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Indikatoriai – mitai apie juos

1. Indikatorius rodo, kad prietaisas sterilus
Pasikeitusi cheminio indikatoriaus (CI) 

spalva rodo, kad toje vietoje, kur buvo indika-
torius, sterilizavimo sąlygų vertės (temperatū-
ra, laikas, garas) buvo pakankamos.

Tam kad CI indikatoriaus spalva pasikeis-
tų, reikia sąlygų cheminei reakcijai (CR) vyk-
ti. Tos sąlygos žinomos. Tai – sterilizuojanti 

1 pav. 1-os klasės indikatoriaus pasikeitusi spalva 
rodo tik tai, kad paketas buvo sterilizuojamas. 

medžiaga (prisotinti vandens garai, E.O. 
dujos ar kita), temperatūra, laikas, sterili-
zuojančios medžiagos charakteristikos. Jei 
CI spalva pasikeitė iki laukiamos spalvos, 
tai pasikeitimas yra sąlygų, kuriose buvo 
indikatorius, rezultatas. Išvada – CI apibū-
dina sąlygas.

Eksperimentais patvirtinta, kokių reikia są-
lygų vienokiems ar kitokiems gaminiams pati-
kimai sterilizuoti. CI yra priemonė, padedanti 
palyginti ir įvertinti sterilizavimo sąlygas, 
leidžianti patikimai teigti, kad gaminiai buvo 
tinkamai sterilizuoti ir pripažinti tinkamais 
naudoti (kaip sterilūs).

2. Indikatorius apie sterilizacijos ciklą 
parodo viską

Skirtingai, nei manoma, apie sterilizacijos 
ciklą indikatorius daug ko neparodo ir nepa-
sako. Sterilizacijos kontrolę organizuojančio 
(vykdančio) darbuotojo užduotis – indikato-
rius naudoti taip ir tokius, kad jie parodytų 
kuo daugiau.

Tinkamas ir tinkamai naudojamas indika-
torius aptinka svarbias (esmines) klaidas ar 
nukrypimus nuo esminių sterilizavimo sąlygų. 
Nukrypimų (klaidų) priežasčių yra dvi grupes. 
•	 I – autoklavo veiklos sutrikimai.
•	 II – priežastys, kurias lėmė žmogiškasis 

faktorius (mūsų klaidos). 
Bet kuriuo atveju, jei indikatoriaus atsakas 

nepriimtinas (ne toks, kokio tikimasi), reikia 
išsiaiškinti nepriimtino indikatoriaus atsako 
priežastį. Tai padaryti nurodoma ir standar-
te LST EN ISO 15822 (plačiau „StomInfo“ 
2010 m. Nr. 2).

3. 10 klasės indikatoriai vertingesni ar 
pranašesni už kitos klasės indikatorius

CI klasių numeracija nuo 1 iki 6 hierarchiš-
kai nesvarbi. CI suskirstyti į klases pagal vieną 
požymį – pagal numatomą paskirtį (kam bus 
naudojami) (žr. 1 lentelę). 
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4. Jei ant etiketės esančio indikatoriaus 
spalva pasikeitė – sterilizacija buvo tinkama

Paprastai ant etikečių naudojami 1 klasės 
indikatoriai. Jie skirti tik vienam tikslui – vi-
zualiai sterilizuotiems gaminiams nuo neste-
rilizuotų atskirti. 1 klasės indikatoriai neskirti 
nustatyti, ar sterilizavimo parametrai buvo 
pakankami. Jų spalvos pasikeitimas neteikia 
informacijos apie sterilizavimo sąlygas. Ant 
pakuočių esantys indikatoriai taip pat yra 
1 klasės (1 pav.). Etiketės paskirtis yra patogiu 
būdu pernešti informaciją apie sterilizuotus 
gaminius į paciento gydymo dokumentus. 
Etiketė su indikatoriumi yra naudinga, kai ste-
rilizuoti naudojama pakuotė nepažymėta CI.

5. Jei naudoju 10 klasės indikatorius, tai ki-
tokių indikatorių nereikia, nes jie tinka visiems 
ciklams ir visiems gaminiams kontroliuoti

Netinkamai naudojamo indikatoriaus 
informacija yra menkavertė ar net bevertė. 
Nėra indikatorių, nėra proceso išbandymo 

įtaisų (PIĮ), tinkamų visų gaminių ar procesų 
sterilizacijos sąlygoms kontroliuoti.

Naudojant X ar Y indikatorius, nereikia 
daryti Bowie ir Dick’o testo, o naudojant kitus 
indikatorius, testą reikia daryti

Daryti ar nedaryti Bowie Dick’o testą (BDT), 
aprašo du dokumentai: tai autoklavo gaminto-
jo instrukcija vartotojui ir higienos normose 
HN 47-1:2012 (HN) 97.5 poskyryje nurodytos 
aplinkybės. 

HN niekur neminima, kad naudojant vienus 
ar kitus indikatorius BDT daryti nereikia. BD 
testas yra standartizuotas didelių autoklavų 
(gaminamų pagal standarto EN 285 reikala-
vimus) patikros testas.

6. 2 klasės indikatorius, kaip ir kitų klasių 
indikatorius, yra (turi būti) juostelės ar la-
pelio pavidalo

Apklausiau kelis indikatorių gamintojus, 
tyriau interneto forumus, nagrinėjau standar-
tus, tačiau negavau informacijos, nuorodų ar 

1 lentelė. Cheminių indikatorių klasės

CI klasė Klasės pavadinimas Paskirtis Praktinis pritaikymas
1 klasė Proceso indikatoriai Atskirti sterilizuotą paketą nuo 

nesterilizuoto
•	 Etiketės	su	CI,	paketų	

sutvirtinimo juosta su CI,
•	 CI	ant	pakelių	ir	juostų	

sterilizacijai
2 klasė Specialiųjų tyrimų 

indikatoriai
Oro pašalinimo, garų skvarbos į 
akytus (daug garų sugeriančius) 
gaminius

Bowie ir Dick’o testas

Garų skvarbos į gaminius su ilgais 
siaurais kanalais

Helix testas

3 klasė Vieno kintamojo 
indikatoriai

Parodyti, ar buvo pasiekta parametro 
reikšmė

Praktikoje naudojami labai 
retai

4 klasė Daugelio kintamųjų 
indikatoriai

Parodyti, kad du ar daugiau 
sterilizacijos proceso veiksnių (pvz., 
t°C ir tmin.) buvo pasiekti

CI juostelės dedamos į paketų 
vidų

5 klasė Sudėtiniai 
(integruojamieji) 
indikatoriai 

Parodo, kad visi esminiai proceso 
kintamieji buvo tokie, kokie buvo 
numatyti biologiniams indikatoriams

Nepopuliarus 

6 klasė Imituojamieji 
indikatoriai

Parodo, kad visi esminiai proceso 
kintamieji buvo tokie, kokie buvo 
numatyti 

Imituoti visus sterilizacijos 
proceso kintamuosius ir 
galimas jų kombinacijas
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aprašymų, kuriuose būtų aptarti reikalavimai 
esminiams sterilizacijos proceso kintamie-
siems – indikatoriaus pavidalui (juostelei ar 
lapeliui). ISO 11140-1 standarte pateikiama 
schema (2 pav.) aiškinama vienodai. Visų 
kitų klasių (1, 3, 4, 5, 6) indikatorių esmi-
niams proceso kintamiesiems yra apibrėžtos 
paklaidų ribos.
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