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Sterilizuojamų gaminių žymėjimas
Ne vienas šuo margas pasaulyje (liaudies išmintis)
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Higienos normoje HN 47-1:2012 (toliau – 
HN) (p. 100) nurodoma, kad kiekvienas 
sterilizuojamas paketas pažymimas krovinio 
numeriu, sterilizacijos data ir tinkamumo 
panaudoti (galiojimo) data. HN išvardijami ir 
informacijos žymėjimo būdai: informacija ant 
paketo tiesiogiai užrašoma, užspausdinama ar 
užklijuojama prieš tai ją užrašius ant etiketės 
(HN p. 79). 

Toliau apžvelgsiu šiuos būdus. Dabar siūlau 
atlikti nedidelę užduotį.

Užduotis:
Instrumentai supakuoti į rankomis užli-
pinamus pakelius. Juos supakavote ir sterili-
zavote š. m. spalio 10 dieną. Įrašykite tinka-
mą galiojimo laiką sterilizuotiems pakeliams. 
Galioja (tinka naudoti) iki …................ 

1. Ranka užrašyti ant kiekvieno pakelio 
(2 pav.). Tam reikia tinkamo žymeklio (ra-
šalas neblunka, nenusiplauna sterilizuojant) 
(2 pav.). Rašyti galima tik tam tikslui tinka-
mu žymekliu (HN p. 79) (1 pav.). Žymėjimo 
būdo trūkumai apčiuopiami, nors jis gal ir 
pigiausias. Tai susiję su didele rankinio darbo 
apimtimi: pirmiausia ant kiekvieno pakelio 
reikia surašyti visą informacija, vėliau (pa-
naudojus instrumentus) informaciją reikia 
perrašyti į paciento kortelę (PK). Metodas ne-
produktyvus (bandymo metu nesuklysdamas 
užrašydavau 3–5 pakelius. Reikia nepamiršti, 
kad vėliau reikės laiko dar informaciją perra-

1 pav. Žymekliai skirti rašyti ant sterilizuojamų 
gaminių pakuočių.

2 pav. Žymekliu padaryti užrašai sterilizacijos metu 
nenusiplauna ir neblunka. Rašyti galima ant popie-
riaus ir ant plastiko.

šyti į paciento kortelę. Užrašant daug pakelių 
(20–30) vienu metu, paskui nurašant duome-
nis nuo pakelio yra didelė klaidų tikimybė. 
Nepaisant būdo trūkumų, Lietuvoje jis labai 
dažnai pasirenkamas.

2. Ranka užrašyti ant etiketės (3 pav.), o po 
sterilizacijos etiketė perklijuojama į paciento 
kortelę. Tokiu atveju pašalinama tikimybė 
suklysti perrašant informaciją į PK. 

3. Etikečių spausdinimas rankiniu žyme-
kliu (4 pav.) yra našiausias būdas, kai kalbame 
apie žymėjimą, atliekamą rankomis. Šį būdą 
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tus, koks buvo vertintojo įvertinimas. Vėliau, 
tuoj pat po ciklo (ar kai to reikia) naudojant 
šią programą spausdinamas reikiamas etike-
čių kiekis. Etiketėje yra visa ta pati reikalinga 
informacija, kaip ir kitais būdais užrašyta 
informacija (5 pav.).

5. Spausdinimas ant pakelio.
Tai padaroma siūlėtuvu, užlydant pakelius 

su instrumentais. Lietuvoje odontologijos kli-
nikose dar nesutikau šio būdo. Bet jis sparčiai 
populiarėja ES klinikose. Manau, kad šį būdą 
įgyvendinti ryšis viena ar kita klinika ir pas 
mus. 

Visais atvejais užrašoma informacija turi 
atitikti mažiausią būtiną informaciją, taip 
pat gali būti rašoma papildoma tarnybinė 
(naudojami papildomai identifikuoti paketų 
turiniui, autoklavui, užlydymo mašinai ar kt.) 
informacija. 

Kartais informacija (etiketė) užrašoma 
prieš sterilizaciją, kartais po sterilizacijos. 
Kada užrašoma informacija ant etiketės ar 
pakelio, priklauso ir nuo pasirinkto užrašy-
mo metodo. Kai kuriais atvejais informaciją 
galima rašyti tiek prieš sterilizaciją, tiek ir po 
jos (1 lentelė).

Priklausomai nuo to, kada paketas pažymi-
mas, atsekama skirtingo turinio informacija, 

3 pav. Etiketės užrašyti – perkelti atsekimo informa-
ciją į paciento kortelę.

