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ABSTRAKT
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z roku 2014 uvádza odborné usmernenie na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok
v zdravotníckych zariadeniach. V našej štúdii sme sa zamerali
na využitie bioindikátorov v monitoringu sterilizačných prístrojov. Ako bioindikátor bola využitá suspenzia bakteriálnych spór
(Bacillus atrophaeus a Geobacillus stearothermophilus) nanesených na primárnom nosiči. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť
výsledky kontroly účinnosti sterilizácie vykonaných v období rokov 2016 a 2017. Vzorky boli rozdelené podľa okresov
Trenčianskeho kraja a tiež podľa druhu testovaného sterilizačného prístroja. Bioindikátory boli doručené zo 7 okresov Trenčianskeho kraja a zo 4 druhov sterilizačných prístrojov. Všetky
vzorky boli spracované na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (RÚVZ). Celkový počet vyhodnotených výsledkov bol 1208 ,z ktorých bolo 2,73 % pozitívnych. Naše výsledky svedčoa o význame kontroly kvality sterilizačných postupov s využitím bioindikátorov.

ÚVOD
Sterilizácia je proces, ktorý vedie k usmrteniu živých mikroorganizmov, ktoré sa vedia rozmnožovať, vrátane inaktivácie ich spór. Nevratne ničí vírusy a usmrcuje zdravotne významné parazity a ich
vajíčka. Cieľom sterilizácie je dosiahnuť stav úplnej
sterility. Za sterilné sa považujú predmety, ktoré
boli zbavené mikroorganizmov. Pre zdravotnícke
pomôcky sa musí zvoliť vhodná metóda sterilizácie,
pretože sú vyrobené z rôznych druhov materiálov.
Okrem toho sa musí pred sterilizáciou vykonať
predpísaná predsterilizačná príprava. Sterilizačné
metódy sa vo všeobecnosti rozdeľujú do dvoch skupín a to na fyzikálne a chemické. Medzi fyzikálne
patrí sterilizácia horúcim vzduchom, parou a plazmou. Chemické metódy sú založená na účinku chemických látok a predovšetkým formaldehydu a etylénoxidu [1-3].
Pri sterilizácii horúcim vzduchom sa mikroorganizmy ničia zohriatym vzduchom, t.j. suchým
teplom. Využíva sa tu sálavosť a vodivosť tepla.
Sterilizácia parou patrí k najefektívnejším technológiám. Dosahuje krátky expozičný čas, netoxickosť
a nízku teplotu v porovnaní so sterilizáciou horúcim
vzduchom. Plazmová sterilizácia vzniká pôsobením
vysoko-frekvenčných vĺn na prekurzor v elektromagnetickom poli v sterilizačnej komore pri vysokom vákuu. Táto sterilizácia je vhodná na sterilizáciu termolabilných pomôcok [4].
Etylénoxid sa využíva na sterilizáciu termolabilných pomôcok, optiky a gumy. V niektorých prípadoch je možná sterilizácia perín i matracov. Sterilizačný účinok formaldehydu pracuje na princípe alkalizácie bielkovín a inaktivácie enzýmov mikrobiálnych buniek. Formaldehydová sterilizácia je určená na sterilizáciu termolabilných predmetov, kanýl a katétrov. Neodporúča sa sterilizácia pomôcok
z textilu.
Všetky horeuvedené metódy majú výhody i obmedzenia, ktoré sú prehľadne uvedné v tabuľke č. 1
[5].

Kľúčové slová: Bioindikátor. Sterilizácia. Sterilizačný prístroj.
Kontrola.
ABSTRACT
The Bulletin of the Ministry of Health of the Slovak Republic
of 2014 sets out the expert guidelines for performing a check on
the effectiveness of the process of sterilization of medical devices in healthcare facilities. In our study, we focused on the
use of bioindicators in the monitoring of sterilizing devices. As
a bioindicator, a suspension of bacterial spores (Bacillus
atrophaeus and Geobacillus stearothermophilus) applied on the
primary carrier was used. The aim of the study was to evaluate
the results of the sterilization effectiveness control in 2016 and
2017. The samples were distributed according to the districts of
the Trenčín Region and also by the type of sterilization apparatus tested. The bioindicators were delivered from 7 districts
of the Trenčian region and from 4 types of sterilizing devices.
All samples were processed at the Regional Public Health Service (RÚVZ) in Trenčín. The total number of evaluated results
was 1208 from both years, of which 2.73% were positive. Our
results demonstrate the importance of controlling the quality of
sterilization procedures using bioindicators.
Key words: Bioindicator. Sterilization. Sterilization device.
Control.
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Tabuľka 1 Výhody a nevýhody sterilizačných prístrojov [5]
Sterilizátor

