
 

 

Instrukcja przeprowadzenia testu skuteczności sterylizacji 
 

Ważne informacje: 
Wynik badania zostanie przesłany drogą mailową nie wcześniej niż w dniu zakończenia posiewu 
przez laboratorium – 7 dni. 
Przed oddaniem próbek do laboratorium, pracownik firmy Eprus sprawdza jedną z trzech próbek czy 
nie jest ona spalona by nie obciążać klienta kosztami badań laboratoryjnych które w przypadku 
spalonych próbek, zostaną zaliczone jako wynik negatywny. Otwarta próbka nie zostanie poddana 
badaniu. 
Wysterylizowane wskaźniki należy dostarczyć do 48h od zakończenia procesu sterylizacji do firmy 
Eprus. Jeżeli korzystają Państwo z usług kurierskich do dostarczenia próbek, należy pamiętać, aby 
wysłać je w dniu sterylizacji. Dlatego zalecamy: 

• dzień wcześniej zamówić kuriera po odbiór przesyłki 

• w dniu wysyłki wykonać proces sterylizacji 

• wysyłki można realizować od poniedziałku do środy 

• próbki otrzymane w piątki, zostaną odrzucone 
 

Proces sterylizacji przebiega poprawnie w różnych czasach dla poniższych urządzeń:  
STERYLIZATOR Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA – urządzenia z wbudowanym 
wentylatorem. 
Czas sterylizacji wynosi: dla 170°C – nie krócej niż 60 minut 
 
STERYLIZATOR Z GRAWITACYJNYM OBIEGIEM POWIETRZA – urządzenia bez wewnętrznego 
wentylatora 
Czas sterylizacji wynosi: dla 170°C – nie krócej niż 100 minut 

 
Czas procesu sterylizacji należy odliczać od momentu osiągnięcia żądanej temperatury  

 
Proces sterylizacji: 
 
 
1. Przygotuj do badania: Sporal S, 3 zlewki, 4 kawałki folii aluminiowej, woreczek strunowy, 
kopertę zwykłą oraz tekturową, marker (Rys. 1) 

 



 

 

 
2. Otwórz opakowanie Sporal S i wyjmij jego zawartość (bibułki). Bibułki są złożone i nie 
wolno ich rozkładać! (Rys.2) 
 

 
 
 
 
  

3. Zwiń każdą z nich w folię aluminiową i opisz kolejno: nr 1, 2, 3 oraz „K” dla próby kontrolnej. 
(Rys. 3) 

 

 



 

 

 
4. Włóż test 1, 2, 3 do osobnych zlewek i wstaw do urządzenia według lokalizacji: 
 
Urządzenia z jedną półką (jedna półka i dno urządzenia): 
 
· test kontrolny – testowy, pozostawiamy go obok urządzenia, nie sterylizujemy 
· test nr 1 – półka górna lewa strona (3-5 cm od ścianek) 
· test nr 2 – półka górna prawa strona (3-5 cm od ścianek) 
· test nr 3 – dno urządzenia centralnie 
 
Urządzenia z 2 półkami (dwie półki i dno urządzenia): 
 
· test kontrolny – testowy, pozostawiamy go obok urządzenia, nie sterylizujemy 
· test nr 1 – półka górna centralnie 
· test nr 2 – półka górna centralnie 
· test nr 3 – półka dolna centralnie 

 
 

 
 
 
  
5. Zamknij kominek w urządzeniu i uruchom proces sterylizacji. Gdy urządzenie 
nie ma wbudowanego programu, pamiętaj by nastawić dłuższy czas niż właściwy proces sterylizacji 
by zachować czas ekspozycji wsadu dla określonej temperatury. 
 
6. Po zakończonej sterylizacji poczekaj na ostudzenie urządzenia. 
 



 

 

7. Wyciągnij testy 1,2,3 ze zlewek i włóż je wraz z testem „K” do woreczka strunowego. Możesz 
również dołączyć opakowanie po Sporalu S. (Rys. 5) 
 

 
 
 
8. Wypełnij dokument zlecenie badania mikrobiologicznego Sporal S (ważne – zapisz numer 
seryjny oraz datę ważności z opakowania Sporal S) 
 
9. Włóż woreczek strunowy z testami do zwykłej koperty, a następnie - z wypełnionym 
dokumentem – do koperty tekturowej. (Rys. 7 i 8) 

 

 
 
 

10. Zamów kuriera po odbiór paczki. Ważne, by próbki jak najszybciej trafiły do badań. 
Adres do wysyłki: 
 
Eprus – serwis 
43-300 Bielsko-Biała 
ul. Leszczyńska 32 
Tel. 33/497 73 70 

Próbki otrzymane w piątki oraz powyżej 48h od wykonania badania zostaną 
odrzucone. 


