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Zastosowanie promieniowania jonizującego w celu sterylizacji datuje się na lata
pięćdziesiąte. Z inicjatywy firm Ethicon w Wielkiej Brytanii oraz Johnson & Johnson w Stanach
Zjednoczonych zamontowano pierwsze urządzenia kobaltowe. Metoda "zimnej sterylizacji" obok
sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu, okazało się alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do
metody termicznej. Miało to podstawowe znaczenie dla wykorzystania mas termoplastycznych do
produkcji sprzętu medycznego jednorazowego zastosowania [1], sterylizacji biopolimerów i
bioproduktów oraz niektórych leków i kosmetyków [2].

Sterylizacja radiacyjna w porównaniu z innymi metodami sterylizacji charakteryzuje się
wysoką aktywnością procesu. Jednak czynnik sterylizujący musi być starannie dobrany. Nie
wszystko można wyjaławiać metodą radiacyjną. Wdrożenie sterylizacji radiacyjnej wymaga
spełnienia następujących warunków.
1) zaostrzenie wymogów higieny produkcji,
2) wyznaczenie wielkości dawek sterylizujących zapewniających stopień jałowości nie niższy od

106,
3) zachowanie norm farmakopealnych,
4) prowadzenie badań fizyko-chemicznych i biologicznych dla każdego nowego surowca i

wyrobu.
W każdym procesie sterylizacji: termicznej lub zimnej może dojść do tzw. "sterylizacji

nieudanej". Dlatego w praktyce uznaje się za jałowy produkt, w którym prawdopodobieństwo
przeżycia komórki drobnoustroju jest niższe niż umownie określona na bardzo niskim poziomie
wartość.

Efekt bójczy promieniowania jonizującego na drobnoustroje zależy od szeregu
czynników: mocy dawki, radiolizy wody, zawartości tlenu itd. W przeciwieństwie do metod
termicznych obumieranie komórek nie zachodzi natychmiastowo. Wiele funkcji komórkowych -
oddychanie, ruchliwość w początkowym okresie od napromieniowania jest zachowane.

Na ogół drobnoustroje Gram-dodatnie są bardziej oporne na promieniowanie niż Gram-
ujemne. Różnice te prawdopodobnie wynikają ze struktury ściany komórkowej. Bakterie Gram-
ujemne zawierają od 10 do 30% lipidów. Formy wegetatywne są podatniejsze niż ich
przetrwalniki. Poszczególne gatunki drobnoustrojów znacznie różnią się pod względem
wrażliwości na promieniowanie (rys. 1), a nawet w obrębie szczepów tego samego gatunku, np.:
dla Streptococcus (rys. 2) dawka letalna zawarta jest od 10 do 48 kGy (1,0 do 4,8 Mrad).

Mechanizm działania promieniowania jonizującego na drobnoustroje jest złożony i do
końca nie wyjaśniony. Najbardziej wrażliwym na promieniowanie miejscem jest jądro
komórkowe. Uszkodzenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) prowadzi do zahamowania
podziału komórki i do jej śmierci. Szczepy oporne na promieniowanie posiadają zdolność do
naprawy. Kolonie tych szczepów przeważnie posiadają różowy pigment. W szeregu szczepów
bakterii zauważono wzrost oporności związany z mniejszą zawartością zasad azotowych
guanina-cytozyna (G-C) wchodzących w skład DNA. Wysoko oporny na promieniowanie
Micrococcus radiodurans zawiera G-C 67%. Taka sama ilość G-C występuje u bardzo wrażliwej
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Rys. 1. Krzywe inaktywacji szczepów
testowych (Horakova.V. 1975)

S.aureus CCM 1770
B.subtilis CCM 1718
B.pumilus E601
S.faecium A21
B.sphaericus QA
M.radiodwans CCM 1700
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Rys. 2. 48 szczepów S.faecium
(ChristensenEA1969)
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bakterii Pseudomonas. Ginoza [3] opisując efekt promieniowania jonizującego na kwasy
nukleinowe u bakterii i bakteriofagów - inaktywację drobnoustrojów wiąże z teorią tarczy i
trafień. Narastanie oporności drobnoustrojów (mutanty) występuje przy napromieniowaniu
niższymi dawkami (konserwacja radiacyjna). W przypadku sterylizacji stosuje się wysokie dawki,
przy czym stopień zakażenia materiału kierowanego do sterylizacji nie może być wysoki.
Zależność między liczbą żywych komórek, a wielkością dawki ilustruje rys. 3; krzywe w układzie
półlogarytmicznym zamieszczono na wykresie b.

