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Prawidłowe przygotowanie 

endoskopu do ponownego użycia, 
cz. 1 – Skuteczny proces dekontaminacji -
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Postępowanie z endoskopem po zabiegu…

…to złożona procedura, która ma na celu zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, personelu, jak i delikatnego 
instrumentarium jakim są endoskopy elastyczne:

1. Zabieg

2. Wstępne 
oczyszczanie

3. Transport

4. Demontaż zastawek i 
akcesoriów

5. Test szczelności na sucho 
i na mokro

6. Wstępne mycie ze 
szczotkowaniem

7. Zasadnicze mycie z 
dezynfekcją/ sterylizacja

8. Przechowywanie z 
suszeniem lub transport 
do ponownego zabiegu
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WSTĘPNE OCZYSZCZANIE 
NAJBARDZIEJ KRYTYCZNYM ETAPEM

Wg Europejskiego Stowarzyszenia Endoskopii

Gastroenterologicznej (ESGENA):

Procedurę dekontaminacji endoskopu należy rozpocząć 

natychmiast po zakończonym badaniu pacjenta, 

zanim endoskop zostanie odłączony od źródła światła oraz 

procesora obrazu

Wykonując czynności wstępnego mycia endoskopu należy 

postępować w taki sposób, aby 

nie dopuścić do koagulacji białka
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Wg Europejskiego Stowarzyszenia Endoskopii

Gastroenterologicznej (ESGENA):

Każdy kanał endoskopu powinien być wyszczotkowany 

przed procesem mycia, przy użyciu szczotki 

o odpowiedniej średnicy zapewniającej 

kontakt ze ścianami kanału.

Stosowanie zbyt twardych, szorstkich, 

nieodpowiednio zakończonych lub źle dobranych 

szczotek jest najczęstszym powodem uszkodzenia 

kanałów endoskopu.

WSTĘPNE OCZYSZCZANIE 
NAJBARDZIEJ KRYTYCZNYM ETAPEM
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WSTĘPNE OCZYSZCZANIE 
NAJBARDZIEJ KRYTYCZNYM ETAPEM

Dlaczego skuteczne WSTĘPNE oczyszczanie kanałów endoskopu jest

tak istotne?

Endoskop jest sprzętem termolabilnym, który podlega dezynfekcji chemicznej lub 

chemiczno-termicznej. Kontakt preparatu dezynfekcyjnego                                  

z zanieczyszczeniami organicznymi koaguluje białko i tworzy zwartą, 

trudną do usunięcia pozostałość 

Pozostałości zanieczyszczeń w kanale endoskopu nie tylko uniemożliwiają 

skuteczny proces dekontaminacji, ale również mogą powodować trwałe 

uszkodzenia endoskopu 
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https://www.latimes.com/business/la-fi-olympus-
scope-infection-20170131-story.html

Uszkodzony endoskop…

…to doskonałe  miejsce dla biofilmu
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1.  W skład pracowni badań endoskopowych wchodzą:
1) gabinet badań górnego odcinka przewodu pokarmowego, w przypadku ich wykonywania;
2) gabinet badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w przypadku ich wykonywania, z 

pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym dodatkowo w bidet, jeżeli nie ma 
wydzielonego pokoju przygotowań pacjenta, 
z bezpośrednim dostępem do pokoju badań, z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym;

3) gabinet badań dróg oddechowych, w przypadku ich wykonywania;

4) zmywalnia usytuowana między pokojami badań z bezpośrednim do nich dostępem, 

wyposażona w urządzenia do mycia i dezynfekcji lub sterylizacji endoskopów i narzędzi 

endoskopowych w sposób technologicznie powtarzalny oraz w wentylację 

mechaniczną nawiewno-wyciągową;
5) pokój z co najmniej jednym stanowiskiem wybudzeniowym dla pobytu pacjenta po badaniu, jeżeli 

są wykonywane znieczulenia.

AKTUALNE REGULACJE PRAWNE
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA DZ. USTAW. POZ. 595 – ZAŁĄCZNIK 5
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„ZMYWALNIA USYTUOWANA MIĘDZY POKOJAMI BADAŃ…”
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„… W SPOSÓB TECHNOLOGICZNIE POWTARZALNY, 
ORAZ W WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ NAWIEWOWO WYCIĄGOWĄ…”
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„… ZAPEWNIENIA TRANSPORTU ENDOSKOPÓW SKAŻONYCH I ZDEZYNFEKOWANYCH  
W SZCZELNIE ZAMYKANYCH POJEMNIKACH.”
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AKTUALNE REGULACJE NORMATYWNE
PN-EN ISO 15883-4:2019

PN-EN ISO 15883-4:2019 – Myjnie-dezynfektory. Część 4 - Wymagania i badania myjni-
dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych

Określa szczegółowe wymagania, z uwzględnieniem działań, dot. myjni-dezynfektorów przeznaczonych do 
czyszczenia i dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych. 

