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Konstrukcja narzędzi (1) 
- Konstrukcja geometryczna 

 - kształt zewnętrzny 

 - wąskie przekroje 

 - powierzchnia 

  - w kratkę 

  - karbowana (wiertło, trepan) 

  - skręcone druty (linka Bowdena) 

 - zawory 

 - uszczelki 
 

- Materiał 

      - polarność powierzchni tworzywa sztucznego lub metalu 

 - porowatość powierzchni (tworzywa sztuczne) 

 - właściwości chemiczne 

  - pH powierzchni (aluminium) 

  - warstwa pasywna (stal nierdzewna + aluminium) 

  - właściwości korozyjne (ważne dla środków czyszczących)  

  - stabilność termiczna 
 

- Szczegóły konstrukcji  

 - możliwość demontażu 

 - kanały do płukania 

 - charakterystyka przepływu (mieszanie zwrotne) w endoskopach 

 - przestrzenie ślepo zakończone 

 - ruchome uszczelnione przestrzenie 



Konstrukcja narzędzi (2) 

 

Walidacja według EN ISO 17664 

 

Informacje dotyczące ponownej obróbki muszą być 

 dostarczone przez wytwórcę 

  

 
 

W zależności od konstrukcji narzędzi, trudność oczyszczania i sterylizacji jest zależna 

od złożoności konstrukcji narzędzi. 

 

Na rynku istnieją nawet narzędzia, które nie mogą być oczyszczane i sterylizowane  

z powodu niewłaściwej konstrukcji (np. nierozbieralne ruchome uszczelnienia), ale są 

deklarowane jako wielokrotnego użytku. 

 

Wszystkie narzędzia wielokrotnego użytku zgodnie z normą EN ISO 17664, 

wymagają walidacji aby być ponownie obrabiane, zanim zostaną one wprowadzone 

do obrotu. Wytwórcy muszą dostarczyć pełną dokumentację (instrukcje użytkowania), 

jak należy poddawać narzędzia ponownej obróbce ze szczegółami dotyczącymi 

oczyszczania, dezynfekcji, sprawdzenia działania i sterylizacji.  

 

W przypadku wątpliwości, zaleca się zwrócić się, do dostawcy o certyfikat zgodności  

i / lub raport z testów w celu udowodnienia walidacji zgodnie z normą EN ISO 17664. 



Zanieczyszczenia narzędzi  

- Rodzaje zanieczyszczeń 

- materiały kostne 

- smary i środki ochronne 

- płyny ustrojowe (krew, mocz, ślina, kał) oraz materiał komórkowy, który zawiera: 

- białka  (70 – 80 % białek rozpuszczalnych w zimnej wodzie) 

   (20 – 30 % białek nie rozpuszczalnych w wodzie) 

- lipidy 

- węglowodany 

- złożone struktury komórek 

 

- Fizyczne + chemiczne właściwości zanieczyszczeń 

- grubość zabrudzenia 

- wewnątrz przegubów, gwintów, wąskich przekrojów (linki Bowdena) 

- wewnątrz struktur porowatych 

- rozpuszczalne w wodzie tak/nie 

- interakcje chemiczne powierzchni materiałów z zabrudzeniami 

 

- Biofilmy 

 -  bakterie + woda tworzą sieci kolonii na powierzchniach 

 



Definicja „Czysty“ i „Zdezynfekowany“ 

Czysty 

Usunięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, brudu, środków do mycia-, sterylizacji- 

i/lub smarowania z całych zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni narzędzi                         

z wąskimi otworami do dopuszczalnego poziomu do późniejszego użycia.  

 

Zdezynfekowany 

Redukcja (patogennych) bakterii na narzędziach do poziomu, przy którym żadne 

zakażenie nie może pojawić się przy normalnym użyciu (podskórne leczenie jest 

wyłączone). 

 

Środki dezynfekcyjne muszą być bakteriobójcze, grzybobójcze i przeciwwirusowe. 

Bardzo skutecznym środkiem dezynfekcyjnym jest wrząca woda.  



