
Czy preparaty badane wg normy EN 13704 mogą być stosowane w 

placówkach służby zdrowia? 

 

Badania działania sporobójczego preparatów dezynfekcyjnych wykonuje się dwoma 

metodami: 

1. PN-EN 14347:2005  

Tytuł: Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Podstawowe działanie sporobójcze. 

Metoda badania i wymagania (faza 1, etap 1)  

Zakres normy: Określono metodę badania i wymagania odnośnie minimalnego działania 

sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, które mają 

jednorodną i fizycznie trwałą postać kiedy są rozcieńczone wodą. Odniesiono się do 

produktów stosowanych w rolnictwie (wyłączając środki ochrony), higienie: domowej, 

usługowej, żywności oraz w przemyśle, zakładach użyteczności publicznej, w medycynie 

i weterynarii 

2. PN-EN 13704:2004 

Tytuł: Chemiczne środki dezynfekcyjne. Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania 

sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze 

żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności 

publicznej. Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1) 

Zakres normy: Podano metodę badania (fazy 2, etapu 1) i minimalne wymagania 

dotyczące sporobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych, które 

przygotowane w twardej wodzie mają fizycznie trwałą postać i które stosowane są w 

sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych, domowych i zakładach 

użyteczności publicznej, z wyłączeniem obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest 

wskazana ze względów medycznych oraz z wyłączeniem produktów stosowanych na 

żywych tkankach, oprócz tych przeznaczonych do higieny rąk w wyżej wymienionych 

obszarach. 

 

Norma PN-EN 14347 jest normą fazy 1, etapu 1. Zgodnie z zapisem CEN (Europejskiego 

Komitetu Normalizacyjnego) określa metodę badania na etapie wstępnym tworzenia 

produktu, kiedy dobierane są składniki recepturowe i należy sprawdzić czy opracowany skład 

posiada działanie sporobójcze.  

Zgodnie z zapisem w normach fazy 1, etapu 1 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i 

antyseptyczne są poddawane dalszym badaniom, odpowiednimi metodami, zgodnie z 

normami europejskimi, mającymi na celu ocenę ich działania w warunkach odpowiadających 

zamierzonemu zastosowaniu”. 

Przekładając ten zapis na bardzie zrozumiały język, preparaty badane metodami fazy 1, 

etapu 1 wymagają dalszego badania dla ustalania parametrów działania w warunkach, w 

których będą stosowane. Do tego celu służą badania fazy 2, etapu 1 i etapu 2.  

Europejski Komitet Normalizacyjny ustalił, że badania fazy 1 etapu 1 nie muszą być 

wykonywane, jeśli potwierdzono skuteczność działania w badaniu fazy 2, etapu 1.   

 

W przypadku badania skuteczności sporobójczej w obszarze medycznym opracowano 

tylko jedną normę w/w. Właściwe parametry działania powinny być ustalone metodami 

bardziej dokładnymi. Brak metod fazy 2, etapu 1 i fazy 2, etapu 2 oznacza, że badania wg PN-

EN 14347 są niewystarczające.   

 

Badania skuteczności wg PN-EN 13704 są przeznaczone dla tych samych sektorów 

(żywnościowy, przemysłowy, domowy, w zakładach użyteczności publicznej) z wyłączeniem 



obszaru medycznego. Jest to metodyka fazy 2, etapu 1, co pozwala na ustalanie parametrów 

skuteczności.(stężenie i czas) w warunkach stosowania preparatu.  

 

W obydwu normach obowiązkowe badania wykonywane są w warunkach czystych.  

Wiele produktów wprowadzonych na rynek badano wg PN-EN 13704 w warunkach 

brudnych. Ma to ogromne znaczenie w przypadku stosowania dezynfekcji na powierzchniach 

skażonych Clostridium difficile , które są zwykle zanieczyszczone dużą ilością 

zanieczyszczeń organicznych.  

Potwierdzenie skuteczności działania na spory w warunkach brudnych zgodnie z 

metodyką PN-EN 13704 jest bardziej zbliżone do praktycznego zastosowania w szpitalach niż 

badanie wykonane wg PN-EN 14347 w warunkach czystych. Preparaty zbadane metoda 

podaną w PN-EN 13704 z pewnością uzyskają pozytywne wyniki w badaniach PN-EN 

14347, jednak nie ma gwarancji, że badania skuteczności PN-EN 14347 potwierdzą się w 

trakcie badania PN-EN 13704.  

Dla metodyki podanej w wymienionych normach nie ma obecnie alternatywy w postaci 

kolejnych norm europejskich lub krajowych. Dlatego przy zakupie preparatów 

dezynfekcyjnych zasadne jest uznanie badań wykonanych wg PN-EN 13704 jako 

odpowiednich dla obszaru medycznego. Odrzucenie ofert tylko z powodu użycia tej normy do 

badania ma charakter rozgrywek przetargowych i jest nieuzasadnione merytorycznie.  

 Inaczej jest z badaniami działania bakteriobójczego, grzybobójczego, prątkobójczego,   

gdzie opracowano dla obszaru medycznego komplet norm (fazy 1 oraz fazy 2, etapu 1 i fazy 2 

etapu 2). Nie ma więc konieczności posiłkowania się normami z innych obszarów.   
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