запобігти пошкодженням під 
час транспортування. Якщо це зазначено, то слід 
використовувати відповідні пристрої, що запобігатимуть 
їх зміщенню. 

 Ріжучі інструменти (періодонтальні інструменти, 
екскаватори, ясенні ножі, гострі кюретки) необхідно 
регулярно загострювати. Для забезпечення належної 
гостроти та функціональності доцільно загострювати 
інструменти після кожного використання. 

Регулярне заточування може призвести до зниження міцності 
матеріалу (зменшення поперечного перерізу). Якщо є ризик 
того, що такі інструменти можуть зігнутися або зламатися під 
звичайним робочим тиском, їх необхідно видалити та 
утилізувати. 

Тупий періодонтальний інструмент 

Загострення ріжучих 
інструментів 

Внутрішня будова прямого та кутового 
наконечника 

Особливе зберігання 
компонентів, що легко 
пошкоджуються 
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8. Пакування 

Стерильна бар‘єрна 
система 

Запечатування стерильної упаковки 
за допомогою пристрою для 
герметизації 

До упакованих предметів, що потребують стерилізації, 
застосовуються частини 1 та 2 міжнародного стандарту EN ISO 
11607. У ньому визначені пакувальні матеріали (частина 1) та 
процес пакування (частина 2). 

Упаковка для виробів, що підлягають стерилізації, має 
представляти собою стерильну бар‘єрну систему. Її завданням 
є запобігання потраплянню мікроорганізмів в упаковку та 
забезпечення можливості виймання в асептичних умовах. Крім 
того, має передбачатись можливість легкого відкриття упаковки 
в асептичному середовищі. Стерильна бар‘єрна система являє 
собою перешкоду для мікробів, що запобігає забрудненню у 
визначених умовах, до числа яких входять: 

 температура; 

 тиск; 

 вологість; 

 сонячне світло; 

 чистота; 

 патогенне забруднення. 

Захисна упаковка 
Захисна упаковка – це додаткова упаковка, створена для 
запобігання пошкодженням стерильної бар‘єрної системи з 
моменту, коли предмети складаються разом, і до моменту 
використання. 

Стерильна бар‘єрна система може бути багаторазового 
(стерилізаційні контейнери) або одноразового користування 
(нетканий матеріал, папір, прозорий пакет). 

Контейнери та системи зберігання допомагають 
підтримувати придатність інструментів. 

Упаковка має значний вплив на результати стерилізації. 
Тому пакувальна система (стерильна бар‘єрна система та 
захисна упаковка) має відповідати процедурі стерилізації. 
Пакувальний матеріал не повинен надто вбирати 
стерилізуючий агент, а також не може призводити до будь-
яких змін у засобі для стерилізації. Крім того, відповідність 
упаковки досліджується під час валідації процесу 
стерилізації. Перевірці підлягають також попередні 
процедури формування упаковки, термозварювання та 
комплектації. У разі якщо використовуються нові матеріали, 
які ще не були погоджені належним чином, необхідно 
повторно провести оцінку (валідацію) робочих процедур. 
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З метою збереження придатності інструментів важливо також 
забезпечити належне висушування, адже залишки вологи 
можуть спричинити корозійні пошкодження. Якщо 
використовується нетканий матеріал, слід забезпечити, щоб він 
не заважав процесу сушіння. 

Сушіння 

Маркування Необхідно передбачати можливість нанесення на упаковку 
такої інформації: 

 дата стерилізації; 

 пакувальник; 

 термін зберігання або позначка «використати до…» 
(якщо дату визначено); 

 вміст. 

9.	Стерилізація	

Відповідно до європейських стандартів (EN) використання 
стерильних інструментів на або в тілі пацієнта потребує 
належного очищення та дезінфекції, а також, у разі потреби, 
стерилізації у допущеній упаковці відповідно до затвердженої 
процедури. Після такої обробки стерильні предмети повинні 
зберігатися згідно з правилами та положеннями, що регулюють 
належну дистрибуцію стерильних матеріалів. Отже, важливо 
використовувати лише ті методи стерилізації та пристрої, що 
дозволяють проводити затверджену процедуру. Засоби 
стерилізації та пакувальні матеріали необхідно вибирати 
залежно як від предметів, що підлягають стерилізації, так і від 
методів, що використовуються. У цьому контексті необхідно 
строго дотримуватись вимог інструкції з експлуатації 
відповідного стерилізатора. У стоматологічній практиці 
найкращим варіантом є стерилізація парою. 

Перевірка придатності 
та функціональності 
стерилізатора

Малий паровий стерилізатор

9.1 Стерилізація парою 

Цей метод стерилізації проводиться насиченою парою 
зазвичай при температурі 134 °C. 

Стерилізатор та процедура мають відповідати чинним 
стандартам та законодавству. 

Відповідно до Європейського стандарту для малих парових 
стерилізаторів EN 13060 існує 3 типи таких пристроїв: 

тип B для запакованих, твердих, порожнистих та пористих 
виробів; 

тип N для незапакованих, твердих інструментів; 

тип S для продукції, визначеної виробником малого 
стерилізатора. 
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Примітка: 

тип В – для універсального застосування 

Стерилізатор типу В рекомендується для універсального 
застосування в стоматологічній практиці.  

Інші типи стерилізаторів є предметом таких обмежень: 
 

 малі стерилізатори типу N не підходять для 
запакованих виробів, а тому, як правило, вони не 
призначені для обробки предметів, що підлягають 
стерилізації; 

 стерилізатори типу S не підходять для специфічних 
виробів, наприклад, для терапевтичних інструментів. 

Плями на пінцеті. Причина: низька якість 
пари 

Завжди дотримуйтесь визначених планових перевірок та 
правил обслуговування. Слід брати до уваги інструкції 
виробника. 

У паровому стерилізаторі необхідно використовувати тільки 
повністю демінералізовану або дистильовану воду. 
Використання проточної води призведе до відкладень та 
корозії на інструментах та стерилізаторі. 

Поява плям внаслідок 
дії хімічних індикаторів 

Якщо у ході стерилізації партії інструментів використовується 
велика кількість хімічних індикаторів, це може призвести до 
появи плям на поверхні інструментів, особливо коли є прямий 
контакт з предметом. Це особливо стосується срібних виробів 
або предметів зі срібним покриттям. 

Забезпечте якість пари 
згідно з вимогами 
EN 285 або EN 13060. 