Wstępne postępowanie z narzędziami przed oczyszczaniem 

- Czas przed oczyszczaniem po użyciu 

 Płyny ustrojowe polimeryzują na powierzchni podczas wysychania.   

 

- Dezynfekcja przed oczyszczaniem 

W celu ochrony osób w CS, historycznie wszystkie narzędzia były dezynfekowane 

przed oczyszczaniem. 

Większość środków dezynfekcyjnych utrwala zabrudzenia (polimeryzacja białek 

rozpuszczalnych w wodzie) na narzędziach, takie jak: 

  Aldehydy (Glutaraldehyd), kwas nadoctowy 

  Alkohole, czwartorzędowe sole amonowe 

 

- Idealna procedura wstępnego postępowania  

 - utrzymanie narzędzi na mokro po użyciu 

 - demontaż narzędzi złożonych 

 - brak procedury dezynfekcji przed oczyszczaniem  

 - płukanie zimną wodą zmywa 70 – 80 % białek rozpuszczalnych w wodzie  

  (można uniknąć utrwalania zabrudzeń) 

 

Rozpoczęcie procedury oczyszczania (ręczne mycie lub maszynowe w WD) 

 



Herbert Sinner opisał oczyszczanie jako 

interakcję 4 zmiennych, które 

wzajemnie uzupełniają się. Jeśli jedna 

wartość maleje, inna musi wzrosnąć dla 

zapewnienia skutecznej procedury 

oczyszczania.  

1. Oczyszczanie jest to usuwanie zabrudzeń z powierzchni przez siłę mechaniczną.  

2. Skuteczność oczyszczania zależy od przywarcia zabrudzeń i siły użytej do ich 

usunięcia. 

3. Siła usuwania zabrudzeń w myjniach-dezynfektorach pochodzi z natrysku z dyszy 

z różną siłą w każdym miejscu w myjni.  

4. Jeżeli siła usuwania przywierających zabrudzeń nie jest wystarczająca, to siła 

musi być zwiększona lub przywieranie musi być zmniejszone przez środki do 

mycia.  

*  ur. 1900 w Chemnitz, zm. 1988  w Hilden, Niemcy, dawny kierownik w firmie Henkel ds. zastosowania technologii środków do mycia  

Opis procedury oczyszczania 

Temperatura 
Czynniki mechaniczne 

Środki chemiczne Czas 

Koło Sinnera 



Dodatkowe czynności przy stosowaniu maszynowego 

oczyszczania narzędzi złożonych 

1. Wstępne mycie ręczne poprzez zanurzenie, wstępne mycie z użyciem H2O2, 

szczotkowanie, pistolety do mycia, myjnia ultradźwiękowa, oczyszczanie parą 

wodną, itd.  

 

2. Bardziej złożone maszynowe procesy oczyszczania, np. myjnie tunelowe z 

wbudowanymi ultradźwiękami i/lub ze zwiększonym ciśnieniem oczyszczania.  

 

3. Wieloskładnikowe detergenty. 

 

4. Specjalne procesy dla endoskopów. 

 

5. Myjnie-dezynfektory do basenów i kaczek. 



Urządzenia do mycia 

- Wolnostojące myjnie-dezynfektory (WD) 

 wszystkie etapy (wstępne płukanie, mycie, płukanie, dezynfekcja, suszenie) 

 wykonywane w tej samej komorze 

- Pojedyncze drzwi 

- Podwójne drzwi, zainstalowane między strefą czystą i brudną 

- Przeszklone drzwi 

- Różne wózki dla różnych konfiguracji wsadu 

- Różne programy dla różnych wsadów 

- Automatyczny załadunek/rozładunek wózków 

- Myjnia tunelowa 

- Oddzielne komory zainstalowane w szeregu, każda dla pojedynczej fazy procesu 

- Mycie ręczne 

- Zlewy 

- Stosowanie różnych myjni ultradźwiękowych  

- Pistolety do mycia 

- Pistolety na sprężone powietrze do osuszania 

- Suszarki 

- Specjalne WD do mycia endoskopów (WD-E) 

