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„Endoskopy przechowuje się w sposób zabezpieczający przed ich 
wtórną kontaminacją”

AKTUALNE REGULACJE PRAWNE
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA DZ. USTAW. POZ. 595 – ZAŁĄCZNIK 5
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NORMA PN-EN 16442:2015

Szafy do przechowywania są przeznaczone do zapewnienia 
kontrolowanego środowiska dla przechowywania 
endoskopów (z kanałami lub bez nich). Kontrolowane 
środowisko w szafie może zapewnić, że podczas 

przechowywania nie dochodzi do pogorszenia 
mikrobiologicznej jakości endoskopu.
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NORMA PN-EN 16442:2015

 Szafa do przechowywania jest jednym ze środków, które mogą pozwolić na bezpieczne 

użycie endoskopu przez wydłużony okres od chwili procesowania                            
i usprawnić jego dostępność przy nagłych wypadkach.

 Jeżeli szafa do przechowywania nie posiada fazy suszenia, musi być potwierdzone, że 

endoskop (jego zewnętrzne powierzchnie oraz wewnętrzne kanały) został dosuszony 
przed przechowywaniem [patrz 8.2 j]).

 Całkowite dosuszenie endoskopu w myjni-dezynfektorze może wymagać przedłużonego 

czasu cyklu; użycie szafy do przechowywania z funkcją suszenia może zwiększyć 
wydajność endoskopów.
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NORMA PN-EN 16442:2015

„ … bezpieczne użycie endoskopu przez wydłużony okres od chwili procesowania … ”



Piotr Jasiński - Bezpieczne i w pełni kontrolowane przechowywanie endoskopów elastycznych

NORMA PN-EN 16442:2015

Poniższe wskaźniki cyklu powinny być zlokalizowane 
w taki sposób, żeby były wyraźnie widoczne dla 
użytkownika:

 wskaźnik statusu;

 wskaźnik nieprawidłowości (alarmy);

 wskaźnik czasu przechowywania                                                                   
dla każdego endoskopu;

 licznik godzin pracy lub licznik cykli,                                                                    
który nie może być ponownie ustawiony                                                                            
przez użytkownika.
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NORMA PN-EN 16442:2015

System wykrywania nieprawidłowości powinien reagować, jeżeli dotyczy, na następujące:

 temperatura w trakcie procesu (przechowywanie lub suszenie) wykracza poza przedział temperatury [patrz 8.2 b) i d) 3)].;

 ciśnienie w trakcie procesu (przechowywanie lub suszenie) wykracza poza określone granice [patrz 8.2 e) 4)].;

 przepływ powietrza przez przewód podłączony do szafy [patrz 5.5.1 c)] jest poniżej granicy określonej jako minimum 

[patrz 8.2 b) i d) 3)] kiedy szafy są wyposażone w system automatycznej kontroli przepływu powietrza przez kanał (patrz 5.5.1);

 w przypadku szaf wyposażonych w system automatycznej kontroli przepływu przez kanał (patrz 5.5.1), przepływ powietrza 
przez urządzenie zastosowane do podłączenia endoskopu jest poniżej określonej granicy minimalnej lub powyżej określonej 

granicy maksymalnej [patrz 8.2 e) 4) i 5.5.6];

 jakiekolwiek zmiany w warunkach przechowywania (takie jak zostawione otwarte drzwi, itd.), które mogą mieć 

wpływ na mikrobiologiczną jakość endoskopu; jakiekolwiek niepowodzenie w utrzymaniu w odpowiednim zakresie innych 

parametrów, które zostały określone jako krytyczne



Piotr Jasiński - Bezpieczne i w pełni kontrolowane przechowywanie endoskopów elastycznych

NORMA PN-EN 16442:2015

Szafa do przechowywania powinna być zaprojektowana tak, aby umożliwić                                                   
zapis wszystkich parametrów krytycznych procesu i nieprawidłowości.

UWAGA. Zapis umożliwia sterownik, drukarka lub połączenie z systemem komputerowym.