Plazmový

Horúcovzduchový

Výhody













Parný



Etylénoxidový

Formaldehydový









Nevýhody

jednoduchá obsluha
vysoká bezpečnosť pre personál
nízka sterilizačná teplota (do 50 °C)
krátky sterilizačný program (max. 72 min)
nie je potrebné odvetrávanie
možnosť sterilizácie kovových predmetov
jednoduchá sterilizácia a inštalácia
bezpečnosť pre personál
neprítomnosť chemických látok na nástrojoch a v prostredí
možnosť sterilizácie mastí, olejov
krátka doba sterilizácie
možnosť sterilizácie väčšiny zdravotníckych
materiálov
nízka ekonomická náročnosť
neprítomnosť žiadnych chemických látok
dobrá penetrácia cez väčšinu plastových
materiálov a obalov
vhodnosť použitia na duté pomôcky
jednoduchá kontrola cyklu

nízka sterilizačná teplota
dobrá materiálová kompatibilita
nevýbušnosť formaldehydu
možnosť skladovania formaldehydu
v tekutej forme

 potreba špeciálneho obalového
materiálu
 pri dutých a dlhých nástrojoch je
potrebný zosilňovač
 nemožnosť sterilizácie papiera,
textilu a roztokov
 vysoké teploty a dlhý expozičný čas
 otupovanie nástrojov
 poškodzovanie materiálov
 nevhodný pre textil, gumu, plasty
a porézny materiál
 špeciálne požiadavky na inštaláciu
 nebezpečenstvo výbuchu (tlaková
nádoba)
 nevhodnosť pre termolabilný
materiál
 nutné odvetrávanie
 dlhý sterilizačný cyklus
 výbušnosť etylénoxidu
 nutnosť skladovania v tlakových
nádobách
 toxicita, mutagenita a možná
karcinogenita etylylénoxidom
 dĺžka sterilizačného cyklu
 nevhodné na sterilizáciu textilu
a dlhých dutých pomôcok
 nízka stabilita a polymerizácia
formalínu

mali byť tam, kde sa sterilizuje najťažšie. V prípade
dutých predmetov a predmetov so štrbinou nie je
možné, aby sa bioindikátor umiestnil do tohto
miesta, preto sa používa simulačná pomôcka. Simulačná pomôcka je zariadenie, ktoré sťažuje podmienky vo vnútri zdravotníckej pomôcky, tak aby
boli dosiahnuté hodnoty pri sterilizačnom procese.
Musí byť vyrobená podľa typu sterilizačného procesu a druhu sterilizovaných zdravotníckych pomôcok. V certifikáte od výrobcu sú uvedené vlastnosti
stimulačnej pomôcky pórovitého typu alebo dutinového typu [8,9].
Kontrola účinnosti sterilizačného prístroja je
veľmi dôležitá a je neoddeliteľnou súčasťou sterilizačného cyklu. Kontrola procesu sa riadi podľa vyhlášky MZ SR č. 553/2007 a Vestníka MZ SR 2014.
Kontrolu vykonáva kvalifikovaný pracovník, ktorý
musí dohliadať na fyzikálne hodnoty prístroja (čas,
teplo, tlak) a tiež správnosť farebnej zmeny na chemických a biologických indikátoroch. Zmena oproti