- Podłączenie do mycia wszystkich kanałów 

- Kontrola przepływów 

- Różne inne programy podobne do WD  



Typowa procedura oczyszczania w myjniach-dezynfektorach 

Płukanie wstępne Mycie zasadnicze Neutralizacja Płukanie Dezynfekcja  Suszenie 

1-2 x płukanie wodą 

zimną w celu 

usunięcia 

wszystkich 

substancji 

rozpuszczalnych                     

w wodzie 

-  napełnienie wodą  zimną 

zmiękczoną 

-  jeśli wystąpi piana przy 

wprowadzeniu środka do 

mycia w 20 °C, zastosować 

wprowadzenie w > 40°C 

- przebieg procesu w                  

50-55°C, 5-10 min, z 

enzymami 

- 50-75°C, hydroliza białek 

przy wysokim pH 

kwasami tylko  

jeśli były używane  

środki alkaliczne  

płukanie wodą 

demineralizo-

waną dwa razy 

1. dla narzędzi odpornych  

na temperaturę: 

(A0 = 3000 - 6000 sek) 

gorące powietrze 

 jest wdmuchiwane 

do komory w celu 

suszenia 

2. dla narzędzi wrażliwych 

 na ciepło: 

40-50°C z chemicznymi 

środkami dezynfekcyjnymi, 

później płukanie  

wodą demineralizowaną 

Woda wodociągowa Woda zmiękczona Woda demineralizowana Powietrze 

°C 
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1. Wskaźniki kontroli procesu sterylizacji, np. w parze wodnej 

Wskaźniki chemiczne klasy 5 lub 6 zgodne z PN-EN ISO 11140-1 i wskaźniki biologiczne 

zgodne z PN-EN ISO 11138-1 kontrolują trzy zmienne (temperatura, czas, woda powstała  

z pary wodnej) krytyczne dla skutecznego procesu sterylizacji w parze wodnej. 

 

Wskaźnik sterylizacji daje dowód sterylności w miejscu jego umieszczenia  

w komorze sterylizatora. 

 

2.    Wskaźniki kontroli procesu oczyszczania 

W porównaniu do sterylizacji, nie ma określonych krytycznych zmiennych oczyszczania.  

To które zmienne są krytyczne, zależy od zabrudzenia na narzędziach i wybranego procesu: 

- mechaniczne zmienne np. szczotki, ultradźwięki, natrysk z dyszy 

- fizyczne zmienne np. temperatura, czas, jakość wody, środek do mycia 
 

 Dlatego w zależności od zabrudzeń, stosowane są zupełnie różne programy 

oczyszczania:  
 

Wskaźnik oczyszczania nie powinien być określony dla wymaganych 

parametrów, ale musi być wybrany dla każdego indywidualnego procesu 

oczyszczania. 

 

Wybrany wskaźnik oczyszczania działa prawidłowo, jeśli wskaźnik oczyszczania nie 

jest całkowicie zmyty w procesie oczyszczania, który uległ zmianie dając gorsze 

wyniki. 

Różnice pomiędzy wskaźnikami  

kontroli procesu sterylizacji i oczyszczania  



Obecna sytuacja w kontroli oczyszczania 

-   Normy serii EN ISO 15883 

  - część 5 specyfikuje około 19 testów zabrudzeń zebranych z różnych krajów 

  - żadne testy zabrudzeń nie są określone jako referencyjne 

  - żadna metoda testowa nie jest określona do porównywania ze sobą zabrudzeń 

 

-   Systemy testowe dostępne na rynku stosują różne metody testowe 

  - różne zabrudzenia organiczne lub syntetyczne wskaźniki 

  - stosują nie zdefiniowane przyrządy PCD o wielu konstrukcjach 

 

- Głównie badanie wzrokowe lub szkło powiększające jest używane w CS  

 

- Pomiar ilości pozostałości białek (3 metody) 

 