Мармуровий рисунок внаслідок забруднень у 
конденсаті пари 

Якщо затверджена процедура стерилізації парою проводиться 
відповідно до ISO 17665 (або DIN 58946, частина 6 для 
Німеччини), і всі параметри, що мають до неї відношення, такі як 
тиск, температура та частка неконденсованого газу в парі, 
протоколюються, то доцільно використовувати хімічні індикатори 
для відстеження стерилізації. Пара, що використовується, не 
повинна містити забруднень та не може ані перешкоджати 
процесу стерилізації, ані пошкоджувати стерилізатор чи речі, що 
обробляються. З цією метою не варто перевищувати граничні 
показники, вказані в таблиці додатку С стандарту EN 13060 
щодо якості живильної води для парогенератору та конденсату. 
В іншому разі, внаслідок забруднень, таких як частинки іржі з 
водопровідної системи, може з‘явитися корозія або поверхня 
інструментів може змінити колір, що пов‘язано з надмірним 
вмістом кремнієвої кислоти.
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Примітка: у розділі 22.4 описана 
процедура збору зразків 
конденсату 
Джерело: стандарт EN 13060, 
додаток С, видання 2009 року 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забруднення конденсату водяної пари, що живить стерилізатор, заміряні у лінії 
живлення апарату 
Речовина/властивість Конденсат
Солі кремнієвої кислоти (SiO2) ≤ 0,1 мг/л 
Залізо ≤ 0,1 мг/л 
Кадмій ≤ 0,005 мг/л 
Свинець ≤ 0,05 мг/л 
Залишки важких металів, окрім заліза, кадмію, 
свинцю 

≤ 0,1 мг/л 

Хлорид (CI-) ≤ 0,1 мг/л 
Фосфат (P2O5) ≤ 0,1 мг/л 
Провідність (при 25 °C) ≤ 3 µS/см 
Значення рН (рівень кислотності) 5-7 
Зовнішній вигляд Прозорий, без кольору 

та відкладень 
Жорсткість ∑ (іонів лужноземельних елементів) ≤ 0.02 ммоль/л

Високий вміст гідрокарбонатів у живильній воді призводить до 
підвищення вмісту інертних газів у парі стерилізатора та може 
негативно вплинути на результати обробки. 

Небезпека 
корозії внаслідок 
залишкової 
вологи/вогкості! 

Мокрі або вологі контейнери несуть небезпеку появи корозії на 
інструментах. Недостатнє або неналежне сушіння часто має 
місце внаслідок неправильного завантажування та 
використання невідповідних видів нетканих матеріалів для 
сушіння. Взагалі, важкі сітчасті лотки необхідно розташовувати 
на найнижчому рівні, щоб більша частина накопиченого 
конденсату могла самостійно стікати. 

На практиці залишкова волога у вигляді декількох крапель води, 
що може випаровуватися протягом 15 хвилин, допускається, 
але справжні калюжі неприйнятні. Проте навіть декілька крапель 
води можуть обумовити появу плям. Щоб повною мірою 
запобігти залишковій волозі, зверніться до виробника 
стерилізатора та отримайте інформацію щодо відповідних 
процедур. 

У разі якщо стоматологічні інструменти потребують окремої 
обробки, для парових стерилізаторів застосовуються такі 
інструкції: 

 інструменти з компонентами, що обертаються (наприклад, 
свердла та бори), можна обробляти в паровому 
стерилізаторі; 

 прямі та кутові наконечники й турбіни належить 
стерилізувати парою при температурі 134 °C, зводячи за 
можливістю час обробки до мінімуму; 

 стоматологічні дзеркала можна стерилізувати парою, але в 
процесі подальшого використання вони невдовзі помутніють 
внаслідок проникнення вологи. Це є результатом різних 
коефіцієнтів теплового розширення, яке властиве різним 
матеріалам. 
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9.2 Стерилізація гарячим повітрям 

Хоча стерилізація гарячим повітрям вже не відповідає 
сучасному рівню розвитку технологій, вона все ще 
застосовується в окремих випадках. Якщо все ж таки 
використовується цей метод, то діють певні інструкції та вимоги. 

При температурі вище 185 °C парафінова олія перетворюється 
на смолу. Це псує її мастильні властивості та, відповідно, 
знижує експлуатаційні характеристики інструмента. 

Не слід перевищувати 
встановлену 
температуру! 

Якщо встановлена температура значно перевищена, 
з‘являється небезпека корозії, а також втрати жорсткості. Отже, 
знижуються експлуатаційні характеристики, що в багатьох 
випадках позбавляє інструмент придатності. Аналогічно, 
пластикові деталі, такі як кольорові кільця, можуть псуватись 
або навіть руйнуватись під дією високих температур. 

Щоб забезпечити рівномірне розподілення тепла в 
стерилізаційній камері та, відповідно, на предметах, що 
обробляються, необхідно строго дотримуватись інструкцій 
щодо завантаження стерилізатора! Не дозволяється 
стерилізувати гарячим повітрям терапевтичні інструменти. 

10. Зберігання 

10.1 Зберігання нестерильних інструментів

Інструменти, що зберігаються в неналежних умовах, можуть 
іржавіти. Щоб запобігти цьому процесу, їх слід зберігати в сухих 
місцях, де немає пилу. Необхідно уникати значних коливань 
температури, що дозволить попередити накопичення вологи 
(конденсату) на поверхнях інструментів. Хімічні речовини, що 
перебувають у безпосередньому контакті з металами, можуть їх 
зіпсувати або стати причиною появи корозійного випаровування. 
Ніколи не зберігайте інструменти біля хімічних речовин! 

Зберігання інструментів має організовуватися таким чином, щоб 
вони не могли пошкодити один одного. Для цього слід 
використовувати відповідні системи, що поліпшують загальну 
організацію зберігання, знижуючи в той же час небезпеку 
нанесення тілесних ушкоджень користувачам. Бажано 
застосовувати закриті системи зберігання, щоб забезпечити 
додатковий захист від патогенних мікроорганізмів. 
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10.2 Зберігання стерильних інструментів 

Особливу роль в гарантуванні стерильності інструментів до їх 
використання на або в тілі пацієнта відіграє наявність упаковки, 
що запобігає проникненню мікробів. До інших вимог щодо 
захищеного зберігання стерильних медичних виробів та 
запобігання корозійним пошкодженням входять сухі умови, де 
немає пилу, а також уникнення температурних коливань. Ці 
умови дозволяють зберігати предмети до шести місяців (або 
більше). Для отримання додаткової інформації звертайтесь до 
стандарту DIN EN 868 та таблиці 1 німецького стандарту 
DIN 58 953, частина 9. 

