
Szkolenie online: Dekontaminacja wyrobów 
wielorazowego użytku – szkolenie w zakresie 
wykonywania dekontaminacji i postępowań 

higienicznych w gabinetach tatuażu oraz innych 
gabinetach świadczących usługi podczas, których 

może dojść do naruszenia ciągłości skóry. 
 

 

  



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie online: Dekontaminacja wyrobów wielorazowego 

użytku – szkolenie w zakresie wykonywania dekontaminacji 

i postępowań higienicznych w gabinetach tatuażu oraz 

innych gabinetach świadczących usługi podczas, których 

może dojść do naruszenia ciągłości skóry. 

 

19.10.2022 

Zasady dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku oraz postępowania higieniczne na postawie 

normy PN-EN 17169: 2020 Tatuowanie – zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania tatuażu. 

20.10.2022 

Zasady dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku w obszarze poza medycznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem normy PN-EN 13060 – Małe sterylizatory. 

 

Wykładowcy 

 

dr Agnieszka Chojecka; mgr inż. Anita Gorczyca; mgr Weronika Siembicka 

 

Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych  

Pracownia Zwalczania Czynników Zakaźnych i Skażeń Biologicznych  

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy 

Kontakt: dekontaminacja@pzh.gov.pl  

mailto:dekontaminacja@pzh.gov.pl


 

2 
 

Tatuaż – ryzyko przeniesienia zakażenia   

Tatuowanie jest zabiegiem polegającym na wielokrotnym nakłuwaniu skóry, zwykle na 

głębokość od 1,0 do 2,0 mm, w celu wprowadzenia do niej barwników o pochodzeniu egzogennym. 

Wykonywanie tej czynności prowadzi do przerwania ciągłości skóry i może wiązać się z występowaniem 

krwawienia.  Zabieg tatuowania skóry należy traktować jako inwazyjny, a jego wykonywanie stwarza 

ryzyko przeniesienia zakażenia. Zakażenia po tatuowaniu mogą być wywołane przez mikroorganizmy 

endogenne, które są częścią flory bytującej na skórze jak również przez mikroorganizmy egzogenne 

przeniesione na skórę podczas tatuowania. Jeśli tatuowanie jest wykonywane w sposób 

nieprawidłowy, bez zachowania zasad higieny podczas zabiegu tatuowania może dojść do zakażenia 

skóry (zakażenia bakteryjne, grzybicze, wirusowe) jak również do przeniesienia zakażenia drogą 

krwiopochodną (zakażenia wirusowe wywoływane przez wirusy HIV, HBV, HCV). Osoby, korzystające  

z usługi tatuażu mogą być źródłem tego rodzaju zakażeń, dlatego tatuażysta powinien traktować 

każdego klienta jak osobę potencjalnie zakaźną. Źródłem zakażenia mogą być także niepoddawane 

należytej higienie ręce tatuażysty, powierzchnie w gabinecie tatuażu oraz nieprawidłowo 

przygotowane narzędzia i sprzęt.  

 

 
 

Rys. 1.  Przykładowe drogi transmisji zakażeń w gabinecie tatuażu.  

 

Ryzyko przeniesienia zakażenia i narażenia na zachorowanie wzrasta z uwagi na coraz bardziej 

powszechne wykonywanie tatuażu wśród społeczeństw Unii Europejskiej. W odpowiedzi na coraz 

większą liczbę gabinetów świadczących usługi tatuażu w 2020 roku Europejski Komitet Normalizacyjny 

(CEN) opracował Normę Europejską, wprowadzoną do systemu norm krajowych w Polsce:  

PN-EN 17169: 2020 Tatuowanie – zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania tatuażu. Celem 

normy jest ujednolicenie postępowań higienicznych w obszarze wykonywania usług tatuażu, 

zapewnienie bezpieczeństwa osobom tatuowanym, tatuażystom oraz innym pracownikom 

zatrudnionym w gabinetach tatuażu.   

 

Norma opisuje ogólne wytyczne w zakresie:  

− wymagań stawianych właścicielom firm wykonujących tatuaż  

− wiedzy wymaganej od osób wykonujących tatuaż  

− postępowania w przypadku zakłucia 

− szczepień ochronnych u osób wykonujących tatuaż  
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− wymagań dotyczących rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych w gabinetach tatuażu 

− wymagań dotyczących obszaru, w którym wykonywany jest tatuaż 

− zasad higienicznych wymaganych podczas wydarzeń mających na celu prezentację sztuki 

tatuowania tzw. konwentów  

− gospodarki odpadami  

− czyszczenia, mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu i powierzchni  

− higieny rąk 

− formy kontaktu z klientem  

− przygotowania skóry  

− przygotowania sprzętu  

− wymagań stawianych tuszom do tatuażu 

− wykonania procedury tatuowania  

− opieki po wykonaniu tatuażu. 
 

W ramach szkolenia przedstawiono wymagania dotyczące mycia i czyszczenia, dezynfekcji  

i sterylizacji sprzętu wielorazowego użytku używanego podczas świadczenia usług tatuażu opisanego 

w normie PN-EN 17169: 2020 w zestawieniu z dotychczasowymi dostępnymi wymaganiami w zakresie 

dekontaminacji narzędzi i sprzętu, w przypadku podmiotów świadczących usługi przebiegające  

z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich. Podczas szkolenia poruszone zostały także zagadnienia 

dotyczące dekontaminacji powierzchni środowiskowych oraz zasad higieny rąk.  
 