- Obecne wskaźniki oczyszczania z PCD nie mają odniesienia pod względem: 

  - trudności w usunięciu zabrudzeń 

  - stosowania PCD symulującego przeguby narzędzi litych i powierzchni  

   trudno dostępnych  

  



Stosowane testy zabrudzenia według EN ISO/TS 15883-5 

(do wyboru) 

1) A – Krew owcza z siarczanem protaminy 

2) B – Nigrozyna z mąką i jajkiem 

3) C – Nigrozyna z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną 

4) G – Pudding z grysiku (z semoliny) 

5) G – Krew owcza 

6) G – Żółtko z jajka 

7) H – Mucyna i albumina bydlęca 

8) H – Skrobia kukurydziana 

9) N – Krew owcza z żółtkiem jajka i mucyną 

10) P – Mąka z jajkiem, klejem do tapet i atramentem 

11) Q – Krew owcza z jajkiem, klejem do tapet i atramentem 

Załącznik  



Metody testu pozostałości białka 
 

3 różne metody są stosowane i wszystkie badają poprzez zmianę koloru chemiczną reakcję na białka. 

Wszystkie 3 metody mogą wykazać małą ilość: (0,05 – 0,5 µg/ml): 
 

1. Test ninhydrynowy  

 Wada: Chemikalia są toksyczne 

2.  Metoda biuretowa  

 (NaOH + CuSo4 pH < 11) 30 min w 37°C 

3. Ortho-Phthaldialdehyde (Metoda OPA) 
 

Możliwe pobieranie próbek: 

1. Przecieranie powierzchni wacikiem  

 (problem, które ilości są usunięte a które pozostają?) 

2. Przecieranie/Spłukiwanie powierzchni/ Kanałów dodecylo siarczanem sodu (SDS) 

3. Wstrząsanie narzędziem w torebce polietylenowej z roztworem SDS 

 * SDS jest detergentem, który zmywa białko do roztworu. 
 

Wykrywanie 

1. Widoczne zróżnicowanie zmian kolorów na powierzchni  (nie jakościowe) 

2. Porównanie różnych skalibrowanych roztworów 

3. Zastosowanie spektrofotometru do zmierzenia sorpcji w roztworach 
 

Problemy 

Pomiar ilości białka w narzędziu rurowym jest trudny do określenia ilościowo,  

(jaka ilość białka na powierzchni jest do zaakceptowania?) 

Brak informacji o granicznej ilości dopuszczanych zabrudzeń.  



Testy ze wskaźnikami oczyszczania 

Optymalny wskaźnik oczyszczania powinien: 

-  symulować rzeczywiste zabrudzenia trudne do oczyszczania o różnych 

charakterystykach oczyszczania: 

•  rozpuszczalne w wodzie / detergencie 

•  reakcja z enzymami w środkach do mycia 

•  reakcja na wartość pH środków do mycia 

•  reakcja na temperaturę 

•  utrwalenie na powierzchni nośnika do symulacji miejsc zasłoniętych 

- długoterminowa powtarzalność 

- nie może być patogenny 

- uczciwa cena za użycie w każdym wsadzie 

- łatwa dokumentacja 



Testy ze wskaźnikiem oczyszczania 

- Wskaźniki oczyszczania nie są jeszcze znormalizowane 

- Nie ma dostępnej metody testowej do badania 

- Nie ma dostępnego odniesienia do testu zabrudzeń 

 (Około 19 zabrudzeń wymienionych w EN ISO 15883-5 ma dość różną 

charakterystykę oczyszczania i nie ma określonych badań.) 