BIOINDIKÁTORY
Na kontrolu účinnosti sterilizačných prístrojov
sa používa fyzikálna, chemická a biologická kontrola. Biologická kontrola sa vykonáva pomocou
bioindikátorov. Bioindikátory sú ideálnym ukazovateľom merania usmrtenia všetkých mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú na sterilizovaných pomôckach. Bioindikátor je prostriedok s presne definovaným počtom bakteriálnych spór, ktoré sú nanesené na papierovom nosiči v jeho primárnom obale.
Na monitoring sterilizačných cyklov sa používajú
bioindikátory s baktériami Bacillus atrophaeus
a Geobacillus stearothermophilus. Počas sterilizácie sa vkladajú chemické a biologické indikátory
podľa objemu sterilizátorov. Využívajú sa pri tom
tzv. sterilizačné jednotky. Jedna sterilizačná jednotka zodpovedá objemu 54 litrov (tabuľka 2) [6,
7].
Biologické indikátory sa nikdy neumiestňujú
mimo sterilizovaných predmetov. Umiestnené by
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Tabuľka 2 Stanovenie počtu biologických indikátorov podľa druhu sterilizátora [6]
Typ sterilizátora

Parný

Horúcovzduchový

Etylénoxidový, formaldehydový
a plazmový

Počet sterilizačných jednotiek/
objem komory
1 SJ
2 – 5 SJ
6 – 9 SJ
10 – 17 SJ
18 a viac SJ
do 5 l
do 30 l
do 60 l
do 120 l
nad 120 l
do 60 l
do 150 l
nad 150 l

Počet biologických indikátorov
(ks)
4
8
10
16
22
3
6
8
10
12
4
8
8 + 1 na každých 50 l

Legenda: SJ – sterilizačná jednotka, 1 SJ = 54 l

norme môže byť dôvodom na prerušenie alebo
ukončenie sterilizačného procesu. Táto zmena môže
viesť k oprave sterilizačného cyklu alebo celého
prístroja. Za výkon a kontrolu je zodpovedný prevádzkovateľ [9].
Výber kmeňov je závislý od sterilizačného procesu. Vyberú sa také kmene, ktoré nie sú patogénne
a ich rezistencia je vyššia ako patogénnych mikroorganizmov. Pre jednotlivé sterilizačné procesy sa
vyberajú určité druhy mikroorganizmov a uprednostňujú sa tie, ktoré vytvárajú spóry. Používajú sa
iba biologické indikátory, ktoré majú certifikát od
výrobcu, v ktorom je uvedený testovací kmeň, populácia a dátum exspirácie. Každý bioindikátor je
vyrobený tak, aby obsahoval štandardný počet
mikroorganizmov a aby ich trvácnosť bola niekoľko rokov. Biologické indikátory musia spĺňať
požiadavky podľa normy STN EN ISO 11138-1
[8,11].
 pre parnú sterilizáciu: bioindikátor s hustotou
suspenzie 106 ml baktérie Geobacillus stearothermophilus,
 pre formaldehydovú sterilizáciu: bioindikátor s
hustotou suspenzie 106 ml baktérie Geobacillus
stearothermophilus,
 pre plazmovú sterilizáciu bioindikátor s hustotou
suspenzie 106 ml baktérie Geobacillus stearothermophilus,
 pre horúcovzduchovú sterilizáciu: bioindikátor
s hustotou suspenzie 106 ml baktérie Bacillus atrophaeus,
 pre etylénoxidovú sterilizáciu: bioindikátor
s hustotou suspenzie 106 ml baktérie Bacillus atrophaeus [10].