„Instrumentarium tatuażysty” 

Podczas wykonywania tatuażu używane są następujące sprzęty i wyposażenie:  

- maszynka do tatuażu składająca się z jednostki napędowej oraz uchwytu do igły lub wkładu igłowego  

- sterylne jednorazowe igły  

- sterylne wkłady igłowe 

- kable  

- zasilacz 

- mikroostrza 

- brzytwy 

- szpatułki 

- butelka do płukania z dyszą 

- butelka do tuszu 

- pojemniki do tuszy 

- statyw na pojemniki z tuszem 

- papier do przeniesienia wzoru tatuażu 

Zgodnie z klasyfikacją Spauldinga wyposażenie i sprzęt wykorzystywany podczas świadczenia 

usług naruszających ciągłość skóry można podzielić na:  

 

- sprzęt wysokiego ryzyka – kontaktujący się z uszkodzoną skórą lub błonami śluzowymi, naruszający 

ciągłość skóry;  

- sprzęt średniego ryzyka – kontaktujący się ze zdrową lub zmienioną chorobowo skórą i błonami 

śluzowymi (na zewnątrz i wewnątrz organizmu), ale nie naruszający ciągłości skóry;  

- sprzęt niskiego ryzyka – kontaktujący się z nieuszkodzoną skórą.  
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W normie PN-EN 17169: 2020 wyposażenie, sprzęt i materiały wykorzystywane w zabiegach 

wykonywania tatuażu zaliczono do sprzętu wysokiego ryzyka w zależności od tego czy wchodzą  

w kontakt z uszkodzoną skórą lub wnikają do skóry. Nie wydzielano grupy sprzętu średniego ryzyka ani 

grupy sprzętu niskiego ryzyka. Natomiast wyposażenie, sprzęt i materiały stosowane przez tatuażystów 

podczas wykonywania tatuażu podzielono na jednorazowego lub wielorazowego użytku.  

 

Do sprzętu wysokiego ryzyka jednorazowego użytku zaliczono: igielnicę z igłami, wkład igłowy, 

mikroostrza, uchwyt ręczny, uchwyty do igieł (rurka, uchwyt, końcówka), brzytwy. Z uwagi na kontakt  

z wydzielinami i krwią podczas wykonywania tatuażu jako odpad niebezpieczny należy traktować 

materiały jednorazowe takie jak rękawiczki, gazę, ręczniki papierowe.  

 

Podczas wykonywania tatuażu należy używać jednorazowych, sterylnych igieł lub 

jednorazowych sterylnych wkładów z igłami. Jednorazowe sterylne uchwyty na igły: rurka, uchwyt, 

końcówka lub uchwyty do wkładów z igłami (uchwyt, uchwyt z rurką) powinny pochodzić od 

odpowiednich dostawców, którzy mogą wykazać, że sterylny sprzęt został wyprodukowany  

w zwalidowanym procesie sterylizacji.   

 

Jeśli wkład z igłą jest uszczelniony, tak aby nie dochodziło do przenoszenia płynów ustrojowych 

i cieczy na uchwyt wkładu z igłami wówczas uchwyt nie jest traktowany jak sprzęt wysokiego ryzyka. 

Po użyciu taki uchwyt należy poddać dekontaminacji zakończonej dezynfekcją. Tatuażysta powinien 

posiadać udokumentowany dowód od dostawcy, że wkład z igłą jest szczelny, posiada barierę fizyczną. 

Jeśli wkład z igłą nie jest uszczelniony wówczas uchwyt na wkład z igłą powinien być sterylny.  

Szczelność wkładów z igłami powinna być kontrolowana przez tatuażystę przed rozpoczęciem pracy. 

Odbywa się to przez wypełnienie jednego rodzaju wykładu płynem (np. tuszem) i uruchomienie tylnego 

tłoku maszynki gdy końcówka znajduje się w pozycji pionowej oraz wykonanie ruchu co najmniej 50 

razy aby zaobserwować oznaki przecieku przez tłok.  

Sterylny sprzęt jednorazowego użytku nie powinien być używany jeśli jego opakowanie lub sam sprzęt 

jest uszkodzony oraz gdy upłyną jego termin ważności.  

 

 
Rys. 2. Igielnica – drut łączący maszynkę do tatuażu i igłę.  

 

 
 

 

Rys. 3. Sterylne jednorazowe igły do tatuażu.  
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Rys. 4. Wkład z igłami (needle cartridge) 

 

 

 
 

 

 

 

Rys. 5. Rurka (ang. tube) (a) – pusty cylinder, przez który przechodzi igielnica; Uchwyt (ang. grip) (b) – 

teksturowany cylinder łączący rurkę (tube) i końcówkę (tip); Końcówka (tip) (c) – stożkowy, pusty  

w środku cylinder, który utrzymuje igłę podczas procesu tatuowania.  

 

 

 

 

 
 

Rys. 6. Uchwyt do igieł (a) i uchwyt ręczny (b). 

 

Do sprzętu wysokiego ryzyka wielorazowego użytku zaliczano uchwyty do igieł: rurkę, uchwyt, 

końcówkę, uchwyty do wkładu igłowego, uchwyty.  

a 

b 

b 

a 

c 
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Główną wytyczną podaną w normie PN-EN 17169: 2020 w przypadku określania sterylności 

elementów sprzętu stosowanego podczas wykonywania tatuażu jest zasada, że całe wyposażenie, 

które może mieć kontakt ze sterylnymi igłami powinno być sterylne.  

Do sprzętu jednorazowego użytku nie kontaktującego się z uszkodzoną skórą i nie wnikającego 

do skóry zaliczono np. bandaż elastyczny, pojemniki do tuszu i zużyty tusz, folię spożywczą, nasadkę 

do płukania, szpatułkę, papier do przeniesienia wzoru tatuażu, smar.  

Do sprzętu wielorazowego użytku nie kontaktującego się z uszkodzoną skórą i nie wnikającego 

do skóry zaliczono np. kable, jednostkę napędową maszynki, statyw na tusze, butelkę do spryskiwania 

z dyszą, butelkę na tusz.  

Sprzęt wysokiego ryzyka jednorazowego użytku należy po użyciu segregować w miejscy zużycia 

do pojemników sztywnych na odpady niebezpieczne (sprzęt ostry) oraz do plastikowych worków 

(sprzęt nieostry).  

Sprzęt wysokiego ryzyka wielorazowego użytku należy po użyciu poddać dekontaminacji 

zakończonej procesem sterylizacji.  