- Są dosyć różne wskaźniki oczyszczania dostępne na rynku 

- Różne materiały 

- Bazujące na krwi 

- Systemy chemiczne 

- Różne nośniki 

- Stal kwasoodporna 

- Folia z tworzywa sztucznego 

- Różne PCD 

- z/bez/różnych pokryw 

- z/bez/różnych przegubów 

- PCD o różnych przepływach 

- Różna kinetyka mycia  

- enzymy 

- pH 

- detergenty 

- temperatura 

- siła mechaniczna 

- jakość wody 

środka do mycia 



Pozycjonowanie wskaźników oczyszczania 

powinno być określone biorąc pod uwagę następujące oddziaływanie mechaniczne: 

a) w komorze myjni-dezynfektora (WD) 

• Konfiguracja wsadu  miejsca zasłonięte 

• Budowa narzędzi  przeguby, miejsca trudno dostępne 

• Budowa wózka ramiona natryskowe, dysze 

  położenie wskaźnika w miejscu najtrudniejszym do oczyszczania 

b) do przyłączy do przepływowego mycia wąskich przekrojów 

• Symulacja charakterystyki przepływów różnymi  

      przyrządami testowymi PCD 

• Używanie wskaźników do symulacji rzeczywiście utrwalonych 

zabrudzeń 

  podłączyć przyrząd testowy PCD równolegle lub szeregowo do endoskopu 



Wskaźniki oczyszczania gke Clean Record®  

do myjni-dezynfektorów 

Wielopoziomowy (MLC) 

Poziom 2, 3, 4 

Poziom 4 

Poziom 1 

Poziom 2 

Poziom 3 



Uchwyt do wskaźników oczyszczania 

do powtarzalnego umieszczania wskaźników oczyszczania  

w myjniach-dezynfektorach dla kontroli wsadu 



 Sprawdzanie myjni-dezynfektora (WD) wskaźnikami oczyszczania 

Zastosowanie wskaźników w WD 
 

Wskaźniki oczyszczania mogą być umieszczane w całej komorze myjni-dezynfektora (WD) 

i dostarczają informacji o warunkach natrysku w różnych miejscach.  

 

Mechaniczny efekt natrysku z dyszy w myjniach - dezynfektorach (WD) może się różnić, 

ponieważ: 

 

 Miejsce umieszczenia wskaźnika jest natryskiwane bezpośrednio lub pośrednio 

 Natrysk z dyszy jest odbity 

 Wsad i/lub wózek powoduje, że niektóre miejsca nie są natryskiwane 

 Dysza natryskowa może być zapchana 

 Ramię natryskowe może zmieniać swoją prędkość obrotową lub zatrzymywać się 

 Efekt natrysku jest zmniejszony przez pianę 



 Przyczyny zmniejszenia się skuteczności oczyszczania 

  Jeśli wyniki testów są gorsze w porównaniu do poprzednich wsadów, możliwe są dwie przyczyny:  

Kontrola 

przez myjnię-

dezynfektor 

jest możliwa? 

Natrysk z dyszy (impuls = siła x czas) 

staje się słabszy 

Wydajność chemiczna środka do 

mycia staje się mniejsza 

tak 
(w zależności 

od typu myjni-

dezynfektora) 

 Błąd programu  (niewłaściwy czas) 

 Niewłaściwa pozycja wózka 

wsadowego 

 Pozostałości wody z poprzedniej fazy,  

z powodu zatkania się filtra zgrubnego 

 Zablokowane ramię natryskowe lub 

niewłaściwa prędkość obrotowa 

 Błąd programu (niewłaściwa 

temperatura) 

 Niewłaściwa ilość dozowanego 

środka 

 Zmieniona jakość wody 

nie 

 Miejsca zasłonięte we wsadzie / 

komorze, odbicie natrysku z dyszy 

 Zatkanie dyszy natryskowych 

 Obniżona wydajność natrysku przez 

pianę 

 Obniżona wydajność pompy 

 Niewłaściwy program  

(nie przystosowany do wsadu) 