11.	Зміни	поверхні,	
відкладення,	корозія,	
старіння	та	тріщини	
внаслідок	навантажень	

11.1 Відкладення на металі – органічні 
залишки 

У процесі щоденної або тривалої експлуатації багато медичних 
виробів зазнають змін поверхні внаслідок дії хімічних речовин, а 
також термального та/або фізичного впливу. Якщо такі зміни не 
спричинені використанням у звичайному режимі, причину їх 
походження зазвичай можна знайти в умовах обробки. Якщо 
поверхня змінює колір, рекомендується систематично виконувати 
нижчеописані дії з метою видалення та в подальшому уникнення 
таких пошкоджень поверхні:

 визначте природу, походження та причину; 

 оцініть ризики; 

 у разі потреби обробіть предмет відповідно до рекомендацій 
виробника з метою виправлення змін; 

 вживайте відповідні заходи для запобігання повторній появі, 
потім перевірте увесь процес обробки інструменту. 

Є сенс відновлювати або ремонтувати пошкоджені інструменти 
тільки в тих випадках, коли причини змін поверхні були виявлені 
та усунуті. Усі нижченаведені приклади ґрунтуються на 
системному 4-етапному підході, описаному вище. Ці приклади 
включають найчастіші зміни поверхні металевих інструментів з 
нержавіючої сталі та/або пластикових виробів. 
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 Достатнє очищення. 

 Регулярна заміна ванн для занурення. 

 Повторне очищення ультразвуком. 

 Цілеспрямоване повторне ручне очищення. 

 Занурення у 3 % розчин H2O2 (приблизно на 5 хвилин).

Рекомендації 
щодо обробки 

 Сухі залишки внаслідок надто довгого проміжку часу між 
використанням та обробкою. 

 Використання неналежних дезінфекційних засобів для 
інструментів. 

 Перенесення забрудненими мийно-дезінфекційними 
засобами. 

 Недостатнє ополіскування після очищення. 

 Недостатня ефективність очищення ультразвуковим 
методом, коли певні зони залишаються поза межами 
досяжності ультразвуку. 

 Неналежне обслуговування мийно-дезінфекційного апарату. 

 Затвердіння внаслідок надто високої температури води 
(вище 45 °C) у першому циклі ополіскування. 

 Неефективне ополіскування (недостатній потік води через 
інструменти або навколо них, недостатній тиск при 
ополіскуванні, недоступні зони). 

 Недостатня ефективність очищення внаслідок формування 
піни, наприклад, при великих об‘ємах крові або залишків 
мийно-дезінфекційних засобів, перенесених з ванни для 
занурення або ультразвукової ванни. 

 Неналежне завантаження внаслідок використання 
неправильних візків/лотків для інструментів або 
перевантаження. 

 Недостатня ефективність очищення внаслідок того, що 
інструменти або пристрої не були розкриті або були 
неправильно розташовані. 

Можна часто побачити іржу та/або відкладення кольору крові. 
Вони з‘являються одразу після операції та спричиняються 
органічними (кров, білки), сольовими залишками або рештками 
медичних препаратів.

Походження та 
причини 

Органічні залишки

Чисто в закритому місці з‘єднання. 
Причина: інструмент був розкритий 
під час очищення. 

Залишки крові в закритому місці 
з‘єднання. Причина: інструмент був 
закритий під час очищення. 

Вид поверхневих 
змін 
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Попереджувальні 
заходи 

 Видаляйте все значне забруднення, особливо сольові 
розчини, одразу після обробки. 

 Уникайте факторів, що спричиняють висихання або 
затвердіння забруднень. 

 Мінімізуйте висихання, зменшуючи термін між 
використанням та обробкою (до 6 годин). 

 Використовуйте відповідні альдегідні мийні засоби та 
розчини без вмісту спирту для вологого методу обробки. 

 Забезпечуйте попереднє ополіскування холодною водою. 

 Коригуйте етапи програми мийно-дезінфекційного апарату. 

Оцінка ризиків  Санітарно-гігієнічна небезпека – ризик інфікування 
пацієнтів. Може стати причиною появи корозії навіть на 
нержавіючій сталі, адже кров, наприклад, містить іони 
хлориду. У більш високих концентраціях ці іони стають 
причиною точкової корозії та/або тріщин внаслідок 
навантаження. 

11.2 Відкладення на металі – залишки 
хімічних засобів для обробки 

Залежно від об‘ємів залишків, виду інструменту та якості 
поверхні, можуть з‘являтися відкладення або місця зміни 
кольору різного розміру та відтінків від світлих до темно-сірих. 
Можливості щодо їх виявлення можна підсилити за допомогою 
стерилізації. 

Вид поверхневих 
змін 

Порожня ручка з 
видимими залишками 

Неправильне завантаження мийно-дезінфекційного апарату 

Походження та 
причини 

Хімічні засоби для обробки, що не були видалені у повній мірі 
(недоступні зони, неправильне завантажування) під час 
проміжних та/або кінцевих ополіскувань. 

Рекомендації 
щодо обробки 

 Витирайте безворсовою ганчіркою. 

 Очищуйте спеціальними мийними засобами на кислотній 
основі, як рекомендує виробник інструменту. 

Попереджувальн
і заходи 

Забезпечуйте достатнє проміжне та/або кінцеве ополіскування 
повністю демінералізованою водою або правильне 
завантаження. Необхідно чітко дотримуватись інструкцій 
виробника щодо демонтажу або миття! 

Оцінка ризиків Зміни кольору поверхні можуть також відбуватись внаслідок 
залишків хімічних засобів для обробки, як описано в інших 
розділах.
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11.3 Відкладення на металі – плями, 
спричнені вапном 

Вид поверхневих 
змін 

Камера для ополіскування зі 
значними вапняними 
відкладеннями 

Наслідки: на інструменті є 
залишки вапняного нальоту 

Плями та зміни кольору від молочно-білого до сірого відтінку. 
Залежно від особливих умов ці зміни можуть відбуватися на 
великій площі поверхні або з‘являтися у вигляді неправильних 
плям з чітко вираженими межами, розкиданих по поверхні 
інструменту (та/або внутрішній поверхні мийно-дезінфекційного 
апарату). 