Sprzęt jednorazowego użytku nie kontaktujący się z uszkodzoną skórą i nie wnikający do skóry, 

który nie został zanieczyszczony materiałem biologicznym można usunąć jako odpad komunalnym. 

Natomiast nieostry sprzęt i materiały zanieczyszczone materiałem biologicznym usunąć jako odpad 

niebezpieczny.   

Sprzęt wielorazowego użytku nie kontaktujący się z uszkodzoną skórą i nie wnikający do skóry 

należy poddać dekontaminacji zakończonej procesem dezynfekcji.  

 

Dekontaminacja sprzętu wielorazowego użytku  

Sprzęt wielorazowego użytku, który ma być ponownie wykorzystany powinien być podawany 

dekontaminacji zgodnie z udokumentowaną procedurą. Dekontaminacja powinna obywać się  

w wydzielonym miejscu, w którym zostaną wyznaczone obszary dla postępowego ruchu materiałów, 

od obszarów mycia i dezynfekcji sprzętu zanieczyszczonego, poprzez obszar postępowania ze sprzętem 

czystym, sterylizację aż do przechowywania materiału sterylnego w obszarze sterylnym.  

Wstępny etap postępowania ze sprzętem po użyciu 

Jeśli sprzętu nie można poddać dekontaminacji bezpośrednio po użyciu to należy utrzymywać 

go w stanie wilgotnym, aż do czasu rozpoczęcia procedury dekontaminacji. Zanieczyszczenia, które 

wyschną na powierzchni sprzętu są znacznie trudniejsze do usunięcia. W normie proponowane jest 

przechowywanie w stanie zanurzenia we wstępnej kąpieli myjącej. Wg Wytycznych sterylizacji (2017) 

aby zapobiec zasychaniu krwi lub innych płynów ustrojowych należy stosować preparaty chemiczne o 

właściwościach zwilżających wykazujące działanie co najmniej bakteriostatyczne. W przypadku 

transportu zanieczyszczonego sprzętu do dekontaminacji w czasie do 3 godzin od chwili użycia, sprzęt 

nie wymaga mycia z dezynfekcją wstępną. Jeśli natomiast przekazanie zanieczyszczonego sprzętu nie 

nastąpi w podanym czasie zaleca się wykonanie mycia z dezynfekcją wstępną w miejscu użycia. Czas 

przekazania sprzętów do dalszych etapów dekontaminacji nie powinien przekroczyć 24 godzin jeśli 

sprzęt zostanie zabezpieczony przed wysychaniem i będzie przechowywany w szczelnych pojemnikach. 

W przypadku gdy sprzęt nie będzie mógł być przekazany do dalszej dekontaminacji do 24 godzin po 

myciu i dezynfekcji wstępnej w miejscu użycia należy wykonać dezynfekcję średniego poziomu (zakres 

działania biobójczego wobec bakterii łącznie z prątkami, grzybów i wirusów). 
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Mycie i czyszczenie 

Przed rozpoczęciem mycia i czyszczenia sprzęt należy rozłożyć na części. Mycie i czyszczenie 

powinno obywać dwuetapowo. Powinno obejmować etap mycia i czyszczenia ręcznego lub w myjni 

przeznaczonej specjalnie do tego celu oraz etap mycia w myjce ultradźwiękowej. Mycie i czyszczenie 

nie powinno obywać się w zlewach do mycia rąk ani w zmywarkach przeznaczonych do zmywania 

naczyń. Woda przeznaczona do mycia nie powinna mieć temperatury wyższej niż 40 °C, ponieważ 

wyższe temperatury powodują koagulację zanieczyszczeń białkowych i utrudniają ich usuwanie.  

Jeśli uchwyty na igły lub uchwyty do wkładów z igłami, nie są przedmiotami jednorazowego 

użytku przed przystąpieniem do mycia i czyszczenia należy je rozebrać i umieścić w kąpieli zwierającej 

środek myjący. Środek myjący powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta. Mycie 

i czyszczenie powinno obywać się pod powierzchnią roztworu myjącego tak, aby nie dochodziło do 

rozprysków kąpieli myjącej w otoczeniu. Mycie i czyszczenie trudnodostępnych miejsc powinno 

obywać się z wykorzystaniem odpowiednio dobranych akcesoriów, np. szczotek. Akcesoria do mycia 

i czyszczenia powinny być przygotowane i stosowane tylko do tego celu. Powinny być w dobrym stanie 

technicznym, dopasowane do powierzchni podlegających myciu i czyszczeniu.  Wanienka z kąpielą 

myjącą oraz środki myjące należy umieścić w bezpiecznym miejscu, zabezpieczającym przed rozlaniem. 

Po procesie mycia ręcznego uchwyty na igły należy przepłukać wodą o jakości wody pitnej.  

Proces mycia i czyszczenia w myjce ultradźwiękowej 

Do mycia ultradźwiękowego trafia sprzęt, który uprzednio został podany myciu ręcznemu lub 

myciu automatycznemu w myjni przeznaczonej do dekontaminacji sprzętu. Ręczne mycie i czyszczenie 

sprzętu jest niewystarczające. Sprzęt należy poddawać myciu i czyszczeniu w myjkach 

ultradźwiękowych. Cały sprzęt, który następnie jest przeznaczony do dezynfekcji i/lub sterylizacji 

należy przed tymi procesami umyć i wyczyścić w myjce ultradźwiękowej. Do mycia i czyszczenia 

ultradźwiękowego należy stosować kąpiel o temperaturze nie przekraczające 40 °C oraz środki myjące 

przeznaczone do stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Jeśli sprzęt nie jest poddawany 

dekontaminacji bezpośrednio po użyciu, to powinien być zabezpieczony przed wysychaniem przez 

przechowywanie w stanie wilgotnym w pojemniku przeznaczonym do namaczania sprzętu. Podczas 

wykonywania procedury mycia i czyszczenia w myjce ultradźwiękowej należy upewnić się, że wszystkie 

powierzchnie sprzętu są całkowicie zanurzone i są w kontakcie z cieczą. Puste przestrzenie należy 

przepłukać i wypełnić płynem z kąpieli myjącej tak aby nie dochodziło do powstawania pęcherzyków 

powietrza.  