CIELE
Cieľom našej štúdie bolo vyhodnotenie účinnosti sterilizačných prístrojov v spádovej oblasti
RÚVZ Trenčín v rokoch 2016 a 2017 a monitoring
celkového počtu vyšetrených bioindikátorov spolu
s ich vyhodnotením podľa druhu testovaného sterilizačného prístroja. Ďalej sme vykonali vyhodnotenie počtu pozitívnych bioindikátorov z celkového
množstva otestovaných sterilizačných prístrojov.
MATERIÁL A METÓDY
Materiál
Parný sterilizátor, Horúcovzduchový sterilizátor, Chemické indikátory triedy 6, Biologické indikátory:
 so spórami baktérie Geobacillus stearothermophilus a s hustotou suspenzie 1x105/ml,
 so spórami baktérie Bacillus atrophaeus
a s hustotou suspenzie 1x106/ml.
Inkubátor nadstavený na teplotu 37 ± 1°C, inkubátor nadstavený na teplotu 55 ± 1°C, skúmavky,
nožnice, pinzeta, stojany na skúmavky, plynový kahan [12]
Tryptón – sójový bujón: Médium sa pripravuje
za účelom testovania bioindikátorov so spórami Bacillus atrophaeus. Konečné pH média by malo byť
7,3 ± 0,2 pri teplote 25 °C. Skladovanie by malo byť
pri laboratórnej teplote, pripravené médium sa skladuje pri 2-8 °C [13].
Pečeňový bujón: Médium sa pripravuje za účelom testovania bioindikátorov so spórami Bacillus
atrophaeus. Konečné pH média by malo byť
7,0 ± 0,2 pri teplote 25 °C. Skladovanie by malo byť
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pri laboratórnej teplote, pripravené médium sa skladuje pri 2-8 °C [13].
Kultivačné médium na kontrolu bioindikátora
s Geobacillus stearothermophilus (fialová pôda):
Médium sa pripravuje za účelom testovania bioindikátorov so spórami Geobacillus stearothermophilus. Pri príprave je pH média 6,9-7,0, no konečné
pH môže o niečo klesnúť, čo nie je závada. Po príprave sa médium inkubuje 24-48 hodín pri 55 °C,
aby sa vylúčila možnosť kontaminácie. Skladovanie
média by malo v rozsahu po dobu 3 týždne [13].
Krvný agar s baraňou krvou: Krvný agar so sa
využíva na kultiváciu a izoláciu rastovo náročných
baktérií. Pripravuje sa z Blood Agar Base No. 2
a pridaním čerstvej sterilnej 7 % baranej krvi. Je to
tuhé kultivačné médium a jeho pH je 7,0. Skladuje
sa pri teplote 2-8 °C [13].

indikátory. Počas sterilizačného cyklu sa kontroluje
teplota a čas sterilizácie. Po jeho skončení sa vyhodnotia chemické indikátory (zmena farby z červenej
na zelenú). Biologické indikátory sa vyhodnocujú
priamo v laboratóriu [7].
Kontrola účinnosti horúcovzduchového sterilizátora: Pri kontrole účinnosti horúcovzduchového
sterilizátora sa vkladajú do sterilizačnej komory
biologické a chemické indikátory. Sterilizátor je
rozdelený na sterilizačné jednotky (SJ). Na jednu SJ
sa vložia dva bioindikátory a na každú ďalšiu jednotku sa pridá jeden bioindikátor. Jedna sterilizačná
jednotka predstavuje objem 60 l. Bioindikátory sa
ukladajú na police zhora nadol. Chemické indikátory sa ukladajú do sterilizátora rovnakým spôsobom ako bioindikátory. Do jednej sterilizačnej jednotky sa vloží jeden chemický indikátor, 2-5 SJ dva
chemické indikátory, 6-10 SJ tri chemické indikátory a do viac ako 10 SJ sa vložia štyri chemické indikátory. Počas sterilizačného cyklu sa kontroluje
teplota a čas sterilizácie. Po skončení sterilizačného
cyklu sa vyhodnotia chemické indikátory (zmena
farby z červenej na zelenú). Biologické indikátory
sa vyhodnocujú v laboratóriu [7].

Metódy
Na kontrolu sterilizačných prístrojov pomocou
biologických indikátorov sa používa norma STN
EN ISO 11138 platná od roku 2017 [9].
Kontrola účinnosti parného sterilizátora: Do sterilizačnej komory sa vkladajú biologické a chemické indikátory. Do každej jednej sterilizačnej
jednotky (SJ) sa vložia dva bioindikátory a na každú
ďalšiu jednotku sa pridá jeden bioindikátor. Jedna
sterilizačná jednotka predstavuje 54 l. Bioindikátory sa ukladajú na police zhora nadol. Chemické
indikátory sa vkladajú do sterilizátora tiež podľa
sterilizačnej jednotky. Na jednu sterilizačnú jednotku sa vloží jeden chemický indikátor, pri 2-5 SJ
dva chemické indikátory, 6-10 SJ tri chemické indikátory a do viac ako 10 SJ sa vložia štyri chemické

Spracovanie výsledkov
Bacillus atrophaeus: Ak po 72 hodinách kultivácie sa nepozoruje v skúmavke vznik zákalu, sedimentu alebo blanky, výsledok skúšky sa považuje
za negatívny. V prípade, že sa v médiu nachádzajú
uvedené zmeny, tak sa výsledok skúšky považuje za
pozitívny (obrázok 1) [12].
Geobacillus stearothermophilus: Ak po 48 hodinách kultivácie naneseného kmeňa na papierovom