Походження та 
причини 

Надмірний об‘єм вапна у воді, що використовується на стадії 
миття або в кінцевому ополіскуванні. 

Рекомендації щодо 
обробки 

 Витирайте безворсовою ганчіркою. 

 Очищуйте спеціальними мийними засобами на кислотній 
основі, як рекомендує виробник інструменту. 

Попереджувальні 
заходи 

 Миття та, у разі потреби, проміжне ополіскування 
демінералізованою водою. 

 Використовуйте повністю демінералізовану воду під час 
кінцевого ополіскування для запобігання появі плям у 
процесі машинної обробки.

Оцінка ризиків 

11.4 Відкладення на металі – солі 
кремнієвої кислоти та інші мінеральні 
сполуки 

Звичайна зміна кольору внаслідок дії солей кремнієвої кислоти в камері для 
ополіскування та на поверхні інструментів. Зміна кольору спричинена вмістом їх солей у 
мийному засобі або надмірним рівнем кремнієвої кислоти у воді. 

Вид поверхневих 
змін 

 Відсутність корозії, лише естетичний ефект. 

Звичайна зміна кольору внаслідок 
дії солей кремнієвої кислоти на 
поверхні інструменту після 
стерилізації парою, що спричинена 
надмірним рівнем кремнієвої 
кислоти в демінералізованій воді. 
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Зміна кольору від жовтувато-коричневого до синьо-фіолетового 
відтінку різних форм: від витягнутого, райдужного нальоту до 
кольорових або краплеподібних плям на інструментах, мийно-
дезінфекційних апаратах та в стерилізаційних камерах.

Походження та 
причини 

Потрапляння кремнієвої кислоти під час виробництва повністю 
демінералізованої води з використанням іонообмінних пристроїв 
та апаратів знесолення води за принципом зворотного осмосу. 

 Перенесення залишків мийного засобу з вмістом солей 
кремнієвої кислоти у етап кінцевого ополіскування у процесі 
машинної обробки внаслідок недостатнього проміжного 
ополіскування. 

 Інші мінеральні речовини, що містяться у воді для кінцевого 
ополіскування у процесі  машинної обробки або в паровому 
конденсаті, наприклад, мідь з трубопроводів. 

 Мінеральні відкладення можна видалити за допомогою 
очищення з використанням спеціальних мийних засобів на 
кислотній основі, як рекомендується виробником. 

Рекомендації щодо 
обробки 

Рекомендовано: 

 стійкі відкладення (нарости солей кремнієвої кислоти) можна 
видаляти засобами, що містять плавикову кислоту; 

 механічна обробка поверхонь виробником; 

 ремонтні роботи в атестованому центрі обслуговування. 

Попереджувальні 
заходи 

Використовуйте повністю демінералізовану воду без вмісту 
кремнієвої кислоти для кінцевого ополіскування під час 
машинної обробки. Запобігайте переносу мийного засобу 
шляхом: 

 правильного завантаження лотків та належного 
розташування й фіксації предметів з порожнинами, в яких 
може накопичуватися рідина (наприклад, овально-вигнуті 
резервуари); 

 забезпечення належного функціонування зливно-наливного 
обладнання; 

 забезпечення достатньої нейтралізації та проміжного 
ополіскування під час машинної обробки; 

 використання води для стерилізації парою такої якості, як 
вказано в стандарті EN 285 (додаток В, таблиця В1) або в 
додатку С стандарту EN 13060. 

Оцінка ризиків Відсутність корозії та санітарно-гігієнічної небезпеки, естетичний 
ефект. Нанесене лазером маркування на інструментах може 
пошкодитися (втратити колір), якщо обробляти його мийними 
засобами на кислотній основі. Функція кодування може стати 
нечитабельною або навіть повністю зникнути 
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11.5 Відкладення на металі – зміни 
кольору внаслідок окислення 

Вид поверхневих 
змін 

Ретрактори з 
почорнілою 
середньою частиною з 
загартованої 
хромистої сталі, ручка 
та лезо якого з 
хромонікелевої сталі, 
що не підлягає 
гартуванню, 
залишилися світлими. 

Деталі затискача: 
фіксатор та 
кільцева ділянка 

Ручка інструмента 
з титану, що 
змінила колір 

Створення глянцевого, чорно-сірого пасиваційного шару з 
оксиду хрому можливе лише в нержавіючих сталей, що 
підлягають гартуванню, які найчастіше використовуються для 
виробництва ріжучих інструментів (наприклад, ножиці), але й 
іноді для виготовлення тупих виробів (наприклад, щипці та 
пінцети). 

Походження 
та причини 

У випадку з титановими матеріалами (чистий титан або сплави) 
колір поверхні може змінюватись на різні рівномірні відтінки 
(наприклад, сірий, синій, фіолетовий, червоний, золотисто-
жовтий, зелений) або нерівномірні змішані відтінки. 

Відносно вищезгаданих нержавіючих сталей, які підлягають 
гартуванню, варто наголосити: зміна кольору відбувається при 
машинному очищенні нейтралізатором, що змивається протягом 
останнього етапу ополіскування, або внаслідок інших факторів 
формування пасиваційного шару, що не були ідентифіковані у 
процесі очищення. Пасиваційний шар нержавіючих сталей 
залежно від його складу, щільності та товщини може бути різних 
відтінків: від прозорого (звичайно) до чорного. Тенденція до 
формування сіро-чорного пасиваційного шару з оксиду хрому 
залежить, зокрема, від співвідношення вмісту хрому та вуглецю, 
а також від впливу вищеописаних сумішей матеріалів. На 
практиці це означає: чим вищий вміст вуглецю, тим швидше 
зміна кольору на сіро-чорний відтінок стане видимою. 

Відносно титанових матеріалів необхідно зазначити, що волога 
в поєднанні з теплом та/або хімічні речовини, що 
використовуються на різних етапах обробки, можуть призвести 
до окислення поверхні та, відповідно, до зміни її кольору. 
Відкладення оксиду титану можуть бути прозорими або 
кольоровими залежно від складу, щільності та товщини.