Rys. 3. Efekt letalny w napromieniowanej populacji bakteryjnej.
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ność °-9

względna
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1) typ A przedstawia prostą logarytmiczną zależność między stopniem przeżycia, a wielkością
dawki (D). Krzywa charakteryzuje się stałym kątem nachylenia dla każdego przedziału w
całym zakresie dawek;

2) typ B na wykresie półlogarytmicznym ma kształt wklęsły; charakterystyczne jest, iż ze
wzrostem dawki obserwuje się ciągle malejący kąt nachylenia krzywej;

3) typ Ci wyróżnia się obecnością wyraźnie zaznaczonego przy niskich dawkach początkowego
odcinka, który dla dawek wyższych przybiera charakter wykładniczy;

4) typ C2 krzywa odznacza się ciągle narastającym, wraz z wielkością dawki, kątem nachylenia.
Dotychczasowe obserwacje doświadczalne wskazują na zależności opisane krzywą typu A

gdzie N - liczna komórek zdolnych do życia po napromieniowaniu dawką D,
N o - liczba komórek populacji wyjściowej,
k - współczynnik określający kąt nachylenia krzywej, posiada wymiar odwrotności

jednostek dawki. W przypadku krzywej A, k jest wielkością stałą.



W następstwie późniejszych rozważań matematycznych, dla krzywej C\ zaproponowano
następujący wzór:

N/N 0 =l-(l-e- k D ) n

gdzie n jest współczynnikiem początkowego odcinka krzywej przeżywalności, pozostałe
oznacza się jak wyżej [4].

Wyznaczenie krzywych inaktywacji szczepów testowych oraz wyizolowanych z materiału
przeznaczonego do sterylizacji, musi być prowadzone w warunkach standardowych. Dotyczy to
sposobu namnażania drobnoustrojów, warunków napromieniowania: tlenowe, beztlenowe, w
temperaturze pokojowej lub w atmosferze ciekłego azotu.

Nie można pominąć samego wpływu napromieniowanego materiału na przeżywalność
drobnoustrojów [5]. Wreszcie, ożywianie komórek po napromieniowaniu musi być bardzo
staranne. Do tego celu nadaje się modyfikowana pożywka uniwersalna [6]. Na podstawie
kilkuletniej praktyki wykazano, iż na tym podłożu dobrze rosną grzyby strzępkowe (pleśnie).

Dawki sterylizujące

Zaproponowany przez Kallingsa [7] model przeżywalności drobnoustrojów o różnej
oporności na promieniowanie jonizujące wyjaśnienia znaczenie stopnia zakażenia wstępnego
wyrobów przeznaczonych do sterylizacji, z drugiej zaś strony, pozwala w oparciu o badanie
mikroflory stanowiącej zakażenie wstępne - wyliczyć wielkość dawki sterylizującej. W krajach
skandynawskich stosowane są wysokie dawki sterylizujące 32-5OkGy [8, 9].

Przebieg krzywych inaktywacji nie zawsze jest zgodny z oczekiwaniami. Dawka letalna
dla wysuszonych komórek Streptococcus faecium A2I w liczbie Kp-Kp jest wysoka i wynosi 25
kGy. Do inaktywacji 108 komórek tego szczepu wymagane jest 45 kGy [10].