Kontrola sprzętu po procesie mycia i czyszczenia 

Czystość sprzętu oceniana jest wzrokowo przy zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia. 

Należy upewnić się, że cały sprzęt jest czysty łącznie z powierzchniami trudnodostępnymi np. 

krawędziami, narożnikami. Jeśli są widoczne zbrudzenia proces mycia i czyszczenia należy powtarzać 

aż do uzyskania czystych powierzchni. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń, lub śladów zużycia 

czy rdzewienia, sprzęt należy wycofać z użytkowania.  

Dezynfekcja 

Wg normy PN-EN 17169: 2020 sprzęt wielorazowego użytku, który nie kontaktuje się  

z uszkodzoną skórą i nie wnika do skóry klienta powinien być myty, czyszczony i dezynfekowany. 

Sprzęt, który należy dezynfekować przez zanurzenie powinien być dezynfekowany z użyciem środków 

przeznaczonych do tego celu.  
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Sprzęty, które mają być dezynfekowane po zakończonej procedurze tatuowania (np. kable, 

jednostka napędowa, zasilacz) należy przed przystąpieniem do wykonywania tatuażu osłonić 

jednorazowym materiałem barierowym np. folią spożywczą. Następnie po zakończonej procedurze 

osłony zdjąć, sprzęt wyczyścić i umyć, a następnie po wysuszeniu zdezynfekować.   

Podobnie postępować ze sprzętem przeznaczonym do wykonywania dezynfekcji (np. myjką 

ultradźwiękową).  

Dezynfekcja powinna być wykonywana na powierzchniach wysuszonych, pozbawionych wilgoci.  

 

Pakowanie  

Opakowania sterylizacyjne powinny być odpowiednie do stosowanej metody sterylizacji. 

Sprzęt przeznaczony do sterylizacji powinien być rozmontowany. Osobne opakowania sterylizacyjne 

należy stosować do pakowania pojedynczego sprzętu lub jego części a osobne do zestawów 

zdemontowanych elementów, które będą użyte w ramach tej samej procedury. Jeśli opakowanie 

zostało otwarte, a sprzęt nie został w pełni wykorzystany, pozostałą zawartość należy uznać za 

niesterylną, ponownie opakować w nowe opakowanie sterylizacyjne i poddać sterylizacji. Opakowania 

sterylizacyjne powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Po procesie sterylizacji nie 

dopuścić do uszkodzenia opakowania i wtórnego zanieczyszczania sprzętu. Opakowania sterylizacyjne 

otwierać aseptycznie zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku przechowania opakowanych 

sterylnych materiałów stosować zasadę „first in – first out” czyli „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.  

Sterylizacja  

Najbardziej właściwą metodą sterylizacji sprzętu wykorzystywanego podczas wykonywania 

tatuażu jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Proces sterylizacji powinien być realizowany  

w sterylizatorach parowych obsługiwanych zgodnie z instrukcjami producentów oraz przez osoby 

przeszkolone w ich obsłudze.  Jeśli sterylizacja jest wykonywana przez podwykonawców poza miejscem 

wykonywania tatuażu wówczas tatuażysta sporządza umowę z dostawcą usług sterylizacyjnych, 

uzgadniając, że sterylizacja zostanie wykonana zgodnie z wymaganymi normy PN-EN 17169: 2020. 

Dostawca zobowiązany jest prowadzić dziennik usług sterylizacyjnych, natomiast tatuażysta 

przechowuje zapisy partii sprzętu, które zostały wysłane do i otrzymane od dostawcy usług 

sterylizacyjnych. Umowa powinna zawierać zapis, że w przypadku wystąpienia błędu w procesie 

sterylizacji wszystkie sprzęty o tym samym numerze partii zostaną wycofane i poddane ponownej 

sterylizacji.  

Sterylizator parowy powinien monitorować parametry każdego cyklu sterylizacji i generować 

zapis parametrów w czasie trwania cyklu sterylizacji. Dotyczy to w szczególności temperatury i czasu  

w poszczególnych fazach cyklu sterylizacji. Sterylizator parowy powinien być zgodny z wymaganiami 

normy PN-EN 13060 „Małe sterylizatory parowe”. Jeśli sterylizator nie spełnia powyższych wymagań 

norma dopuszcza sporządzenie równoważnych zapisów przez obserwację pierwszego cyklu pracy w 

danym dniu stosowania sterylizatora. Jeżeli sterylizator nie dostarcza takich danych powinien być 

wyłączony z użytkowania. Wg Wytycznych sterylizacji (2017) każdy cykl sterylizacji powinien być 

monitorowany automatycznie pod kątem parametrów krytycznych procesu sterylizacji (czas, 

temperatura, ciśnienie) i udokumentowany ich wydrukiem. W procesach niezwalidowanych, gdy nie 

istnieje możliwość automatycznej rejestracji parametrów procesu należy zastosować wskaźniki 

biologiczne do kontroli każdego wsadu i wskaźniki chemiczne typu 5 lub 6 w przyrządach testowych 

procesu.   
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Sterylizator powinien być sprawdzany raz w roku i badany na zgodność z normą PN-EN 17665-1 przez 

firmę zewnętrzną zgodnie z instrukcjami producenta sterylizatora. Procesy sterylizacji powinny być 

walidowane zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez producenta sterylizatora. Norma PN-EN 

17169: 2020 zaznacza, że w procesie kontroli sterylizacji należy uwzględnić wszystkie wymagania 

krajowe oraz dokumentować wszystkie sprawdzenia, walidacje i konserwacje. W normie zaznaczono 

również, że przy otwieraniu nowego zakładu wykonywania tatuażu z możliwością sterylizacji w miejscu 

sterylizator parowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13060 i powinien to być sterylizator 

klasy B lub klasy S.  