Рекомендації 
щодо обробки 

Зважаючи на властивості відкладення, не рекомендується 
усувати проблему, але у разі необхідності відповідні заходи 
можуть проводитися виробником або атестованим центром 
обслуговування. В обох випадках потрібна відповідна обробка 
поверхні (машинна для сталі, хімічна для титану). У випадку 
нержавіючих сталей видалення відкладення базовими мийними 
засобами не матиме впливу у зв‘язку зі значно підвищеною 
стійкістю до корозії.
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Попереджувальні 
заходи  

У випадку нержавіючих сталей забезпечуйте точне дозування 
нейтралізатора. Усувайте можливість переносу нейтралізатора 
за допомогою належного кінцевого ополіскування. У випадку 
титанових матеріалів можливості уникнення таких змін майже 
або взагалі немає, адже природа цього матеріалу така, що його 
поверхня більш або менш помітно, але завжди вступає в 
реакцію в результаті дії зовнішніх умов, що переважають під час 
обробки (температура, хімічні речовини, вологість). 

Оцінка ризиків Відсутність корозії, лише естетичний ефект. Якщо у випадку з 
титановими матеріалами будь-яка функція кодування або 
ідентифікації втрачена внаслідок зміни кольору, наприклад, 
кольорове кодування розміру медичного виробу не становить 
ніякої небезпеки, то зміни кольору внаслідок формування різних 
властивостей оксидного шару також не несуть проблеми. Це 
означає, що будь-які обмеження щодо біологічної сумісності, 
санітарно-гігієнічних норм, функціонування або терміну 
експлуатації відсутні. 

11.6 Корозія металу – точкова корозія 

Вид поверхневих 
змін 

Точкова корозія під растровим 
електронним мікроскопом (200-
кратне збільшення) 

Точкова корозія на пінцеті. 
Причина: з часом смужка з 
функцією кольорового 
кодування дає можливість 
проникнення шкідливих 
речовин з вмістом 
хлориду. 

Приклади точкової 
корозії

Ножиці з точковою 
корозією 
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Дрібні корозійні отвори в нержавіючій сталі часто мікроскопічно 
малі, оточені блискучими червоно-коричневими або 
багатокольоровими корозійними плямами, що зазвичай 
асоціюються з круговими корозійними відкладеннями навколо 
корозійного отвору. (Не слід плутати з порожнинами, 
притаманними матеріалу, чужорідними вкрапленнями, що 
можуть зустрічатися на інструментах з низькоякісної сталі, або з 
ознаками контактної корозії, коли використовуються тільки 
інструменти з нержавіючої сталі). 

Походження 
та причини 

 На нержавіючій сталі корозія з‘являється внаслідок дії іонів 
галогенідів (бромідів, йодидів та хлоридів), але, 
насамперед, хлоридів, що в певному місці розривають 
пасиваційний шар сталі інструменту, спричиняючи точкову 
корозію. 

 Присохлі органічні залишки, такі як кров, гній, секрети (див. 
розділ 11.1 «Відкладення на металі – органічні залишки»). 

 Часто точкова корозія з‘являється внаслідок використання 
рідин з високим вмістом хлориду, а саме через сухі 
залишки таких рідин, що прилипли до поверхонь 
інструменту, наприклад, коли концентрація хлоридів у воді 
для кінцевого ополіскування надто висока або коли на 
інструментах є залишки фізіологічних розчинів. 

 Нові інструменти особливо вразливі до негативного впливу 
середовища з вмістом хлоридів внаслідок ще тонкого 
пасивного шару. Інструменти, що деякий час були у 
використанні, стійкіші до дії хлориду, адже в них вже 
розвився товстіший пасивний шар. 

Рекомендації щодо 
обробки 

Продукти корозії можна розчинити мийним засобом на кислотній 
основі, використовуваним відповідно до інструкцій виробника. 
Корозійні отвори, що залишились, можна обробляти механічним 
способом (відновлення або виробником, або атестованим 
центром обслуговування). 

Попереджувальні 
заходи  

Точкову корозію внаслідок дії хлоридів зазвичай можна 
попередити, знизивши їхню концентрацію у воді, що 
використовується для миття, а також мінімізувавши вплив на 
інструменти інших рідин з вмістом хлоридів, таких як фізіологічні 
розчини.

Оцінка ризиків  Сильно заіржавілі інструменти належить негайно вилучати 
з експлуатації (та циклу обробки інструментів) з метою 
забезпечення безпеки пацієнта та користувача. 

 Для збереження придатності інструментів необхідно 
усунути причини появи точкової корозії. 

 Корозійні отвори можуть становити санітарно-гігієнічну 
небезпеку та, крім іншого, призвести до корозійних тріщин. 
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11.7 Корозія металу – корозія внаслідок 
зносу та тертя 

Вид поверхневих 
змін 

 

Прихована зона (ножиці) 

Коричневі плями/зміна кольору або поява іржі навколо зони 
тертя. 

Походження 
та причини 

Недостатнє змащування та/або чужорідні тіла стають причиною 
корозії металевих поверхонь тертя, що рухаються одна відносно 
одної (особливо в фіксаторах/з‘єднаннях та напрямних для 
ковзання, наприклад, інструменти для отворів). Це створює 
мікроскопічні подряпини, що роблять поверхню надзвичайно 
шершавою та руйнують пасиваційний шар. У таких вразливих 
зонах може легко накопичуватися волога або відкладення 
(наприклад, залишки крові), а цей процес зазвичай веде до 
корозії.

Рекомендації щодо 
обробки 

 Утилізуйте неробочі інструменти або віддайте в ремонт, 
якщо можливо. 

 Шліфування та/або полірування зазвичай може усунути 
корозійні пошкодження. 

 Повторне відновлення негативно впливає на керованість 
інструменту, знижуючи його функціональність та корисність. 

Попереджувальні 
заходи  

 Залишайте інструмент для охолодження до кімнатної 
температури. 

 Належний догляд та обслуговування інструменту: обережно 
наносіть мастильний засіб на інструмент до проведення 
перевірки на функціональність. 

 Вручну наносіть мастильний засіб безпосередньо на місце 
з‘єднання (використовуючи краплі або розпилювач). 

 Рівномірно розподіляйте мастильний засіб на місці 
з‘єднання, розкриваючи та закриваючи інструмент декілька 
разів. 

Мастильні матеріали, що підходять для догляду за 
інструментами, повинні:

 бути на основі, наприклад, рідкого парафіну (парафінового 
масла) або білого масла; 

 відповідати чинній фармакопеї; 

 пропускати водяну пару на межі поверхонь між матеріалом 
та плівкою мастила /підходити для стерилізації парою; 

 необхідно уникати зниження рухливості з‘єднань внаслідок 
накопичення мастильного матеріалу. 
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Оцінка ризиків Перешкоджання функціональності інструменту або повний вихід 
з ладу. Корозія внаслідок тертя призводить до точкової корозії.