Obrázok 2 Bioindikátory s Geobacillus stearothermophilus po kultivácií: A) v prvej skúmavke je pozitívny
výsledok a v ostatných negatívny, B) prvá ampulka je
pozitívna kontrola a druhá negatívna

Obrázok 1 Bacillus atrophaeus po kultivácií v pečeňovom bujóne, vľavo je skúmavka s negatívnym výsledkom a vpravo s pozitívnym
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Tabuľka 3 Prehľad zariadení a počet testovaných bioindikátorov podľa typu sterilizačného prístroja
Zariadenie

Rok

Nemocnice
Špecializované ambulancie
Zdravotné služby
Starostlivosť o telo
Súčet

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

parný
173
169
128
112
3
2
4
8
308
291

Typ sterilizačného prístroja
horúcoformaldehydový
vzduchový
59
11
47
3
98
0
95
0
34
0
29
0
99
0
116
0
290
11
287
3

nosiči sa nepozoruje v skúmavke zmena zafarbenia
kultivačného média z fialovej na žltú farbu, tak sa
výsledok skúšky považuje za negatívny. V prípade,
že sa zmení farba média, tak sa výsledok skúšky
považuje za pozitívny. Bioindikátor v ampulke sa
považuje za negatívny, keď sa farba nezmení. Za
pozitívny výsledok sa považuje ak sa zmení z fialovej farby na žltú (obrázok 2).

VÝSLEDKY
V tabuľke 3 uvádzame zdravotnícke a nezdravotnícke zariadenia rozdelené na 4 skupiny a celkové počty bioindikátorov za roky 2016 a 2017.
V každom zariadení sme využili rôzne druhy sterilizátorov. Pozitívne bioindikátory v rokoch 20162017, ktoré sa nachádzali v zdravotníckych zariadeniach sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4 Pozitívne výsledky v zdravotníckych zariadeniach

Nemocnice
Špecializované
ambulancie
Zdravotné
služby
Starostlivosť
o telo
Súčet

Tabuľka 5 Počet spracovaných bioindikátorov podľa
druhu sterilizátora

Počet pozitívnych bioindikátorov
2016
2017
6
3
8

5

2

4

2

3

18

15

10
8
0
0
0
0
0
0
10
8

Vzorky
Vzorky boli spracované v rámci kontroly testovania sterilizačných prístrojov pomocou bioindikátorov v rokoch 2016-2017. Všetky vzorky boli
z okresov patriacich pod spádovú oblasť RÚVZ
Trenčín - Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Ilava
a Považská Bystrica. Kontrolu funkčnosti sterilizačných prístrojov na pracoviskách vykonávali pracovníci Oddelenia epidemiológie RÚVZ Trenčín
a RÚVZ Považská Bystrica. Samotná analýza bola
vykonaná na Oddelení mikrobiológie a biológie
životného prostredia RÚVZ Trenčín v súlade s platnou legislatívou a vypracovanými Štandardnými
pracovnými postupmi.

Zabezpečenie kvality
Vzorky sa spracovávajú v sterilnom boxe s laminárnym prúdením vzduchu, ktorého plocha pred
prácou musí byť vydezinfikovaná. Ak nie je možné
dodržať tieto podmienky, tak sa vzorka spracováva
v laboratóriu za prísnych aseptických podmienok.
Pri kultivácií bioindikátora sa kultivuje aj kontrolná vzorka (bioindikátor, ktorý neprešiel sterilizačným cyklu). Ak kultivuje viac bioindikátorov súčasne, stačí pridať iba jednu kontrolnú vzorku.
Vzorky sa spracovávajú ihneď po doručení do
laboratória. Ak to nie je možné, spracujú sa do
24 hodín od doručenia, vzorky sa skladujú v tme
pri laboratórnych podmienkach [12]