 Niewłaściwy środek do mycia 

 Przeterminowany środek do mycia 

 Zamienione pojemniki środków                 

do mycia 

 System dozowania zawiera 

pęcherzyki powietrza 

 Niewłaściwy program 



Zabrudzenia testowe według 

EN ISO/TS 15883-5 

Czas procesu w sekundach 

% ilość zabrudzenia pozostała na nośniku 

10  20  30  60 180 300 600 

Niemcy, Załącznik H, Mucyna, albumina bydlęca 3 1 0 

Niemcy, Załącznik G, Krew owcza 30 1 0 

Austria, Załącznik A,  Krew owcza, siarczan protaminy 5 2 1 0 

Austria, Załącznik B,  Nigrozyna, mąka, jajko 95 80 60 15 0 

Austria, Załącznik C,  Nigrozyna, mąka, jajko, skrobia 

ziemniaczana 
95 45 15 1 0 

Wlk. Brytania, Załącznik P, Mąka, rozpuszczalny w wodzie klej do 

tapet, jajko, czarny tusz 
65 35 10 3 0 

W-WA-L1  Poziom 1  30 20  10  5 1 0 

Niemcy, Załącznik G, Pudding z grysiku (z semoliny) 65 40 25 5 1 0 

Wlk. Brytania, Załącznik Q, Krew owcza, rozpuszczalny w wodzie 

klej do tapet, jajko, czarny tusz  
3 1 1 1 1 1 1 

W-WA-L2  Poziom 2 100 100 95 75 30  5 1 

Wlk. Brytania, Załącznik N, Żółtko z jajka, krew owcza, mucyna  98 95 90 75 50 35 10 

Niemcy, Załącznik  H, Skrobia kukurydziana 30 30 30 30 25 25 20 

Niemcy, Załącznik G, Żółtko z jajka 100 100 100 99 95 60 25 

W-WA-L3 Poziom 3 100 100 100 100 100 100 97 

W-WA-L4 Poziom 4 100 100 100 100 100 100 100 

Wyniki testu na stanowisku badawczym do natrysku  
z wodą demineralizowaną  

z natężeniem przepływu 1,0 l/min w 55°C 



Wyniki testu na stanowisku badawczym, do natrysku 

z wodą demineralizowaną, 

użycie 0,3 % łagodnie alkalicznego środka do mycia od wytwórcy nr 2, 

z natężeniem przepływu 1,0 l/min w 55°C 

Zabrudzenia testowe według 

EN ISO/TS 15883-5 

Czas procesu w sekundach 

% ilość zabrudzenia pozostała na nośniku 

10  20  30  60 180 300 600 

Niemcy, Załącznik H, Mucyna, albumina bydlęca 3 1 0 

Niemcy, Załącznik G, Krew owcza 5 1 0 

W-WA-L2  Poziom 2 5 2 0 

Austria, Załącznik A,  Krew owcza, siarczan protaminy 10 3 1 0 

Austria, Załącznik C,  Nigrozyna, mąka, jajko, skrobia 

ziemniaczana 
75 55 10 1 0 

W-WA-L1  Poziom 1 30 20 10 3 0 

Wlk. Brytania, Załącznik P, Mąka, rozpuszczalny w 

wodzie klej do tapet, jajko, czarny tusz 
35 15 5 5 0 

Niemcy, Załącznik G, Żółtko z jajka 90 50 20 5 0 

Austria, Załącznik B,  Nigrozyna, mąka, jajko 95 75 25 5 0 

Niemcy, Załącznik G, Pudding z grysiku (z semoliny) 30 20 10 3 1 0 

Wlk. Brytania, Załącznik N, Żółtko z jajka, krew owcza, 

mucyna  
97 85 70 20 10 0 

W-WA-L3 Poziom 3 40 25 15 5 3 1 0 

Wlk. Brytania, Załącznik Q, Krew owcza, rozpuszczalny 

w wodzie klej do tapet, jajko, czarny tusz  
2 1 1 1 1 1 1 

Niemcy, Załącznik  H, Skrobia kukurydziana 20 20 20 15 15 15 10 

W-WA-L4 Poziom 4 100 100 100 100 100 100 80 



Zależność oczyszczania wskaźników oczyszczania gke MLC przy użyciu wody o różnej jakości 

Parametry natrysku 

stanowiska badawczego 
1,0 l/min, 55°C, dysza natryskowa 30° 

Środek do mycia Łagodnie alkaliczny środek do mycia od wytwórcy 2, 0,5 %, pH=10,5, z enzymami 