11.8 Корозія металу – корозійне 
розтріскування 

Вид поверхневих 
змін 

Деталь: шарнірне з‘єднання ножиць з 
типовою міжкристалічною тріщиною.

Деталь: зубчастий затискач з типовою 
шершавою міжкристалічною 
тріщиною. 

Електролітна/анодна корозія внаслідок корозійних тріщин під 
навантаженням, як правило, призводить до видимих тріщин та 
зломів. 

У деяких випадках формування тріщин непомітне оку внаслідок 
того, що їх походження приховане через певні причини 
(наприклад, у місці з‘єднання половинок ножиць), що може 
призвести до розвитку тріщини аж до злому. 

Дуже часто недеформовані та, можливо, приховані поверхні 
злому свідчать по розвиток тріщини (як правило, це пов‘язано з 
продуктами корозії).

Цей вид корозії часто вражає зони та компоненти, що 
піддаються високому навантаженню на розтягнення: 

Походження 
та причини 

 через особливості конструкції та/або специфіку 
виробництва (наприклад, заклепки або різьбові 
з‘єднання, зварні або паяні шви, а також так звані 
з‘єднання пресовою посадкою); 

 корозійна тріщина може також стати результатом 
неправильних ремонтних робіт (наприклад, застосування 
неприпустимо високої сили під час вирівнювання); 

 очищення/обробка інструменту в стані високого 
навантаження (наприклад, коли механізм, який фіксує, 
повністю закритий) також здатна зумовлювати корозійні 
тріщини; 

 обробка інструментів під високим навантаженням або 
напруженням у середовищі, що сприяє виникненню 
корозії, особливо при високих температурах. Основною 
причиною корозії є вода з вмістом хлоридів, але 
необхідно також зважати на залишки препаратів, такі як 
хлористий натрій, тощо в результаті обробки.  
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Відсутні (виправити неможливо) Рекомендації 
щодо обробки 

Попереджувальні 
заходи  

 Очищуйте шарнірні інструменти в розкритому стані та 
стерилізуйте їх, коли механізм, що фіксує, закритий тільки 
на один зубець. 

 До мінімуму зведіть навантаження хлоридами (тобто 
уникайте залишків крові та препаратів, використовуйте 
тільки відповідну воду для очищення, кінцевого 
ополіскування та стерилізації). 

 Уникайте надмірного навантаження внаслідок неправильної 
експлуатації інструменту. 

 Відсилайте інструменти в ремонт тільки виробникові або до 
атестованого та спеціально авторизованого центру 
обслуговування. 

Оцінка ризиків  З метою безпеки пацієнта та користувача негайно 
вилучайте пошкоджені інструменти з експлуатації після 
циклу обробки та дезінфекції! 

 З метою збереження придатності інструментів належить 
усунути причини корозії. 
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 На нержавіючій сталі зазвичай з‘являється рівномірний 
матово-сірий наліт, який досить часто призводить до 
подальших пошкоджень у вигляді корозійних відкладень.  

Значне пошкодження поверхні підставки та контейнера для інструментів з натурального та 
кольорового анодованого алюмінію. Причина: передозування лужного розчину для миття, 
який в іншому випадку був би сумісним з матеріалом. 

Іржавий паяний шов на твердосплавному голкотримачі та твердосплавних ножицях. 
Причина: негативна дія фосфорної кислоти, спричинена передозуванням нейтралізуючого 
засобу. 

Зліва – часткове пошкодження матеріалу внаслідок дії кислотного засобу для видалення 
цементу, а справа – внаслідок дії кровоспинного засобу. Причина: надмірний період контакту 
або недостатнє очищення після використання. 

Іржава, зношена голівка 
твердосплавного свердла 
з ТC/CO. Причина: 
застосування кислотного 
мийного засобу. 

Іржаві ножиці з 
нержавіючої сталі. 
Причина: вторинні 
пошкодження внаслідок 
дії кислотних речовин у 
зв‘язку з передозуванням 
основного мийного 
засобу.

Іржавий бор з 
інструментальної сталі. 
Причина: матеріал не 
підходить до машинного 
очищення та не має 
захисного антикорозійного 
шару. 

11.9 Корозія металу – поверхнева корозія 

Вид поверхневих 
змін 
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Хімічний та електрохімічний вплив, пов‘язаний тільки з 
надмірним вмістом кислот, на: 

 нержавіючу сталь; 

 паяні з‘єднання; 

 твердосплавні інструменти з ТC/CO. 

 Тривалий вплив води/вологи (конденсату) у випадку з 
нержавіючою, інструментальною та нелегованою сталлю. 

 Надмірне кислотне або лужне навантаження на 
анодований алюміній (натуральні/кольорові анодовані 
поверхні). 

Походження та 
причини 

 Механічне відновлення поверхні з нержавіючої сталі з 
паяними з‘єднаннями або без них можна провадити в 
атестованому центрі обслуговування, якщо пошкодження 
не несе небезпеки подальшому використанню. 

 Неможливо для анодованих та твердосплавних 
інструментів з ТC/CO. 

Рекомендації щодо 
обробки 

 Використовуючи інструменти з нержавіючої сталі з паяними 
з‘єднаннями або без них, завжди дотримуйтесь 
рекомендацій щодо застосування кислотних мийних 
засобів та нейтралізуючих речовин. 

 Утилізуйте одноразові вироби або старі інструменти з 
нелегованої сталі з пошкодженим або зірваним 
антикорозійним шаром та бори з інструментальної сталі; у 
разі необхідності замінюйте їх виробами з нержавіючої 
сталі.

Попереджувальні 
заходи  

 Пошкоджені або невідновні інструменти необхідно 
утилізувати через небезпеку переносу 
вторинної/сторонньої іржі на цілі інструменти. Негайно 
викидайте пошкоджені твердосплавні бори з ТC/CO, щоб 
уникнути ризику нанесення подряпин металом у ротовій 
порожнині. 

 У випадку анодованих поверхонь змінюється не тільки 
декоративний зовнішній вигляд, але й зносостійкість, що 
призводить до підвищення зносу. 