W badaniach własnych [11, 12] prześledzono oporność radiacyjną 25078 klonów
drobnoustrojów występujących w pobliżu dużych źródeł promieniowania jonizującego, osiadłych
na powierzchniach fabrycznych i wyizolowanych z materiałów przeznaczonych do sterylizacji.
Wszystkie drobnoustroje podzielono na grupy oporności radiacyjnej w przedziale dawek 20-40
kGy (2-4 Mrad). Obliczono statystycznie wartość DJQ, czyli dawkę w kGy, zmniejszającą
dziesięciokrotnie liczbę komórek bakterii, przeżywających w każdej grupie. Oporność radiacyjną
wysuszonych mikroorganizmów określono napromieniując je w liczbie 108 komórek.

Z wyizolowanej losowo, metodą screening, mikroflory uzyskano stopnie przeżycia a
klonów bakterii dla różnych dawek promieniowania jonizującego - przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1.
D(kGy)

oc-108

20

42

22,5

15,3

25

4,79

27,5

1,41

30

0,44

32,5

0,141

35

0,045

37,5

0,015

40

0,0049

Jałowość serii (partii) wyrobów można ilościowo określić za pomocą współczynnika K,
określonego wzorem

K = l / a - N 0

gdzie 1 jest jedną niejałową sztuką z serii wyrobów, N o zaś liczbą drobnoustrojów określoną jako
zakażenie wstępne. Współczynnik K, zwany często stopniem jałowości, określa liczbę wyrobów,
w których może się zdarzyć co najwyżej jeden niejałowy egzemplarz. Po podstawieniu do wzoru
stopni przeżycia a zawartych w tabeli 1, uzyskano wielkość dawek sterylizujących dla liniowego
akceleratora elektronów (LEA) - Tabela 2.



Tabela 2. Stopień jałowości K przy zakażeniu wstępnym 10, 100, 300, 1000, 2000, 4000
drobnoustrojów w przedziale dawek 20-40 kGy (2-4 Mrad) dla LAE.

Dawka

kGy

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

37,5

40,0

10

2,78-105

9,35-105

3,19 106

1,04 107

3,31 107

8,62-107

3,23 108

1,01 109

3,09109

100

2,78-104

9,35-104

3,19 105

1,04106

3,31 106

8,62 106

3,23107

1,01 108

3,09108

Zakażenie wstępne

500 1000

Współczynnik sterylności F

5,56 103

1,97 104

6,38 104

2,08-105

6,62-105

1,72 106

6,46106

2,02-107

6,16 107

2,78 103

9,35 103

3,19 104

1,0410s

3,31 105

8,62105

3,23-106

1,01 107

3,09-107

2000 4000

1,36 103

4,68-103

1,60 104

5,70 104

1,66 10 s

4,31 10 s

1,67 106

5,05-106

1,55 107

6,80-102

2,34 103

8,00 103

2,85-104

8,40-104

2,1510 s

8,3510s

2,52-106

7,70106

Podkreślenia oznaczają dawkę, którą należy przyjąć, aby uzyskać stopień jałowości
dopuszczający jeden niejałowy przedmiot w w serii wyrobów 10^.

Z tabeli 2 wynika, że do uzyskania stopnia jałowości serii wyrobów 10*>, przy zakażeniu
wstępnym 10 drobnoustrojów, wymagana jest dawka 25 kGy, a przy zakażeniu wstępnym, nie
przekraczającym 1000 drobnoustrojów na artykułach medycznych, dawkę należy podnieść do 35
kGy. Przy zastosowaniu w tym przypadku dawki 20 kGy uzyska się niewystarczający stopień
jałowości 2,78-103. Oznacza to, że w takiej liczbie wyrobów może się znaleźć 1 szt. niejałowa.

Dla promieniowania gamma wielkość dawki sterylizującej wyznaczono w oparciu o
krzywe inaktywacji Bacillus pumilus E 601 i Bacillus sphaericus C\k. Jak wynika z krzywych
inaktywacji (rys. 4) oraz zgodnie z wynikami Leay*a [13], Horakovej [14] dawkę sterylizującą dla
promienio-wania gamma można obniżyć do 25%.

