
Badanie skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie. 
 
 

Do biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu służy test 
Sporal A – bibułowy wskaźnik nasączony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, 
umieszczony w jałowym opakowaniu papierowo-foliowym. Kontrolę procesu sterylizacji należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta testów wskaźnikowych: 

- raz w miesiącu, 
- zawsze po naprawie, remoncie lub dłuższej przerwie w pracy urządzenia, 
- gdy autoklaw wykazuje nieprawidłowe działanie, 
- gdy zmieni się osoba która go obsługuje. 

Komora sterylizacyjna powinna być załadowana nie więcej niż do 2/3 objętości (lub według zaleceń 
producenta; procesu sterylizacji nie powinno się wykonywać poniżej 1/6 objętości wypełnienia komory, 
gdyż zbyt szybki przepływ pary wodnej powoduje niewystarczające przenikanie jej do wnętrza 
pakietu/pakietów). Pakiety należy układać tak, aby zapewnić swobodny przepływ pary (ułożenie papier 
do papieru, folia do folii; cięższe narzędzia na dolną półkę, lżejsze na górną). Pakiety ze wskaźnikami 
lub same wskaźniki umieszcza się po przekątnej komory, w miejscach najtrudniej dostępnych dla 
czynnika sterylizującego (np. górna półka z tyłu komory oraz dolna półka przy drzwiach).  

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi sterylizacji wyrobów medycznych, opracowanymi w roku 2011 
przez ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji                  
i Dezynfekcji Medycznej, Zakładu Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP - Państwowego Zakładu 
Higieny oraz Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych liczba wskaźników 
stosowanych podczas kontroli uzależniona jest od: 

a) wielkości komory sterylizatora, 
b) rodzaju kontroli (np. bieżąca, okresowa potwierdzająca skuteczność procesu), 
c) miejsca lokalizacji wskaźnika (pakiet reprezentatywny, PCD) 

i wynosi odpowiednio w przypadku sterylizatorów o pojemności poniżej jednej jednostki wsadu (<20 l) – 
co najmniej dwa wskaźniki w pakietach reprezentatywnych dla całego wsadu umieszczonych w miejscu 
o najtrudniejszym dostępie czynnika sterylizującego lub jeden w tzw. PCD (symulacja wsadu),                          
a w przypadku sterylizatorów o pojemności jednej jednostki lub powyżej jednej jednostki wsadu (>20 l) – 
co najmniej trzy wskaźniki umieszczone w pakietach reprezentatywnych dla całego wsadu 
umieszczonych w miejscu o najtrudniejszym dostępie czynnika sterylizującego lub jeden w tzw. PCD 
(symulacja wsadu). 
Testy wskaźnikowe należy poddać procesowi sterylizacji na dowolnym programie, np.:  

1. temperatura 121°C, ciśnienie ok. 1 atmosfery, czas 15-20 minut, lub  
2. temperatura 134°C, ciśnienie ok. 2 atmosfer, czas 3-5 minut  

(wskazane jest użycie najczęściej stosowanego programu; testy powinny być tej samej serii i z aktualną 
datą ważności). Po wykonaniu sterylizacji testy należy dostarczyć do badania w czasie do 24 godzin,               
w temperaturze pokojowej, w opakowaniu gwarantującym ochronę przed zawilgoceniem, dołączając 
czytelnie wypełniony formularz zlecenia badania. Kontrolę żywotności drobnoustrojów (test kontrolny) 
do każdej wydawanej serii sporali wykonuje laboratorium.  
Zgodnie ze zaktualizowanymi zaleceniami producenta inkubacja trwa pełne 24 godziny; wynik badania 
wydawany jest po 48 godzinach od przyjęcia materiału w dni robocze. 
 
Sposób przechowywania testu Sporal A przed wykonaniem badania: 

- opakowanie z nieużywanymi wskaźnikami przechowywać w suchym miejscu, chroniąc przed 
zawilgoceniem, 
- nie należy otwierać wskaźnika znajdującego się w sterylnym opakowaniu,  
- zniszczone, otwarte wskaźniki należy poddać sterylizacji, a następnie zutylizować. 