 Матово-чорний наліт з‘являється на виробах з нелегованої 
або інструментальної сталі, наприклад, на старих 
інструментах з зірваним або пошкодженим цинковим 
захисним шаром (хромонікелевим шаром) або на борах. 
Крім того, це спричиняє подальші пошкодження у вигляді 
корозійних відкладень. Інструменти з твердосплавними 
голівками свердел, виготовлені зі сплаву порошку карбіду 
вольфраму з кобальтом, який використовується як 
матеріал для з‘єднання (ТC/CO), надзвичайно швидко 
чорніють та зношуються. Паяні з‘єднання на інструментах з 
твердосплавними вставками темніють, а бура іржа 
продуктів корозії може накопичуватись на поверхні. 

 На натуральних анодованих поверхнях спочатку 
з‘являються біло-сірі та порошкоподібні продукти корозії, 
що зумовлене пошкодженням анодованої поверхні. 

 На кольорових анодованих поверхнях спостерігається 
рівномірна/часткова втрата інтенсивності кольору. У разі 
посиленого негативного впливу це може призвести до 
формування кратерів.

Оцінка ризиків 
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11.10 Корозія металу – контактна корозія 

Вид поверхневих 
змін 

Контактна корозія: нержавіюча 
сталь/нержавіюча сталь

Контактна корозія: нержавіюча сталь/латунь 

Під час використання інструментів з нержавіючої сталі на 
поверхнях можуть виникнути зміни у вигляді коричнево-синіх 
маленьких точок або кіл з невеликою корозією в зонах контакту. 
Цей тип контактної корозії часто помилково приймають за 
точкову корозію. Проте, після ретельного огляду стає 
зрозумілим, що в центрі корозійної плями немає отвору і 
структура поверхні у цих зонах злегка зношена до гладкого 
стану. 

Класичний варіант контактної корозії виникає під час комбінації 
матеріалів із залученням нержавіючої сталі та кольорових 
металів (мельхіор, латунь, мідь). Залежно від навколишніх 
умов, таких як вологість, це, як правило, також призводить до 
корозійних відкладень у зонах контакту та зазвичай і поза ними. 
Під час використання тільки інструментів з нержавіючої сталі 
контактна корозія до цього часу спостерігалась лише після 
циклу машинної мийки. Мікротертя в місцях контакту 
призводить до часткового зносу пасиваційного шару. Тому 
антикорозійний захист тимчасово видалений у таких місцях, що, 
у свою чергу, спричиняє вищеописані зміни поверхні.

Походження 
та причини 

У класичних комбінаціях матеріалів нержавіюча сталь/латунь, 
коли до комплекту інструментів, як правило, входять нові та 
старі інструменти (старі хромовані інструменти та нові 
інструменти з нержавіючої сталі), цей тип корозії з‘являється під 
час очищення, а також стерилізації, що пов‘язано з 
пошкодженим та/або неповним хромовим або нікелевим шаром 
(наприклад, у випадку з гострими кюретками з порожніми 
рукоятками або ретракторами). 

Коли використовуються тільки інструменти з нержавіючої сталі, 
немає потреби видаляти ознаки контактної корозії, адже такі 
зміни поверхні через свою малозначущість (тобто у зв'язку з 
незначними обсягами відкладень) не несуть небезпеки ані 
пошкодженим інструментам, ані іншим, непошкодженим 
предметам. Досвід демонструє, що такі зміни поверхні зазвичай 
зникають після декількох циклів обробки. Кислотне середовище 
(нейтралізуючі засоби), як правило, одразу розчиняють такі 
відкладення, що, у свою чергу, прискорюють процес пасивації.

Рекомендації щодо 
обробки 
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Якщо контактна корозія з‘являється як результат пошкодження 
захисного шару нікельованих або хромованих інструментів, 
зазвичай шляхів усунення проблеми не існує. У разі наявності 
будь-яких сумнівів рекомендуємо звернутись до виробника 
інструменту.

 Окремі, нерівномірно розповсюджені частинки іржі. 

 Коричневі корозійні відкладення (утворення іржі), в 
основному, на обмеженій частині поверхні. 

 У разі контакту з заіржавілими виробами на великій частині 
поверхні може з‘явитися подальше пошкодження у вигляді 
відбитку інструменту. 

 Частинки іржі, занесені з трубопроводів. 

 Використання води або пари з вмістом заліза чи частинок 
іржі.

Уникайте вібрації під час очищення інструментів з нержавіючої 
сталі (наприклад, у процесі ультразвукової або машинної 
обробки). Одним з варіантів рішення може бути встановлення 
пристрою для очищення та дезінфекції або мийно-
дезінфекційного апарату ідеально рівно на горизонтальній 
поверхні. 

Замінюйте нікельовані або хромовані інструменти з 
пошкодженнями (відривами, відшаруванням) захисного шару 
інструментами з нержавіючої сталі. 

Попереджувальні 
заходи  

Як демонструє досвід, небезпека для пошкоджених та 
непошкоджених предметів відсутня, коли використовуються 
тільки інструменти з нержавіючої сталі, адже малих обсягів 
відкладень недостатньо, щоб спричинити пошкодження. У 
цьому випадку немає загрози і для пацієнтів. Проте, коли 
використовуються інструменти з нержавіючої сталі разом з 
пристроями з кольорових металів, непошкодженим 
інструментам може наноситись значна шкода залежно від площі 
зіпсованого захисного шару.  

Оцінка ризиків 

11.11 Корозія металу – стороння іржа та 
наліт іржі/вторинна іржа  

Походження 
та причини 

Іржа на борах. Причина: обробка одноразового 
інструменту. 

Лівосторонній тримач фільтра з 
пилоподібною корозією. Причина: 
сильна корозія у стерилізаційній 
камері спричиняє легке та вторинне 
корозійне пошкодження. 

Вид поверхневих 
змін 
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 Продукти корозії (іржа), що прилипають до одноразових 
сталевих виробів без антикорозійного захисту, такі як 
бори, можуть відриватися у процесі стерилізації та 
потрапляти на інші інструменти. 

 Обробка нестійкої до корозії сталі (часто старих 
інструментів), захисний шар якої пошкоджений або 
повністю зірваний. 

Враховуючи легкий та поверхневий характер пошкоджень, є 
варіант видалення відкладень кислотними мийними засобами 
(тільки для нержавіючої сталі), але потім слід перевірити, чи 
залишилась цілою поверхня інструмента. Якщо пошкодження 
поверхневі, є можливість механічної обробки (відновлення) 
інструменту виробником або в атестованому центрі 
обслуговування. 

Рекомендації щодо 
обробки 

Попереджувальні 
заходи  

 Не дозволяється обробляти одноразові стальні предмети. 