Kontrola jałowości tamponów
higienicznych "ob" napromienionych
dawką 15 kGy potwierdza wynikający z
obliczeń wniosek. Na 48 prób
przebadanych tamponów wykazano 2
szt. niejałowe. Liczba drobnoustrojów
występująca w tamponach przed
sterylizacją dochodziła do 900
jednostek koloniotwórczych.

Zagórski [15] szeroko opisuje
rezultaty Tallentira (1978) odnośnie
"dawki subprocesowej" (podskutecz-
nej). Metoda ta polega na stosowaniu
dawki znacznie mniejszej od sterylizu-
jącej np. 1/50, 1/30 ... 1/5 dawki w
stosunku do serii produkcyjnej.

Przy dużym pierwotnym zakażeniu proces sterylizacji może być nieskuteczny; nie można
ponadto pominąć możliwości wystąpienia pirogenów, nawet w wyrobach wyjałowionych [16].
Tumanien i Pierszyna [17] sugerują, że wyroby zakażone w stopniu przekraczającym 1000
jednostek koloniotwórczych na 1 szt., nie powinny być sterylizowane radiacyjnie ze względu na
możliwość wystąpienia pirogenów bakteryjnych na powierzchni sprzętu do przetaczania krwi.
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Rys. 4. Krzywe inaktywacji.

B.sphaericus Qfif™3^° " °£

V\v\
10 15 19,6 23,2 26,0 32,0 kGy

IW 4



Kontrolę skuteczności procesu sterylizacji radiacyjnej prowadzi się poprzez pomiar dawki
zaabsorbowanej energii promieniowania za pomocą dozymetrów fizyko-chemicznych. Dają one
pewność dostarczenia właściwej dawki do każdej części opakowania zbiorczego (pakietu). Jeżeli
dotrzymane są warunki sterylizacji radiacyjnej, nie ma potrzeby używania sporotestów. W
przypadku stosowania niższych dawek wynikających z wyliczeń (tabela 2) należy prowadzić stałe
kontrolne badania mikrobiologiczne.

Porównanie parametrów podlegających kontroli w różnych metodach sterylizacji
przedstawia rozszerzona tabela 3 [18].

Tabela 3. Porównanie parametrów
sprzętu medycznego.

podlegających kontroli w różnych procesach sterylizacji

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Parametr
Temperatura
Czas
Ciśnienie
Próżnia
Stężenie wzgl. dyfuzja
Upakowanie
Wilgotność
Oznaczenie kontaminacji
przed sterylizacją
Testospory
Przewietrzanie
Magazynowanie

Metoda
Termiczna

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

nie
tak
nie

1 miesiąc do 2 lat

Gazowa
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak
tak

4-14 dni
2 lata

Radiacyjna
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

tak
nie
nie

>5 lat*
* [19, 20]

Pobieranie prób do oznaczania stopnia zakażenia wstępnego.

Z każdej badanej serii (partii) wyrobów przeznaczonych do sterylizacji radiacyjnej, do
badań mikrobiologicznych pobiera się opakowanie w liczbie 0,4 Vn, gdzie n - liczebność serii.
Liczba wyrobów pobieranych nie może przekroczyć 30-40 szt. Z produkcji ciągłej próbki pobiera
się 3 razy w czasie jednej zmiany (praca ręczna lub po usunięciu awarii).

Średnią liczbę drobnoustrojów znajdującą się na wyrobach przed sterylizacja np.; w
dziesięciodniowym cyklu produkcyjnym można określić następująco [21]:

10

średnia liczba drobnoustrojów = 1 ~ ~

IWi
i = l

gdzie Ni - liczba wyrobów, Mj - średnia arytmetyczna drobnoustrojów znajdująca się na jednym
wyrobie w czasie jednodniowej produkcji (serii).