Norma 13060 jest to norma opisująca wymagania techniczne jakie powinny spełniać małe 

sterylizatory  parowe. Małe sterylizatory parowe są to urządzenia o objętości komory sterylizacyjnej 

mniejszej niż 60 litrów, nie mieszczące 1 jednostki sterylizacyjnej o wymiarach 300×300×600 mm. 

Norma określa wymagania dotyczące eksploatacji oraz metod badań małych sterylizatorów parowych 

i zaprogramowanych w nich cykli w celu potwierdzenia sprawności małych sterylizatorów parowych  

i ich skuteczności jako urządzeń przeznaczonych do sterylizacji wyrobów medycznych oraz materiałów 

i sprzętów, które mogą mieć kontakt z krwią i płynami ustrojowymi. Informuje również, że małych 

sterylizatorów parowych zgodnych z założeniami normy nie powinno się używać do sterylizacji 

produktów, do których nie zostały zaprojektowane np. do sterylizacji płynów oraz  

w obszarze farmaceutycznym. Z uwagi na to, że w gabinetach kosmetycznych, fryzjerski, tatuażu 

używane są różne wyroby to użytkownicy powinni skonfigurować (skompletować swój wsad), wybrać 

odpowiedni typ cyklu i przeprowadzić walidacje procesu. W tym celu w normie 13060 wyróżniono  

3 typy cykli sterylizacji, które opierają się na przebiegu cyklu sterylizacji: typ B, N i S. Typ cyklu B jest 

przeznaczony do sterylizacji wsadów, które cechuje duży poziom skomplikowania. Mogą być w nim 

sterylizowane wszystkie rodzaje wsadów zarówno te najprostsze zawierające, np. przedmioty lite jak  

i wyroby z prześwitem, opakowane jedno czy dwuwarstwowo. Typ cyklu B jest to cykl próżniowy  

z możliwością zastosowania próżni frakcjonowanej z tego względu mogą być w nim sterylizowane 

wyroby, które trudno odpowietrzyć.  

 

Typ cyklu N w odróżnieniu od B jest przeznaczony tylko do produktów litych i nieopakowanych, 

gdyż usuwanie powietrza w tym cyklu jest osiągane metodą grawitacyjną. Ma on obecnie ograniczone 

zastosowanie z uwagi na brak możliwości opakowania przedmiotów poddawanych sterylizacji. 

Natomiast typ cyklu S jest to typ cyklu, który jest definiowany przez producenta sterylizatora i może 

być przeznaczony do przedmiotów litych nieopakowanych, ale też do co najmniej jednego z produktów 

porowatych, małych przedmiotów porowatych, wyrobów z prześwitem, misek, zlewek, produktów 

opakowanych jednowarstwowo i wielowarstwowo. Przeznaczenie typu cyklu S jest uzależnione od 

zaplanowanej przez producenta techniki usuwania powietrza w sterylizatorze. W przypadku 

stosowania małych sterylizatorów parowych bardzo ważne jest stosowanie się do zleceń producenta 

zawartych w instrukcji użytkowania. Norma 13060 określa w jakich kategoriach badań sterylizatory 

powinny być sprawdzone przez producenta. Są to badania typu czyli badania u wytwórcy, wykonane 

na jednej lub większej liczbie sterylizatorów. Badania fabryczne dotyczące każdego wyprodukowanego 

sterylizatora, które nie muszą być wykonywane jeśli wykonywane są badania instalacyjne. Badania 

instalacyjne polegają na wykazaniu zgodności z normą PN-EN 13060 po montażu sterylizatora na 

miejscu u użytkownika lub po podłączeniu do urządzeń zewnętrznych (z wyjątkiem zasilania 

elektrycznego), które mogą niekorzystnie wpłynąć na proces sterylizacji. Producent aby wykazać 

zgodność z normą PN-EN 13060 powinien wykonać badania w zakresie szczelności komory 

sterylizatora, dynamiki zmian ciśnienia w komorze sterylizatora, weryfikacji parametrów temperatury 
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i ciśnienia w pustej komorze w odniesieniu do założonych ustawień, jak również badania 

potwierdzające skuteczność penetracji pary do określonego pakietu lub przyrządu testowego procesu, 

suchość wsadów, badania na obecność gazów nieulegających skropleniu. Zalecane jest również 

wykonanie badań mikrobiologicznych z zastosowaniem wskaźników biologicznych potwierdzających 

skuteczność sterylizacji przy ustalonych parametrach krytycznych procesu. W normie PN-EN 13060 

określone są wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych niezbędnych do wykonania tego typu 

badań.  

 

Kontrola i przechowywanie po sterylizacji  

Kontrola po zakończeniu sterylizacji powinna wykazać, że opakowania sterylizacyjne są suche  

i nienaruszone. Po zakończonej sterylizacji na opakowaniu należy umieścić zapis zawierający datę 

sterylizacji i numer partii w formie naklejki, nieusuwalnej pieczątki lub za pomocą markera 

przeznaczonego do celów sterylizacyjnych. Informacje tego typu powinny znaleźć się poza zgrzewem 

lub na odklejanej krawędzi w przypadku opakowań sterylizacyjnych w postaci torebek. Sprzęt sterylny 

należy przechowywać w miejscach o ograniczonym dostępie osób trzecich, suchych, zabezpieczonych 

przed kurzem. Mogą być to zamykane pudełka. Norma 17169: 2020 określa okres przechowywania 

opakowanych materiałów sterylnych na 6 miesięcy od daty sterylizacji biorąc pod uwagę powyższe 

wymagania dotyczące przechowywania materiału sterylnego.  

Opakowania zawierające sprzęt sterylny przed wykorzystaniem powinny zostać skontrolowane pod 

kątem obecności uszkodzeń, wilgoci. Jeśli występują tego typu zamiany sprzęt należy uznać za 

niesterylny i poddać ponownemu postepowaniu dekontaminacyjnemu zakończonemu sterylizacją.   

 

Dezynfekcja powierzchni środowiskowych w gabinetach tatuażu 

Celem procesu dezynfekcji powierzchni jest redukcja liczby drobnoustrojów znajdujących się 

na powierzchni do poziomu bezpiecznego w określonych warunkach, co prowadzi do przecięcia drogi 

transmisji zakażeń. 