4 pav. Paketų žymėjimas rankiniu žymekliu.

5 pav. Etiketės atspausdintos „MELAG“ autoklavo 
spaus dintuvu.

renkasi ne tik nedidelės, vidutinės klinikos ir 
ligoninės. Jis randa vietos ir didelėse. Vienin-
telis trūkumas, kad jei bus padaryta klaida ir 
ji liks nepastebėta, rengiant duomenis spaus-
dinti, tai klaida bus masinė, apimanti visą 
sterilizuotą partiją (įkrovą). Klaidų tikimybė 
priklauso nuo personalo pasirengimo, atidu-
mo, kitų žmogiškųjų veiksnių. 

Užrašant ranka ant pakelių, etikečių, negali-
ma naudoti pieštukų ar tušinio parkerio (3 pav., 
3 etiketė).

4. Automatizuotas etikečių spausdinimas. 
Žmogiškų klaidų tikimybė mažėja, jeigu 
duomenų paruošimą automatizuosime, t. y. 
duomenis saugosime, kaupsime ir paruoši-
me, kompiuteriu. Autoklavuose „MELAG 
Premium Plius class“ įdiegta dokumentavimo 
programa saugo sterilizacijos ciklo eigos duo-
menis, kas įvertino sterilizacijos ciklo rezulta-
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Visa žymėjimo informacija skirta vidiniams 
klinikos poreikiams. Klaidinga manyti, kad 
žymėjimas reikalingas tikrintojams. 

Žymint svarbu ne tai, kiek informacijos pri-
rašyta ant paketų ar etikečių, o kokia ji ir kaip 
valdoma (kaip ją supranta ir geba panaudoti 
klinikos personalas). 

Užduoties sprendimas ir atsakymas:
Saviklijams pakeliams HN 47-1:2012 82.4 p. 
nustatytas ilgiausias saugojimo terminas yra 
4 savaitės. Spalio mėnuo turi 31 kalendorinę 
dieną, 4 savaitės yra 28 kalendorinės dienos, 
vadinasi, naudoti tinka iki lapkričio 7 d.

1 lentelė.

Informacija gali būti rašoma ant pakelio ar etiketės
Prieš sterilizaciją Po sterilizacijos

Užrašyti ant pakelio ar etiketės 
ranka

Taip Taip
Priklausomai nuo procedūros

Etiketės, užrašytos rankiniu 
etikečių spausdintuvu

Taip Taip
Priklausomai nuo procedūros

Etiketės, spausdintos į siūlėtuvą 
integruotu spausdintuvu

Taip (rašoma prieš  sterilizaciją) X

Etiketės, spausdintos iš 
dokumentavimo programos

X Taip (etiketės spausdinamos įver-
tinus sterilizacijos efektyvumą)

6 pav. Be papildomos informacijos ant pakelio ne-
aišku, kas yra supakuota į popierių.

pvz., 5 pav. – eilutė „atsakingo asmens kodas“ 
rodo darbuotoją, kuris įvertino sterilizacijos 
sąlygas. 2 pav. – darbuotojo kodas „RD“ gali 
reikšti darbuotoją, supakavusį instrumentus, 
kai partijos numeris (informacija) rašoma 
prieš sterilizaciją, bet tai nereiškia, kad tas 
pats darbuotojas įvertino sterilizacijos sąlygas. 
Svarbesnė informacija, kas įvertino sterilizaci-
jos sąlygas. Praktika – dažnai tas pats asmuo 
pakuoja, sterilizuoja ir vertina rezultatus. 
Pasitaiko, kai sterilizacinėje viena pamaina 
paruošia instrumentus, o kita sterilizuoja, 
arba kai instrumentus ruošia kelios asistentės 
(kiekvienas kabinetas atskirai plauna, pakuoja, 
o sterilizuoja tame pačiame autoklave viename 
cikle).

Pažymėti tik po sterilizacijos paketus taip 
pat ne visada įmanoma. Tarkime, pakuoti nau-
dojami popieriaus plastiko pakeliai (pakuo-
jami pavieniai ir maži instrumentų rinkiniai) 
ir krepinis popierius (pakuojama tvarsliava, 
instrumentų rinkiniai ir kt.). Sudėtinga žinoti, 
kas tiksliai yra popieriaus pakete, be papildo-
mų užrašų (paketo turinio kodo) (6 pav.). Šiuo 
atveju pažymėti paketo turinį reiktų tuoj pat 
tik supakavus. 
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