Codzienne badanie wstępnego zakażenia wyrobów w określonym czasie np.
dziesięciodniowym cyklu, pozwala ujawnić nieprawidłowości na stanowiskach pracy. Zakażenia
wstępne wyrobu nie powinny podlegać większym wahaniom.
Przykład: Ni = 60, Mi = 2,0 pierwszy dzień produkcji

N2 = 30, M2 = 1,0 drugi dzień produkcji

Nio = 40, Mio = 3,0

średnia liczba drobnoustrojów = —

dziesiąty dzień produkcji
30-l,0+...+40-3,0

50+ 30+...+40



Sterylizacja radiacyjna na przykładzie wyjaławiania cieni do powiek.

W 1980 roku przeprowadzono badania kompleksowe cieni prasowanych do powiek,
tuszu do rzęs i surowców [22]. Obejmowały one analizy mikrobiologiczne, badania fizyko-
chemiczne oraz dodatkowo badania właściwości drażniących i alergizujących. Napromienione
kosmetyki nie wykazywały aktywności promieniotwórczej, co zostało potwierdzone w
Laboratorium Metrologii IBJ.

Z ogólnej ilości 56 prób surowców poddanych badaniom mikrobiologicznym 46
przeznaczono do napromieniowania w LAE 13/9. Ogólnie biorąc, tylko niektóre surowce były
nadmiernie zakażone (tabela 4).

Tabela 4. Stopień zanieczyszczenia drobnoustrojami kosmetyków stosowanych w pobliżu oczu
oraz wybranych surowców.

Kosmetyk/surowiec

Cienie do powiek

Tusz do rzęs

Koalina

Wosk pszczeli

Guma arabska

Olej rycynowy

Compactol

Talk

Barwniki

inne

Ilość
prób

136

41

1

2

1

2

3

14

18

15

0

- - • " i

Liczba jednostek koloniotwórczych w lg

<50
50-100 100-

500
500-
1000

1000-
5000

5000-
100000

Liczba prób

14

1

5

15

15

11

1

1

2

1

9

34

11

1

1

1

2

20

10*

2

2

26 34

1

10

7

Tabela 5. Stopień zanieczyszczenia drobnoustrojami
powierzchni cieni do powiek i całej masy cieni
po czteromiesięcznym okresie przechowywania.

* tusze płynne

W odróżnieniu od surow-
ców, cienie do powiek wykazują
większy stopień zanieczyszczenia
drobnoustrojami. Wśród wyizolo-
wanych z cieni do powiek
drobnoustrojów przeważały grzyby
strzępkowe (pleśnie), laseczki
przetrwalnikujące, ziarenkowce -
Micrococcus sp. i Staphylococcus
aureus oraz drożdże. W odniesieniu
do cieni do powiek istotne jest
oznaczenie zależności między
ogólnym zanieczyszczeniem, a liczba komórek występujących na powierzchni wyrobu, która jest
stopniowo ścierana przez użytkownika (tabela 5).

Kontrola jałowości napromieniowanych prób w opakowaniach fabrycznych w
akceleratorze dawkami 6,4; 11,1 i 23 kGy, wykazała jałowość kosmetyków stosowanych w
pobliżu oczu i wybranych surowców. Po dalszych 6 i 12 miesiącach badane próby były jałowe.
Dla potwierdzenia wykonano badanie oporności radiacyjnej poszczególnych szczepów
drobnoustrojów izolowanych z cieni do powiek (rys. 5).

Nr próbki

1
2
3

Liczba jednostek koloniotwórczych

na powierzchni 3,93 cm2

43
10
50

w 1 g

3,5-103

1,0-104

9,0-102

rw 6



Rys. 5. Przeżywalność drobnoustrojów
wyizolowanych z cieni do powiek
w zależności od wielkości dawki.

drożdże
Sarcina

Mikrococcus
Bacillus sp.

12 18
dawka kGy

Rys. 6. Wpływ talku Usvico
na przeżywalność bakterii.