Czas natrysku 

Rodzaj wody 
0 min 10 sek 20 sek 30 sek 1 min 2 min 3 min 5 min 10 min 

Woda demineralizowana 

0,5 µS/cm 

Woda wodociągowa                       
o twardości 8,2°n, 

zmiękczona 

Woda wodociągowa                    
o twardości 8,2°n 

Woda wodociągowa                       
o twardości 16,3°n, 

zmiękczona 

Woda wodociągowa                      
o twardości 27°n, 

zmiękczona 

Woda wodociągowa                           
o twardości 27°n 



Jak dobrać wskaźnik oczyszczania ? (1) 

Wymagania:  

Proces oczyszczania musi być uprzednio walidowany.  

 

Definicja procesów poddanych walidacji: 

Proces jest skuteczny („działa“) i jest odtwarzalny (ale nie może być zmieniony 

podczas codziennej eksploatacji). Dlatego konieczna jest rutynowa kontrola.  

 

Wybór odpowiedniego wskaźnika oczyszczania: 

Aby zapewnić powtarzalność zwalidowanej procedury oczyszczania, musi 

zostać wybrany wskaźnik oczyszczania do rutynowej kontroli. 

 

   Który wskaźnik oczyszczania jest właściwy? 



Wybór wskaźnika  

oczyszczania (CI) 

Wskaźnik zmyty? Wskaźnik zbyt „trudny” 
Nie 

Wskaźnik oczyszczania  

z nieprawidłowym procesem 

Wskaźnik oczyszczania  

z walidowanym procesem  

Zalecenie: Zmniejszyć ilość środka do mycia 

dla symulacji niewłaściwego dozowania lub 

zakończyć proces oczyszczania przed jego 

końcem. 

Program jest odpowiedni dla 

wszystkich wyrobów, włącznie z 

narzędziami rurowymi i narzędziami z 

przegubami. 

Wskaźnik zmyty? 

Właściwy  

wskaźnik oczyszczania 

tak 

Wskaźnik zbyt „łatwy“ 

Nie = „wymagany wynik“ 

Tak 

Wskaźnik jest właściwy dla zwalidowanego 

procesu. Jeśli proces zmienił się, wybór 

wskaźnika musi być powtórzony.  

 Projektowanie  

procesu 
Walidacja procesu 

Wymagany wynik:  

Wskaźnik powinien zmyć się.  

Wymagany wynik:  

Wskaźnik NIE powinien być zmyty.  

użyć 

„łatwiejszego“ 

wskaźnika 

użyć 

„trudniejszego“ 

wskaźnika 

Jak dobrać wskaźnik oczyszczania? (2) 



0 5 10 Czas natrysku [min] 

W środku komory myjni-dezynfektora występują różne natężenia natrysku                  

z dyszy w różnych miejscach.  

Dodatkowo skuteczność oczyszczania zależy od czasu natrysku.  
Natężenie 

natrysku 

Działanie i wybór wskaźnika oczyszczania (3) 



Oczyszczanie narzędzi o wąskich przekrojach typu endoskopy 

Gdy oczyszczanie w środku narzędzi złożonych nie jest skuteczne                           

w komorze myjni-dezynfektora (WD), muszą być one przepłukane przez 

bezpośrednie połączenie z przyłączami myjni.  



 Przyrząd testowy procesu PCD gke Clean Record®  

do kontroli przyłączy do przepływowego mycia w myjniach-dezynfektorach 

2 mm 

4 mm szerokość szczeliny 

3 mm 

Wraz z trzema złączami z różnymi szerokościami szczelin (2, 3 i 4 mm)  