Zriadenie

plazmový

Typ sterilizátora
Rok
Parný
Horúcovzduchový
Plazmový
Formaldehydový
Súčet

51

Počet
bioindikátorov
2016
2017
308
291

Pozitívne
výsledky
2016
2017
10
3

290

287

8

12

10

8

0

0

11

3

0

0

619

589

18

15
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Celkový počet spracovaných bioindikátorov
v rokoch 2016 a 2017 sme znázornili v tabuľke 5.
Tabuľka je rozdelená do dvoch hlavných stĺpcov,
kde v prvom sú vyjadrené počty vyhodnotených
vzoriek a v druhom stĺpci pozitívne vzorky z daných druhov sterilizátorov.
Tabuľka 6 znázorňuje počet pozitívnych bioindikátorov v roku 2016 a 2017. V okresoch Trenčianskeho kraja sa vyskytovali pozitívne výsledky
iba pri dvoch druhoch sterilizátorov. V roku 2016 to
boli Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a roku
2017 to boli okresy Trenčín, Myjava a Nové Mesto
nad Váhom.

bližne 10-krát do roka, čo predstavuje časové obdobie približne raz za mesiac. Pri formaldehydových
sterilizátoroch to bolo iba 11-krát za celý rok.
Pri posledných dvoch je zjavné, že v Trenčianskom
kraji sa nevyskytuje väčšie množstvo týchto sterilizátoroch. Pozitívne vzorky sa vyskytli iba pri parných a horúcovzduchových sterilizátoroch. Pri parných sterilizátoroch to bolo 10 vzoriek, čo predstavuje 3,25 % z celkových 308 bioindikátorov. Z 290
testov, ktoré boli odobrané z horúcovzduchových
sterilizátorov bolo 8 bioindikátorov pozitívnych, čo
je 2,76 %. V roku 2017 bolo množstvo spracovaných bioindikátorov podľa druhu sterilizátora
podobné. Parné a horúcovzduchové sterilizátory
predstavovali 98,13 % z celkového množstva. Plazmové a formaldehydové sterilizačné prístroje znázornili iba 1,87 %. Pozitívne vzorky v roku 2017 sa
taktiež objavili iba u parných a horúcovzduchových
sterilizátorov. Parné sterilizátory mali v porovnaní
s predchádzajúcim rokom nižšie množstvo pozitívnych vzoriek, čo bolo iba 1,03 % z 291 spracovaných bioindikátorov. Naopak pri horúcovzchových
sterilizátoroch bolo v roku 2017 viac pozitívnych
vzoriek ako v roku 2016. Z počtu 287 to bolo
4,18 %. Z týchto zistení môžeme predpokladať, že
pozitívne kontroly mohli vzniknúť chybou sterilizačného prístroja, nedostatočným dohľadom zodpovedného pracovníka, alebo nesprávnou kontrolou.
Toto zistenie potvrdzuje aj štúdia, ktorá porovnávala účinnosť parných a horúcovzduchových sterilizátorov [14]. Preukázalo sa, že v špecializovaných
ambulanciách sa najčastejšie využívajú tieto dva
typy sterilizátorov. Na predchádzanie vzniku chybovosti sterilizačnej techniky by sa mala dodržiavať
doba na opakované kontroly. Je potrebné nezanedbávať tieto kroky, pretože sa môže predchádzať
vzniku infekcií, ktoré sú každým rokom častejšie.
Britská štúdia o tomto probléme hovorí dosť jasne
[15]. Dopyt po sterilizačnej technike je vysoký, pretože narastá chorobnosť a tiež záujem o operačné
zákroky. Pri dodržiavaní kontroly prístrojov môžeme tak zabrániť vzniku ďalších infekcií.
V našej práci sme sa zamerali aj na vyhodnotenie biondikátorov podľa okresov spadajúcich pod
oblasť RÚVZ Trenčín. Počet, ktorý bol spracovaný
je 1208 bioindikátorov za roky 2016 a 2017. Najviac vzoriek, ktoré sa spracovali počas oboch rokov
boli z okresu Trenčín, bolo to 60,01 %. Z okresu
Bánovce nad Bebravou bolo dodaných 136 vzoriek
(11,26 %). Nové Mesto nad Váhom doručilo z celkového počtu 1208 vzoriek 12,5 %. Okresy Myjava

Tabuľka 6 Počet pozitívnych bioindikátorov v rokoch
2016 a 2017 v jednotlivých okresoch spadajúcich pod
RÚVZ Trenčín
Roky
Druh
sterilizátora
Parný
Horúcovzduchový
Súčet