1. B.sphaehcus QA
la. B.sphaericus QA + talk
2. B.pumilus E601
2a. B.pumilus E601+ talk
3. Micrococcussp.
3a. Micrococcus sp.+ talk

dawka kGy

Dawka 3,6 kGy była letalna dla promieniowców i pleśni, jest to zatem dawka niemal o
polowe niższa od najniższej stosowanej do napromieniowania surowców i wyrobów. Dla
pozostałych czterech gatunków drobnoustrojów uzyskano następujące wartości D ; Bacillus sp.
2,6 kGy; Micrococcus sp. 1,875 kGy, Sarnim 1,775 kGy i drożdże 0,475 kGy.

Surowce i gotowe kosmetyki często stanowią nie tylko dobra pożywkę, ale mogą również
działać ochronnie na napromienione drobnoustroje. Z uwagi na to, że talk stanowi podstawowy
surowiec kosmetyków upiększających i zasypek - prześledzono oddziaływanie tego składnika na
drobnoustroje wyizolowane z kosmetyku i na szczepy testowe (rys. 6). Jak wynika z krzywych
inaktywacji talk Usvico uwrażliwia drobnoustroje na niszczące działanie promieniowania
jonizującego. Należy jednak podkreślić, że inne rodzaje talku mogą nawet wywierać wpływ
ochronny [23].

Zasady sanitarno-higieniczne w produkcji wyrobów medycznych, leków i kosmetyków
przeznaczonych do sterylizacji radiacyjnej [24].

1. Wymogi odnośnie zakładu produkcyjnego.

Produkcja wyrobów przeznaczonych do sterylizacji radiacyjnej wymaga przestrzegania
wysokiego stopnia higieny, który może być zapewniony przez odpowiedni poziom wiedzy
pracowników (robotników) oraz prawidłowe zaplanowanie pomieszczeń, hal fabrycznych i
maszyn.
O Ściany, podłogi i sufity winny mieć gładką powierzchnię, nie absorbującą zanieczyszczeń, bez

ukrytych zagłębień lub występów, w których mógłby się zbierać kurz i brud, dająca się łatwo
odkazić.

O Wskazane jest wyposażenie zakładu w urządzenia klimatyzacyjne, ze sprawną wentylacją
nawiewno-wywiewną poprzez filtry bakteriologiczne. Nawiew jałowego powietrza winien
powodować słabe nadciśnienie rzędu 0,002-0,008 atm.

O Poszczególne hale produkcyjne winny mięć niezależną komunikacje wyłączającą możliwość
przechodzenia personelu bezpośrednio z jednej hali do drugiej.

O Przed wejściem do działu produkcyjnego - na podłodze winny być ułożone wycieraczki
nasycone antyseptykiem. Zaleca się również barierę jałowego powietrza.

O Szatnie winny być oddzielone od działów produkcyjnych, a umywalnie i toalety nie powinny
stykać się bezpośrednio ani z szatniami, ani z halami produkcyjnymi. Czystość w szatniach
powinna odpowiadać normom dla powierzchni produkcyjnej.

O Oddziały produkcyjne fabryki winne być wyposażone w lampy bakteriobójcze (UV) oraz
nawilżacze do rozpylania antyseptyków.
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O Proces produkcji powinien być maksymalnie zautomatyzowany. Dział obróbki ręcznej
powinien zapewnić prace w warunkach aseptycznych.

0 Zabudowania wokół zakładu powinny spełniać nie tylko wymóg funkcjonalności ale także
muszą zapewniać łatwość zachowania czystości. Śmietniki itp. muszą być zabezpieczone przed
dostępem owadów i gryzoni.

2. Wymogi odnośnie pracowników.
Pracownicy powinni zdawać sobie sprawę z wagi problemu zakażenia wytwarzanych

produktów. Uświadomienie ich powinno polegać na poinstruowaniu o zasadach higieny osobistej
1 fabrycznej. Plan postępowania zgodnego z wymogami higieny musi być zredagowany na piśmie
w sposób jasny i czytelny dla poszczególnych stanowisk pracy oraz dla całego działu
produkcyjnego:
O Robotnicy powinni być zachęcani do zgłaszania nawet niewielkich odczuwalnych dolegliwości,

które mogłyby być źródłem kontaminacji -w procesie produkcyjnym. Nie można zatrudniać w
produkcji osób z zakaźnymi chorobami skóry i nie można tolerować pracowników
niechlujnych.