Zapis ten powinien obejmować m.in.:

a) wszelkie nieprawidłowości wskazywane w trakcie przechowywania lub suszenia;

b) czas przechowywania każdego endoskopu

c) potwierdzenie wszystkich określonych parametrów krytycznych;

d) rejestrację danych identyfikujących każdy endoskop;

e) rejestrację czasu i daty, kiedy każdy endoskop był umieszczony, suszony i kiedy został wyjęty z 

szafy;

f) rejestrację identyfikacji operatora (-ów) wkładającego (-ych) i wyjmującego (-ych) endoskop z 

szafy.
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NORMA PN-EN 16442:2015

W przypadku szaf do przechowywania, w których endoskopy są 
przechowywane w pionowej pozycji wiszącej:

• uchwyt do endoskopów powinien być zaprojektowany tak, aby 
zapewnić, że wszystkie endoskopy wyspecyfikowane do 
przechowywania i/lub suszenia w szafie [patrz 8.2 a) i d) 2)] 
nie dotkną dna szafy do przechowywania

• należy zapewnić środki do pozycjonowania dalszego końca 
endoskopu, aby uniemożliwić jego kontakt z dnem szafy do 
przechowywania. 
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JAKA POZYCJA PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPU JEST 
BARDZIEJ WSKAZANA?
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MITY DOT. PRZECHOWYWANIA W POZYCJI WISZĄCEJ

Odwieszanie endoskopu między innymi przechowywanymi endoskopami może powodować 

ich wtórną kontaminację
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MITY DOT. PRZECHOWYWANIA W POZYCJI WISZĄCEJ

Najdłuższe endoskopy dotykają dna szafy (niezgodne z wymaganiami normy PN-EN 16442)
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MITY DOT. PRZECHOWYWANIA W POZYCJI WISZĄCEJ

Ryzyko uszkodzenia końcówki VIDEO
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MITY DOT. PRZECHOWYWANIA W POZYCJI WISZĄCEJ

Jeden punkt podparcia powodujący duże naprężenia endoskopu
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PREFEROWANA POZYCJA PRZECHOWYWANIA

Wytyczne ESGE-ESGENA dopuszczają przechowywanie w pozycji leżącej 
(horyzontalnej), ale …                                                                                 

zalecają pozycję wiszącą (wertykalną)!

Powody:
W pozycji leżącej endoskop jest zwinięty, taka pozycja przez 

producentów endoskopów jest zalecana tylko do krótkoterminowego 
przechowywania. 

W pozycji leżącej, w trakcie przechowywania i przedmuchiwania kanałów 
ciecz z kanałów wypływa pod płaszcz endoskopu.
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CECHY FUNKCJONALNE, NIEOPISANE W NORMIE …

Filtr powietrza w każdym zestawie przyłączeniowym, 

który eliminuje konieczność 
mycia, dezynfekcji i suszenia tych zestawów.



Piotr Jasiński - Bezpieczne i w pełni kontrolowane przechowywanie endoskopów elastycznych

CECHY FUNKCJONALNE, NIEOPISANE W NORMIE …

Blokada drzwi:

- Jaki rodzaj blokady? Jak zareaguje w przypadku spadków zasilania?

Szafy posiadające zamek elektromagnetyczny, otworzą się. 

Zamek pneumatyczny pozostanie zamknięty do momentu ewentualnego 
awaryjnego otwarcia.

- Jak długo drzwi szafy mogą pozostać otwarte w trakcie rozładunku                              
i załadunku?

Niektóre szafy dzięki odpowiedniemu nadciśnieniu wewnątrz 

komory, mogą pozostać otwarte nawet do 15 min. umożliwiając tym 
samym jednoczesny załadunek lub rozładunek kilku endoskopów.
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CECHY FUNKCJONALNE, NIEOPISANE W NORMIE …

Kolorystyczna identyfikacja statusu przechowywania 
widoczna nie tylko na wyświetlaczu, ale również z odległości 

np. na uchwycie endoskopu.

Oświetlenie uchwytu endoskopu może również wskazywać 
miejsce odwieszenie określonego modelu endoskopu.
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CZY TEN ZAKUP MOŻE SIĘ OPŁACAĆ?

Koszt ponownej dekontaminacji endoskopu elastycznego to              
ok. 10-20 zł dziennie. 

Jeżeli przyjmiemy, że każdy endoskop musimy poddać ponownej 
dekontaminacji na początku każdego dnia to posiadając 10 

endoskopów kosztuje nas to co najmniej 100 zł.

Szafa za 100 000 zł zwraca się po 1000 dniach (2,5 roku).

A gdzie …:

- roboczogodzina personelu?

- zysk z zabiegu, który mógłby być wypracowany w czasie 
dekontaminacji?

- wpływ chemii na żywotność endoskopu?



Dziękuję za uwagę

Piotr Jasiński
Kraków, 11 grudnia 2019 r.