 Будь-які інструменти та матеріали з нестійкої до корозії сталі 
утилізуйте або обробляйте окремо. 

 Уникайте використання дешевих виробів (наприклад, засобів, 
що продаються в побутових магазинах). 

 Вживайте ефективні інженерні заходи щодо запобігання 
потраплянню частинок іржі з труб на етапах очищення та 
стерилізації (наприклад, шляхом механічного фільтрування 
живильної води до того, як вона попаде в мийно-
дезінфекційний апарат або стерилізатор.) 

 Єдиного заржавілого інструменту достатньо, щоб спричинити 
подальше корозійне пошкодження для всіх інструментів у 
лотку. 

 Якщо частинки іржі занесені з трубопроводів, вони можуть 
вплинути на багато оброблених інструментів, внаслідок чого 
медичні вироби втратять придатність. 

11.12 Корозія металу – щілинна корозія 

Оцінка ризиків 

Вид поверхневих 
змін 

 

Місце з‘єднання   –   шарнірний затискач   –   торець пінцету 
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Зважаючи на те, що щілинна корозія є місцевим типом корозії, 
вона призводить до корозійних відкладень тільки в щілинах 
(тобто в щілині між двома половинами щипців, у стикових 
зазорах, у впресованих або вгвинчених робочих кінцях, як, 
наприклад, у зондах). Також щілинна корозія може з‘явитися в 
зазорах між металом та іншими матеріалами. 

Часто залишки (особливо органічні) помилково приймаються за 
щілинну корозію.

Щілинна корозія має тенденцію з‘являтися в зазорах критичної 
ширини, якщо цьому сприяють умови, що переважають у 
зовнішньому середовищі (наприклад, недостатнє сушіння). За 
таких умов пасиваційний шар стає вразливим до впливу 
негативних чинників. Він втрачає здатність до відновлення, адже 
доступ кисню до металевих поверхонь утруднений. Далі іржа 
прокладає шлях з зазору або щілини. Її утворення відбувається 
в присутності вологи та підвищеної концентрації солей. 

Походження 
та причини 

Зазвичай можливість розповсюдження іржі на інші інструменти 
виключається. У складних випадках іржа може вплинути на цілі 
інструменти та спричинити подальші пошкодження і на них (див. 
також розділ «Корозія металу – стороння іржа та наліт 
іржі/вторинна іржа»). 

Рекомендації щодо 
обробки 

11.13 Гума та окрихчування 

Тип зміни поверхні 

Полір, сколений на дальньому кінці 

Гумові компоненти можуть псуватись під час використання 
невідповідного мийного або дезінфекційного засобу. Це знижує 
еластичність та пошкоджує композиційні матеріали, призводячи 
до передчасного зносу або поломок. 

Походження 
та причини 

Відсутні (виправити неможливо) Рекомендації 
щодо обробки 

Застосування належних хімічних засобів для обробки 
відповідно до інструкцій виробника. 

Попереджувальні 
заходи 

Утилізуйте пошкоджений виріб, якщо він більше не виконує 
своїх цільових функцій ефективно та безпечно. 

Оцінка ризиків 
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Так 
 Ні  

Використання медичного виробу, 
наприклад, в операційній 

Попереднє миття під проточною 
водою 

Сортування/розбирання (у разі 
потреби) 

Транспортування у відділення 
обробки 

Попереднє очищення: 
пневматичний пістолет/ультразвук 

(у разі потреби) 

Попереднє очищення/ополіскування 
(у разі потреби) 

Миття 
Дезінфекція 

Ополіскування 
Сушіння 

 
(затверджена процедура / перевірені 

параметри) 

Миття (щіткою/пневматичний 
пістолети/ультразвук) 

Ополіскування 

Ручна дезінфекція 

Ополіскування 
демінералізованою/дистильованою 

або стерильною водою 

Сушіння 

Візуальна перевірка 

Ремонт/утилізація

Складання, обслуговування, догляд 

Очищення 
задовільне? 

Очищення задовільне? 

Цілісність задовільна  

Ні  

А 

13. Схема	технологічного	процесу	відповідно	
до	EN	ISO	17664	
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Перевірка на функціональність

Ремонт/утилізація 

Пакування в контейнер/м‘яка 
упаковка/прозорий пакет 

Маркування 

Дозвіл на стерилізацію (у разі 
потреби) 

Стерилізація 

Підготовка документації 

Зберігання 

Експлуатація 

А

Задовільно? 
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Умови продажу AKI 

 
1. Ця брошура не замінює інструкції виробника щодо обробки медичних виробів. Особа, що 
замовляє видання брошури, зобов‘язується не використовувати її під час продажу медичних 
виробів, а також утримується від будь-яких заходів, які можуть навести на думку про те, що 
брошура містить інструкції виробника. 
2. AKI залишає за собою виключні авторські та інші майнові права на власні брошури. Заборонено 
дублювати або використовувати схеми, зображення та/або текст у будь-яких електронних або 
друкованих виданнях без письмової згоди AKI. 
3. Не дозволяється додавати рекламні матеріали до брошур, отриманих від AKI. Те ж стосується й 
рекламних листків. 
4. У разі порушень будь-якої вимоги, викладеної в розділах 1-3, накладається штраф у сумі 
500 євро, а винна особа повинна негайно припинити такі дії та утриматись від них у майбутньому. 
5. Буклети AKI продаються в кількості від 5 примірників. Інформацію щодо цін та умов купівлі 
розміщено на веб-сайті www.a-k-i.org. 
 
 
 
 
 

Офіційна	інформація	та	відмова	від	відповідальності	
 
Офіційна інформація 
Робоча група з питань догляду за інструментами 
Керівник та повноважний представник робочої групи Ганс Йорг Друїн (Hans Jorg Drouin) 
Реквізити: 
Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung 
c/o MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH 
Daimlerstr. 2 
D-64546 Mörfelden-Walldorf, Germany 
Тел.: +49 (0)6105-924012 
Ел. пошта: Hans-Joerg.Drouin@mmmgroup.com   
 
Відповідальний за редакційний зміст Ганс Йорг Друїн (Hans Jorg Drouin) 
 
 
Відмова від відповідальності 
Брошура не замінює інструкції виробника щодо догляду за медичними виробами. Клієнт зобов‘язується не 
використовувати цю брошуру під час розміщення медичних виробів на ринку збуту та утриматися від будь-
яких дій, які могли б навести на думку, що брошура містить інструкції виробника. 