 

Powierzchnie stanowią rezerwuar drobnoustrojów, w tym drobnoustrojów chorobotwórczych 

dla człowieka, które mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie, sprzęty i osoby. Przenoszenie 

drobnoustrojów z/lub na powierzchnie odbywa się głównie drogą kontaktową np. przez kontakt rąk  

z powierzchnią. Ryzyko przeniesienia drobnoustrojów drogą kontaktową można ograniczyć poprzez 

mycie i dezynfekcję rąk, stosowanie rękawiczek ochronnych jednorazowego użytku oraz przez mycie  

i czyszczenie, a następnie dezynfekcję powierzchni z określoną częstością.  

 

Rodzaje powierzchni oraz zasady doboru preparatów dezynfekcyjnych 

Powierzchnie ulegają zanieczyszczeniu przez: naskórek złuszczający się z powierzchni ciała, 

aerozol biologiczny, wydzieliny, wydaliny, krew oraz płyny ustrojowe.  

Powierzchnie możemy podzielić ze względu na:  

a) stopień zanieczyszczenia: powierzchnie wizualnie czyste i widocznie zanieczyszczone. 

Powierzchnie wizualnie czyste, poddane odpowiedniemu procesowi mycia i czyszczenia, 

zawierają minimalne ilości substancji organicznych lub/i nieorganicznych.  
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Powierzchnie widocznie zanieczyszczone to powierzchnie, o których wiadomo, że zawierają 

znaczne ilości substancji organicznych lub/i nieorganicznych.  

W przypadku powierzchni znacznie zanieczyszczonych substancjami organicznymi, należy 

stosować roztwory preparatów, których substancje czynne nie są wrażliwe na zanieczyszczenia 

organiczne. Znaczne obciążenie organiczne powierzchni poddawanej dezynfekcji obniża skuteczność 

działania preparatu i stanowi barierę utrudniającą kontakt preparatu z  drobnoustrojami, co 

w rezultacie obniża skuteczność  dezynfekcji.  

b) częstość dotykania: powierzchnie często dotykane (klamki, blaty, poręcze) oraz powierzchnie 

rzadko dotykane (ściany, sufity). Powierzchnie często dotykane powinny być dezynfekowane 

w czasie kontaktu do 5 minut produktami przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni. 

Powierzchnie rzadko dotykane mogą być dezynfekowane w czasie kontaktu do 60 minut.  

Z uwagi na brak częstego kontaktu z klientami powierzchnie te nie muszą być rutynowo 

dezynfekowane, a jedynie poddawane regularnemu myciu i czyszczeniu. Natomiast 

powierzchnie często dotykane należy myć i/lub dezynfekować z większą częstością niż 

powierzchnie rzadko dotykane.  

Rodzaj powierzchni, poziom występującego zanieczyszczenia powierzchni i obszar wykonywania 

dezynfekcji decyduje o doborze preparatu dezynfekcyjnego i spektrum jego działania. Preparat 

dezynfekcyjny powinien być dobrany do istniejących warunków zanieczyszczenia organicznego.  

W obszarach, w których istnieje duże ryzyko kontaktu z płynami ustrojowymi (krwią, wydzielinami  

i wydalinami) stosujemy preparaty bakteriobójcze łącznie z działaniem na prątki, wirusobójcze  

i grzybobójcze. W innych obszarach spektrum działania może zostać ograniczone do działania 

bakteriobójczego, wirusobójczego i grzybobójczego.  

 

 

Dekontaminacja powierzchni środowiskowych w gabinecie tatuażu 

Powierzchnie w gabinetach tatuażu muszą zapewniać higieniczne wykonywanie zabiegów 

tatuażu. Ściany, podłogi, powierzchnie robocze muszą być gładkie, nieprzepuszczalne i łatwo 

zmywalne. Podłoga w salonie nie może być wyłożona wykładziną. Krzesła, kanapy, podłokietniki przed 

zabiegiem tatuażu muszą być zabezpieczone jednorazową, nieprzepuszczalną folią typu stretch.  

Mycie i czyszczenie jest najczęściej stosowanym zabiegiem higienicznym na powierzchniach. 

Usunięte zanieczyszczenia przechodzą do roztworu myjącego wraz z żywymi drobnoustrojami. Po 

etapie mycia i czyszczenia należy zastosować płukanie w celu usunięcia z powierzchni zanieczyszczeń 

i pozostałości środka myjącego. Powierzchnie wyposażenia i sprzętu poddane myciu i czyszczeniu przed 

oddaniem do ponownego użytkowania należy wysuszyć. Podłogi, powierzchnie robocze: 

umywalka/zlew, szafki, krzesła wraz z elementami takimi jak uchwyty i obicie należy dokładnie myć 

i czyścić na koniec każdego dnia lub w razie potrzeby na bieżąco. W gabinecie można wydzielić obszary 

specjalne np. powierzchnie w pobliżu miejsc, gdzie wykonywane są zabiegi tatuażu (blaty, fotele, 

łóżka), które są szczególnie narażone na zanieczyszczenie substancjami organicznymi. Takie 

powierzchnie powinny być myte i czyszczone, a następnie dezynfekowane. Stoły do tatuażu powinny 

być myte i czyszczone, a następnie wysuszone i dezynfekowane po każdym kliencie. Powierzchnie 

robocze: fotel, łóżko tatuatorskie wraz z takimi elementami jak obicie i uchwyt należy myć i czyścić, 

a następnie dezynfekować po każdym kliencie. Folie typu stretch znajdujące się na krześle/ kanapie/ 
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podłokietniku należy obowiązkowo usunąć po każdym kliencie. Dane miejsce zdezynfekować 

i zabezpieczyć powierzchnie nową folią. Powierzchnie, które mogły mieć bezpośredni lub pośredni 

kontakt z płynami ustrojowymi klienta, należy natychmiast umyć i wyczyścić oraz po wysuszeniu 

zdezynfekować odpowiednim środkiem dezynfekującym. Warunkiem uzyskania właściwego efektu 

dezynfekcyjnego jest czas kontaktu preparatu z powierzchnią. Czas kontaktu jest to czas w jakim 

preparat dezynfekujący pozostaje w kontakcie z dezynfekowaną powierzchnią. Jest on liczony od 

dokładnego pokrycie powierzchni preparatem i powinien być zgodny z czasem działania określonym 

przez producenta. Powierzchnia może być udostępniona użytkownikowi tylko po upływie określonego 

czasu kontaktu. O skuteczności dezynfekcji powierzchni decydują również takie parametry jak: stężenie 

preparatu i temperatura.  

