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Instrukcja stanowi własność LKJL WIF w Rzeszowie. Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie za pisemną zgodą Kierownika LKJL. 

Cel:  

Ocena skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w sterylizatorach 

za pomocą wskaźnika biologicznego Sporal S. 

 

Metoda post ępowania: 

1. Wypełnić równomiernie komorę sterylizatora wsadem zachowując wymaganą 

odległość 5 cm od ścian bocznych i drzwiczek oraz 1cm między pakietami. 

 

W suszarkach używanych jako sterylizatory, przed rozpoczęciem procesu, zamknąć 

i uszczelnić kominek wentylacyjny. Wyjaławiane materiały powinny  być suche. 

 

2. Wyjąć z aluminiowej torebki zabezpieczone bibułką 3 krążki Sporali S i podpisać: 

G - półka górna, S - półka środkowa, D - półka dolna. Nie zdejmując bibułek 

umieścić odpowiednio krążki na trzech różnych półkach/poziomach komory 

sterylizatora. Czwarty Sporal tzw. „O”, z tej samej serii, zachować do kontroli 

pozytywnej. 

Nie używać  wskaźników po dacie ważności i przechowywać wg zaleceń producenta. 

 

3. Przeprowadzić  sterylizację stosując odpowiednie parametry procesu :                

           3.1. wg wymagań FP : 2 godz., 160oC, 

           3.2. wg zaleceń podanych w instrukcji producenta urządzenia, 

           3.3. wg innej metody gwarantując zapewnienie poziomu jałowości  SAL ≤10-6. 

W urządzeniach bez monitoringu parametrów procesu, w celu stabilizacji 

temperatury wsadu, odliczanie czasu ekspozycji  rozpocząć  po 15 minutach od 

osiągnięcia zadanej temperatury. 

W trakcie cyklu nie wolno ani na chwilę  otwierać drzwiczek komory. 
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4. Po zakończeniu sterylizacji przenieść 3 krążki Sporali S do foliowej torebki             

i zapakować w kopertę. Dodatkowo dołączyć czwarty krążek tzw.”O” nie poddany 

sterylizacji. 

 

Wskaźniki ze spalonymi bibułkami ochronnymi nie będą przyjmowane do badania. 

 

Sterylizację każdorazowo rozpoczynać od wystudzenia komory. 

 

5. Kopertę ze Sporalami S i wypełnionym formularzem zlecenia dostarczyć do 

laboratorium do godz. 13,  w ciągu  24 godzin  osobiście lub przesłać pocztą. 

(przesyłka priorytetowa lub kurierska).  

 

Załączniki: 

 

Zał.1. Formularz LKJL/IPL/02/F01 Ed.2 z dn. 27.11.2008 – Zlecenie wykonania  

          analizy skuteczności sterylizacji. 

Zał.2. Formularz LKJL/IPL/02/F02  Ed.4. z dn. 18.02.2009 – Orzeczenie o wyniku  

          badań jakościowych próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzanej 

          przez inspektora – Ocena skuteczności sterylizacji. 

Zał.3. Formularz LKJL/IPL/02/F03 Ed.4. z dn. 18.02.2009 – Orzeczenie o wyniku 

          badań oceny skuteczności sterylizacji. 

         

 

                      

                                                                                                                                  

                                                           

 