do symulacji różnych charakterystyk natężenia przepływu 



Przykłady połączeń endoskopu i przyrządu testowego procesu gke Hollow-Flow-PCD 

Endoskop 

Endoskop 

PCD 

PCD 

PCD 

Endoskop 

Połączenie szeregowe Połączenie równoległe 

Pozwala kontrolować 

przepływ przez endoskop 
Obszar przepływu jest kontrolowany, 

ale nie przepływ przez endoskop 



Środek do mycia Alkaliczny detergent, 0,5 %, pH = 7,7, z enzymami 

Rodzaj wody Woda demineralizowana 

Natężenie przepływu 1,0 l/min 3,0 l/min 

Szerokość szczeliny 

HF-PCD 
2 mm 3 mm 4 mm 2 mm 3 mm 4 mm 

Czas przepływu             

10 sec             

30 sec             

60 sec             

3 min             

5 min             

10 min             

Wpływ szerokości szczeliny w przyrządzie testowym procesu Hollow-Flow (HF)-

PCD na proces oczyszczania przy dwóch różnych natężeniach przepływu 



Wskaźnik oczyszczania do myjni ultradźwiękowej (1) 

Myjnie ultradźwiękowe aktywują kąpiel oczyszczającą falami ultradźwiękowymi, które są 

zmiennie skuteczne w objętości wewnątrz cieczy. Na pętli fal najwyższa siła oczyszczania 

mechanicznego jest udowodniona, podczas gdy na węźle, działanie mechaniczne jest mniej 

skuteczne we wszystkich trzech kierunkach objętości.  

 

W celu poprawy nierównych zachowań przestrzennych działania oczyszczania, są dostępne 

myjnie ultradźwiękowe, które mogą zmieniać swoją częstotliwość tak, że pętle i węzły mogą 

zmieniać się w czasie tak, że jest osiągnięte znacznie lepsze oczyszczanie. 
 

Działanie może być zbadane poprzez cienką aluminiową folię lub zwykły wskaźnik, który jest 

umieszczany w komorze myjni.  
 

Alternatywnie narzędzia, które mają być oczyszczane, mogą być przemieszczane w komorze 

myjni. 



Wskaźnik oczyszczania do myjni ultradźwiękowej (2) 



Wskaźnik oczyszczania do myjni ultradźwiękowej (3) 

gke oferuje wskaźnik oczyszczania ultradźwiękowego, który również może być 

umieszczony w komorze myjni i może wskazywać skuteczność oczyszczania w 

różnych miejscach. 



Oczyszczanie w myjni ultradźwiękowej (Bandelin RK 102 H) w 55°C 

z wodą demineralizowaną i enzymatycznym neutralnym środkiem do mycia (pH=6,5) 

Czas oczyszczania 

2 min 5 min 10 min 



Oczyszczanie w myjni ultradźwiękowej (Bandelin RK 102 H) w 55°C 

z wodą demineralizowaną i enzymatycznym łagodnie alkalicznym środkiem do 

mycia (pH=10,5) 

Czas oczyszczania 

2 min 5 min 10 min 



 Dlaczego kontrola wsadu wskaźnikami oczyszczania?  

Rutynowa kontrola musi zapewnić, że zmiana krytycznych parametrów w trakcie 

cyklu jest zauważalna. Przyczyny niewłaściwego oczyszczania mogą wystąpić za 

każdym razem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki oczyszczania powinny być użyte w każdym wsadzie,  

do wykrycia niezauważalnych zmian w procesie.  

W myjni-dezynfektorze WD są następujące parametry: 

Kontrolowane przez WD Nie kontrolowane 

• Program  

  (z temperaturą i czasem) 

• Ilość dozowanego detergentu 

• Ciśnienie 

• Prędkość obrotowa ramion    

  natryskowych (częściowo) 

• Niewłaściwie wybrany program do wsadu  
  (jeśli wózek nie ma kodu) 

• Zmiana jakości wody 

• Użycie niewłaściwego środka do mycia 

   (np. zamiana przez pomyłkę środka do mycia                     

na neutralizator) 

• Niewłaściwa konfiguracja wsadu 



Dziękuję za uwagę 

W prezentacji wykorzystano opracowania i badania Dr. U. Kaiser, D. Kaiser, J. Metzing z firmy gke (Niemcy). 