Proces dekontaminacji powierzchni zanieczyszczonej płynami ustrojowymi można 

przeprowadzić na zasadzie dezynfekcji jednoetapowej lub wieloetapowej. W procedurze 

jednoetapowej do dekontaminacji powierzchni należy stosować preparaty myjąco-dezynfekujące. 

W procedurze wieloetapowej zanieczyszczone miejsce należy zasypać preparatem dezynfekcyjnym, 

lub przykryć ligniną przed zastosowaniem preparatów dezynfekcyjnych w płynie lub roztworów 

preparatów dezynfekcyjnych w celu ograniczenia miejsca skażenia. Po zalecanym czasie działania w 

sposób bezpieczny zebrać z powierzchni materiał biologiczny i postępować z nim jak z odpadem 

niebezpiecznym. Powierzchnie ponownie zdezynfekować tym samym preparatem, a następnie umyć 

i zdezynfekować stosując preparat dezynfekcyjny przeznaczony do powierzchni czystych.  

Procesy mycia i czyszczenia oraz dezynfekcji powierzchni powinny być udokumentowane 

odpowiednimi zapisami w wewnętrznym rejestrze (procedury robocze), tak aby zagwarantować 

powtarzalność procesu oraz jego kontrolę.  

 

Przygotowywanie roztworów preparatów 

1. Środki ostrożności i ochrony osobistej 

Przygotowywanie roztworów preparatów do dezynfekcji powierzchni powinno odbywać się  

w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach. Podczas przygotowywania preparatów zaleca się 

stosowanie rękawiczek ochronnych oraz fartucha w celu ochrony ubrania i skóry. W przypadku 

preparatów działających silnie drażniąco na drogi oddechowe i spojówki używać maski i okularów 

ochronnych. Produkty przygotowywać zawsze zgodnie z instrukcją producenta, stosując zalecane przez 

niego miarki. 

2. Przygotowanie roztworów preparatów do dezynfekcji powierzchni 

a) Roztwór należy przygotowywać zgodnie z zaleceniami producenta, jeśli nie ma specjalnych 

zaleceń do rozcieńczeń stosować wodę w temperaturze pokojowej 20-30°C. 

b) Miejsce przygotowania roztworów powinno być specjalnie wyznaczone do tego celu oraz 

posiadać sprawną wentylację. 

c) Należy dokładnie sprawdzać dozowane objętości (miarki, naważki). 

d) Nie należy łączyć ze sobą różnych preparatów dezynfekcyjnych. 

e) Roztwory użytkowe należy wykonywać bezpośrednio przed przystąpieniem do dezynfekcji. 

Dłużej niż jeden dzień możemy użytkować roztwory, w przypadku gdy można kontrolować ich 

stężenie. Producent dostarcza odpowiednie wskaźniki, w celu łatwych i praktycznych 

oznaczeń. Roztwory zawierające w swoim składzie chlor, tlen lub jod są nietrwałe. Ich 
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przechowywanie powoduje zmniejszenie lub utratę aktywności. Takie roztwory należy 

wymieniać po bezpośrednio użyciu. 

f) Przygotowane preparaty powinny być odpowiednio oznakowane: nazwą preparatu, 

stężeniem, datą przygotowania – wraz z godziną, danymi identyfikacyjnymi osoby 

przygotowującej roztwór. 

3. Bezpieczeństwo stosowania preparatów dezynfekcyjnych  

W przypadku, gdy pozostałości preparatu są szkodliwe dla człowieka lub dezynfekowanych 

powierzchni zaleca się zmywanie powierzchni wodą, ale dopiero po zalecanym czasie kontaktu.  

Małe, trudno dostępne miejsca należy dezynfekować metodą spryskiwania, przeznaczonymi do tego 

celu aplikatorami ze spryskiwaczami. Większe powierzchnie > 2 m2 należy dezynfekować przez 

przecieranie powierzchni. Przecieranie powinno odbywać się w jednym kierunku, ruchem zbierającym 

od miejsca mniej zanieczyszczonego do miejsca bardziej zanieczyszczonego. W obecności klientów 

i personelu dezynfekować tylko małe powierzchnie (do 2 m2), o ile stosuje się preparaty sklasyfikowane 

i oznakowane jako bezpieczne i nie drażniące dróg oddechowych.  

 

Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk w gabinetach tatuażu 

Higiena rąk to postępowanie, które stosowane jest do mechanicznego usuwania mikroorganizmów  

w procesie mycia lub do ograniczenia zdolnych do życia mikroorganizmów znajdujących się na 

dłoniach, niezależnie od występującej flory skóry, przez wcieranie środka dezynfekcyjnego. 

Na ludzkich dłoniach bardzo łatwo gromadzą się drobnoustroje i poprzez ręce rozprzestrzeniają się 

dalej do środowiska. Przeprowadzenie prawidłowej higieny rąk zmniejsza ryzyko przeniesienia zakażeń 

oraz ogranicza ich dalsze rozprzestrzenianie się w otoczeniu. Pracownicy gabinetów tatuażu powinni 

zwrócić szczególną uwagę na własne dłonie, czy są należycie zadbane i nie stanowią zagrożenia dla 

klientów. Przed wykonaniem zabiegu tatuowania różnorodne skaleczenia, zadrapania, pęknięcia skóry 

powinny zostać zabezpieczone wodoodpornym opatrunkiem. Pracownicy, którzy mają niegojące się 

rany nie mogą mieć kontaktu z klientem do czasu aż ich całkowicie nie wyleczą. Sztuczne paznokcie, 

lakier na paznokciach oraz biżuterię (również zegarki) należy zdjąć przed wykonaniem procesu 

tatuowania.  