W normie określono również wymagania eksploatacyjne, oraz wymagania dla wyposażenia 
dodatkowego i elementów, które mogą być wymagane do osiągnięcia niezbędnego działania; jak również 

wymagania dot. badań typu, badań fabrycznych, czy też walidacji, oraz kontroli procesu.

Norma nie dotyczy urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym wyposażenia 
dodatkowego endoskopów,  które są odporne na ciepło i mogą być dezynfekowane lub 
sterylizowane za pomocą metod termicznych.
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• Monitorowanie każdego cyklu pracy za pomocą sterownika automatycznego powinno 

uwzględniać weryfikację osiągnięcia warunków procesu określonych przez 
wytwórcę WD jako koniecznych i wystarczających do dezynfekcji (np. stężenie, 
czas, temperatura)

NORMA PN-EN ISO 15883-4:2019
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• Powinien być przewidziany cykl samodezynfekcji, gwarantujący, że WD nie stanie się 
powodem kontaminacji wsadu oraz zapewniający możliwość dezynfekowania WD po 
interwencjach w celu konserwacji, napraw lub badania.

Metodą preferowaną jest dezynfekcja termiczna z użyciem ciepła wilgotnego. 

Stosowana temperatura może być wyższa niż maksymalna temperatura procesu dostępna dla 
załadowanej WD.

Jeżeli stosujemy samodezynfekcję chemiczną powinniśmy użyć dezynfektant o innej 
substancji aktywnej niż ta stosowana do dezynfekcji endoskopu lub ten sam dezynfektant, ale przy 
innych warunkach (np. zwiększone stężenie, podwyższona temperatura, wydłużony czas).

NORMA PN-EN ISO 15883-4:2019
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• Jeżeli istnieje wspólne, do więcej niż jednego kanału, podłączenie do płynu o tym samym ciśnieniu 

zasilania, to wytwórca WD powinien udowodnić, że został osiągnięty lub przekroczony minimalny 

przepływ przez każdy kanał, wymagany do skutecznego czyszczenia, dezynfekcji i płukania każdego 
kanału wyrobu poddawanego procesowi.

NORMA PN-EN ISO 15883-4:2019
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• Jeżeli jeden lub więcej kanałów wyrobu jest zablokowanych, w zakresie, który wpłynąłby 

niekorzystnie na skuteczność procesu, to sterownik  automatyczny  powinien spowodować 
wskazanie nieprawidłowości.

 NIEZALEŻNE POMPY DLA KAŻDEGO 
KANAŁU

 wtłaczanie roztworu pod różnym 
ciśnieniem                              w 
zależności od średnicy kanału
 kontrola przepływu przez każdy 
kanał osobno

NORMA PN-EN ISO 15883-4:2019
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• Roztwory środka dezynfekcyjnego powinny być albo usuwane podczas każdego cyklu po 
jednorazowym użyciu, albo powinny być ponownie używane po ograniczonej liczbie cykli. 

Rozwiązaniem preferowanym jest usuwanie podczas każdego cyklu 
po jednorazowym użyciu. 

NORMA PN-EN ISO 15883-4:2019
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„..W SPOSÓB TECHNOLOGICZNIE POWTARZALNY..”

Przebieg procesu dezynfekcji – co jest niewłaściwe?
Możliwość otwarcia pokrywy bez przerwania 
cyklu

Praca sekwencyjna, brak jednoczesnego 
przepływu przez wszystkie kanały = 
niezachowany czas dezynfekcji

Tylko 3 przyłącza do kanałów dla jednego 
endoskopu

Mocne zwinięcie endoskopu, wiele miejsc 
styku

Brak testera szczelności wewn. komory

Akcesoria endoskopowe poza obszarem 
spłukiwania, nie w pełni zanurzone
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Sterylizacja a endoskopia

Niekrytyczny

Semi-krytyczny

Krytyczny
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Sterylizacja a endoskopia - problemy

• Zgodnie z klasyfikacją Spauldinga sterylizujemy sprzęt wysokiego ryzyka tzw. 
krytyczny np. kleszczyki, endoskopy sztywne zabiegowe np. laparoskopy

• Endoskopy elastyczne (gastroskopy oraz kolonoskopy) zaliczamy do grupy sprzętu semi-
krytecznego, zalecana jest dezynfekcja wysokiego stopnia

Coraz częściej zaleca się sterylizację bronchoskopów ze względu na to, że penetrują w 
głąb jałowych tkanek
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Nowe podejście..

Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i 
innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, 
podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia. (2017r)

1. Wyroby wysokiego ryzyka (krytyczne) kontaktują się z uszkodzoną skórą                       i 
błonami śluzowymi, penetrują w głąb jałowych tkanek lub układu naczyniowego. m.in. igły, 
skalpele, narzędzia chirurgiczne, implanty, mikronarzędzia okulistyczne, neurochirurgiczne, 

cewniki urologiczne i naczyniowe, cystoskopy, bronchoskopy, laryngofiberiskioy, akcesoria 

endoskopowe (gł. kleszczyki biopsyjne), szoteczki do cytologii. Wyroby te z uwagi na wysoki 
poziom ryzka związaną z transmisją biologicznych czynników chorobotwórczych wymagają 
sterylizacji. W przypadku wyrobów wrażliwych na działanie wysokiej temperatury 

(termolabilnych) alternatywą jest  sterylizacja niskotemperaturowa…

2. Wyroby średniego ryzyka (półkrytyczne) – kontaktują się ze zdrową oraz zmienioną 
patologicznie skórą i błonami śluzowymi ( na zewnątrz i wewnątrz organizmu pacjenta) ale nie 

wnikają do jałowych tkanek ciała. m.in. elastyczne endoskopy przewodu 
pokarmowego, sprzęt do terapii oddechowej
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Sterylizacja gastroskopów, kolonoskopów …

Producenci gastro- i kolonoskopów dopuszczają sterylizację w tlenku etylenu. Główny 

problem stanowi czas trwania procesu 

(ok. 3 godz. sterylizacji + 12 godz. aeracji = 15 godzin).

Spotykamy się z opinią, że to kwestia organizacji i ilości sprzętu. 

Czy to prawda … ? 

W praktyce:

Są pracownie endoskopowe, które posiadają 40 endoskopów, 

i wykonują ok. 40 zabiegów dziennie,

Wniosek: potrzebne by było kilkaset a może i kilka tysięcy endoskopów!



Przygotowanie endoskopu do ponownego użycia, Kraków, 11.12.2019r.

Większość producentów bronchoskopów dopuszcza sterylizację w tlenku 

etylenu. Główny problem stanowi czas trwania procesu 

(ok. 3 godz. sterylizacji + 12 godz. aeracji = 15 godzin) 

Istnieją metody sterylizacji bronchoskopów w nadtlenku wodoru, 

dopuszczone przez wiodących producentów endoskopów. 

Wówczas czas trwania procesu może trwać zaledwie 35-40 min.

Sposoby na sterylizację bronchoskopów
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Czy możemy mówić o sterylizacji w kwasie nadoctowym?

Udowodniono, że poziom redukcji drobnoustrojów

przy zastosowaniu  kwasu nadoctowego jest  porównywalny z czynnikami 

wykorzystywanymi  do sterylizacji niskotemperaturowej jak nadtlenek wodoru, czy 

też tlenek etylenu.

W próbach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych porównano działanie kwasu nadoctowego 

z tlenkiem etylenu. TYLKO kwas nadoctowy całkowicie zlikwidował 6log10 sporów M. 

chelonae, E. faecalis, B. atrophaeus zarówno w warunkach z obciążeniem organicznym jak i 

bez.
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Czy możemy mówić o sterylizacji w kwasie nadoctowym?

Szczególne zalety kwasu nadoctowego to: 

- brak szkodliwych produktów jego rozkładu,

- duża zdolność usuwania zanieczyszczeń organicznych,                                                     

nie pozostawianie biofilmu, ale … 

przedmioty procesowane w kwasie nadoctowym muszą być w całkowitym zanurzeniu = 

nie mogą być opakowane.

Stąd w kontekście procesu w myjni-dezynfektorze nie używa się określenia STERYLIZACJA

ponieważ nie istnieje możliwość aseptycznego podania 

materiału do zabiegu.
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WYTYCZNE ESGE-ESGENA

• Zgodnie z wytycznymi najlepszy stosunek zalet i wad posiada kwas nadoctowy
• Krótki czas działania
• Szerokie spektrum
• Kompatybilność materiałowa
• Kompatybilność chemiczna (lepsza spłukiwalność, mniejsze reakcje z innymi 

preparatami)
• Niższa temperatura działania
* …Nie zapominając o odpowiedniej jakości wody!

• Wady innych rozwiązań
• Aldehyd glutarowy – wolny czas działania, silne reakcje z zanieczyszczeniami białkowymi, 

agresywne działanie na drogi oddechowe
• Dwutlenek chloru – agresywne działanie na endoskop (wykazano uszkodzenia wynikające z 

zastosowania tego związku), zalecana wentylacja, w niektórych krajach jest zakaz 
odprowadzenia do kanalizacji

Dobór odpowiedniego środka dezynfekcyjnego*:



Dziękuję za uwagę

Michał Strzyżewski
Kraków, 11.12.2019