2016

2017

TN

IL

NM

TN

MY

NM

5

3

2

2

0

1

6

0

2

10

1

1

11

3

4

12

1

2

Legenda: TN - Trenčín, IL - Ilava, NM - Nové Mesto nad Váhom, MY - Myjava

DISKUSIA
Dopyt po sterilizačných prístrojoch sa celosvetovo zvyšuje. Rastie počet chronických infekčných
ochorení, a tým sa zvyšuje aj dopyt po sterilizácií.
Hlavnou úlohou pre zdravotnícky personál by malo
byť zabezpečenie sterilných nástrojov.
V našej práci sme zisťovali počet vyšetrených
bioindikátorov na RÚVZ v Trenčíne na Oddelení
mikrobiológie a biológie životného prostredia. Sledovali sme roky 2016 a 2017 počas ktorých bol celkový počet prijatých a vyhodnotených vzoriek
1208. V roku 2016 to bolo 618 vzoriek a v roku
2017 to bolo o niečo menej, teda 589 vzoriek. Tieto
čísla predstavujú množstvo, ktoré bolo nadobudnuté
z rôznych druhov sterilizátorov. Kontrolovali sa
parné, horúcovzduchové, plazmové a formaldehydové sterilizátory.
V roku 2016 boli spracované bioindikátory
podľa druhu sterilizátora. Zo všetkých vzoriek sa
vyskytli aj pozitívne bioindikátory. Uvedené je porovnanie medzi jednotlivými sterilizátormi. Parné
sterilizátory boli testované najviac, a to 308-krát,
o niečo menej to bolo pri horúcovzduchových
(290). Plazmové sterilizátory boli testované pri-
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9,52 %, Ilava 0,75 %, Partizánske 1,99 % a Považská Bystrica 2,98 %. Okrem celkového počtu bioindikátorov sme sa zamerali aj na vyhodnotenie pozitívnych biondikátorov nami sledovaných okresoch. V oboch rokoch sa objavili v troch okresoch.
V prvom roku sa najviac pozitívnych bioindikátorov objavilo v okrese Trenčín, čo predstavovalo 12
vzoriek, v okrese Ilava to boli 3 vzorky a z okresu
Nové Mesto nad Váhom boli 4 pozitívne bioindikátory. V rok 2017 bolo zaznamenaných 15 pozitívnych výsledkov z čoho bolo najviac znovu z Trenčianskeho okresu. Okresy Myjava a Nové Mesto
nad Váhom mali minimálne počty. Pre lepšie porovnanie sme urobili grafické znázornenie okresov
v jednotlivých rokoch. Príčinou zistenia pozitívnych bioindikátorov mohlo byť to, že z okresov
Trenčín a Nové Mesto nad Váhom bolo doručených
a spracovaných najviac bioindikátorov. Z počtu 888
bioindikátorov z oboch rokov bolo iba 3,27 % pozitívnych, čo z môjho pohľadu nie je až tak veľmi
veľa vzhľadom k počtu, ktorý bol spracovaný.
Okres Ilava v roku 2016 doručila do laboratória
RÚVZ 5 vzoriek a z toho boli pozitívne 3. To značí,
že sterilizačný prístroj z ktorého boli odobrané mal
nejakú vážnejšiu poruchu. Príčinou pozitívnych výsledkov nemusí byť iba chyba v sterilizačnej technike. Dôvodom môže byť nevhodné skladovanie
bioindikátorov, tiež to môže byť chyba pri výrobe
danej šarže alebo pridlhé skladovanie bioindikátorov. Toto tvrdenie potvrdzuje aj americký zdroj
[16]. Spracovanie bioindikátorov trvá niekoľko dní,
preto sa môže stať, že v zariadeniach kde sa sterilizácia vykonáva sa môže stať, že pri poruche prístroja pomôcky, ktoré by mali byť sterilné nie sú.
Takúto situáciu skúmala štúdia, kde sa preukázalo,
že zdravotnícke zariadenia používali zdanlivo vysterilizované pomôcky ešte skôr ako im bol oznámení výsledok kontroly vysterilizovaného bioindikátora v ich sterilizačnom zariadení, preto by sa
mali vyrábať bioindikátory, ktoré sa dajú vyhodnotiť ihneď [17].

ných pracovných postupov, ale aj sledovanie najnovšieho výskumu a technických inovácií v tejto
oblasti.
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