O Personel powinien być zaopatrzony w czystą odzież ochronną - w szczególnych przypadkach
sterylną. Winna ona obejmować: ubrania, czepki lub chusteczki do włosów, rękawiczki,
maseczki i obuwie.

O Do pomieszczeń przeznaczonych do mycia się, wnoszenie własnych przedmiotów winno być
zabronione; dostęp do umywalek, natrysków powinien być otwarty.

O Do pomieszczeń produkcyjnych nie wolno wnosić własnych przedmiotów ani kwiatów.
O Przed rozpoczęciem pracy, po powrocie ze śniadania, toalety lub w innych przypadkach

mogących być przyczyną zakażenia rąk - należy je dokładnie umyć, zwłaszcza pod
paznokciami i następnie odkazić np. w wodzie chlorowanej zawierającej 10 części na milion
wolnego chloru. Można też stosować inne aseptyki nie drażniące skóry Przy środku
dezynfekującym winna być podana informacja jak długo należy odkażać ręce i w jaki sposób
odkażać powierzchnie maszyn i innych stanowisk pracy oraz po jakim czasie należy środek
wymienić.

O Przy operacjach produkcyjnych wymagających szczególnej ostrożności - należy zdjąć
pierścionki, bransoletki itp.

O Rękawiczki należy regularnie wymieniać.
O Spożywanie posiłków winno odbywać się wyłącznie w miejscach wydzielonych.
O Powinna być prowadzona okresowa dezynfekcja zakładu (fabryki).

3. Kontrola mikrobiologiczna higieny produkcji
Kontrolę higieny fabryki przeprowadza przeszkolony personel mikrobiologiczny. W

przypadku stwierdzenia wysokiej kontaminacji w gotowych wyrobach, należy zaostrzyć kontrole
higieny. Kontrola mikrobiologiczna powinna rozpocząć się na początku i przy końcu zmiany oraz
przypadkowo w trakcie produkcji - zwłaszcza po usunięciu awarii
O Kontroli mikrobiologicznej przy ocenie stopnia higieny podlegają: hale produkcyjne, maszyny,

stanowiska pracy, surowce, opakowania w których dostarczane są surowce, urządzenia
socjalne, powietrze oraz pracownicy.

O Każde zwiększenie kontaminacji gotowych wyrobów jest sygnałem obniżenia higieny
produkcji. W takim wypadku należy szybko zlokalizować źródło zakażenia

Metody pobierania materiału:
O Z urządzeń, stanowisk pracy i odzieży:

- metoda wymazów (tamponowa) z określonej powierzchni,
- metoda odcisków słupków agarowych (metoda kiełbasy).

O Z rąk pracowników:
- metoda wymazów (tamponowa),
- metoda bezpośredniego odcisku palców na powierzchni pożywki w szalkach Petriego,
- metoda zmywania opuszków palców.

O Z powietrza, w halach produkcyjnych i ze stanowisk pracy wymagających aseptycznych
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warunków - metodą:
- sedymentacyjna Kocha,
- z zastosowaniem aparatu Krotowa lub aparatu do badania stopnia zanieczyszczenia

mechanicznego i mikrobiologicznego powietrza typ MD-2 firmy Sartorius (membrany
żelatynowe)

Ocena metody sedymentacyjnej:
Jeżeli po 15-30 minutowej ekspozycji otwartych płytek Pertiego o średnicy 10 cm

zawierających podłoże uniwersalne, liczba wyrosłych koloni wyniesie 20-50, należy uznać, że
stopień zakażenia powietrza jest wysoki. Powinno się przerwać produkcję i przeprowadzić
dezynfekcję hal produkcyjnych. W pomieszczeniach przeznaczonych do pracy aseptycznej, po 30
minutowej ekspozycji, liczba kolonii powinna mieścić się w granicach 5-8.
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