Higienę rąk należy wykonać: 

• Przed i po każdym kliencie 

• Po kontakcie z płynami ustrojowymi 

• Przed nałożeniem rękawiczek i po ich zdjęciu 

• Po użyciu chusteczki lub wydmuchaniu nosa 

• Po wszelkich czynnościach, które mogły doprowadzić do zanieczyszczenia rąk. 

Aby wykonać prawidłową higienę rąk w gabinecie tatuażu powinny znaleźć się następujące sprzęty: 

• Kran z bieżącą wodą o jakości pitnej, najlepiej obsługiwany bez użycia rąk 

• Dozownik mydła w płynie, najlepiej obsługiwany bez użycia rąk 

• Dozownik zawierający higieniczny środek do wcierania rąk 

• Dozownik ręczników papierowych 

• Kosz na zużyte ręczniki papierowe 
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Socjalne (zwykłe, rutynowe) mycie rąk wykonuje się: 

• Po wyjściu z toalety 

• Po przyjściu do domu 

• Przed rozpoczęciem dnia pracy i po dłuższych 
przerwach w pracy 

• Po wykonanych pracach porządkowych  
i czystościowych w pomieszczeniach niezabiegowych  

 

 

 

 

 

Źródło WHO: https://www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-rak-

wytyczne-who-draft.pdf 

 

Higieniczne mycie rąk przy pomocy wody  

i mydła 

• Mycie rąk przy użyciu mydła ma na 

celu zlikwidowanie złuszczającego się 

naskórka, a także drobnoustrojów 

przejściowych znajdujących się  

na powierzchni skóry. 

• Higieniczne mycie rąk należy 

wykonać w przypadku widocznego 

zabrudzenia skóry. 

• Prawidłowa higiena rąk powinna 

trwać 40-60 sekund. 

• Działanie antybakteryjne mydeł 

wynika z ich składu chemicznego  

oraz z płuczącego działania bieżącej 

wody. 

Źródło WHO: 

https://www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-rak-wytyczne-who-draft.pdf 
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Dezynfekcja rąk poprzez wcieranie preparatu 

alkoholowego  

• Higieniczną dezynfekcję rąk poprzez wcieranie 

preparatu alkoholowego w dłonie wykonuje się 

przed nałożeniem rękawiczek ochronnych. 

• Procedura szybka i skuteczna – krótki czas 

działania (20-30 sekund). 

• Preparaty na bazie alkoholu wykazują lepszą 

tolerancję dla skóry. 

• Preparaty dezynfekcyjne należy stosować na 

czyste i suche ręce. Jeżeli dłonie nie uległy 

widocznemu zabrudzeniu pomiędzy kolejnymi 

zabiegami, można wykonać tylko higieniczną 

dezynfekcje pomijając higieniczne mycie rąk. 

• Dozowniki z preparatem na bazie alkoholu nie 

potrzebują specjalnych wymagań infrastruktury  (bieżącej wody, umywalek, mydeł). 

Źródło WHO:  

https://www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-rak-wytyczne-who-draft.pdf 

 

 

W przypadku podejrzenia, że dłonie zostały zanieczyszczone mikroorganizmami przed myciem rąk 

należy wykonać higieniczną dezynfekcję (w celu ochrony środowiska przed zakażeniem 

drobnoustrojami). 

Działanie takie należy wykonać po kontakcie z:  

• określonym lub potencjalnie zakaźnym materiałem (krew, wydzieliny) 

• zanieczyszczonymi przedmiotami, powierzchniami lub odpadami 

• po zdjęciu brudnych rękawic, jeżeli był kontakt z drobnoustrojami lub zostały zanieczyszczone 

materiałem biologicznym. 

Preparaty do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania powinny posiadać potwierdzone 

działanie w zakresie minimum bakteriobójczym zgodnie z normą PN-EN 1500 oraz powinny być 

dopuszczone do obrotu na rynek przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Rękawiczki ochronne 

Tatuażysta powinien stosować rękawiczki, które są jednorazowego użytku i są zgodne z normami  

PN-EN 455-1 i normą PN-EN ISO 374-4. Ręce należy zdezynfekować przed założeniem rękawic oraz po 

ich zdjęciu. Tatuażysta zobowiązany jest do założenia rękawiczek w następujących sytuacjach: 

• podczas wykonywania tatuażu 
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• w kontakcie z jałowymi miejscami, nienaruszoną skórką lub błonami śluzowymi 

• podczas wykonywania czynności, które zostały sklasyfikowane jako ryzykowne (narażenie na 

płyny ustrojowe) 

• w sytuacjach gdy jest narażony na kontakt z ostrymi lub zanieczyszczonymi narzędziami 

Rekomendowane jest używanie rękawiczek bez lateksowych, aby zminimalizować ryzyko 

narażenia na substancje uczulające znajdujące się w lateksie.  

Tatuażysta zobowiązany jest do zmiany rękawiczek w następujących sytuacjach: 

• po zakończeniu sprzątania miejsca pracy 

• dla każdego nowego klienta 

• podczas gdy czynność tatuowania zostanie przerwana (np. rozmowa telefoniczna, przerwa 

na kawę lub z innego powodu) 

 Osoba tatuująca po zakończonym procesie tatuowania powinna zdjąć rękawiczki i umieścić  

w odpowiednim opakowaniu na odpady. 

Inne środki ochrony osobistej  

Odzież wierzchnia osoby wykonującej tatuaż musi być czysta. Tatuażysta zobowiązany jest do 

założenia na nią czystego fartucha. Fartuchy należy wymienić pomiędzy klientami i po opuszczeniu 

miejsca pracy.  W przypadku kiedy istnieje ryzyko opryskania twarzy, należy stosować ochronę twarzy, 

w tym oczu. Można stosować maskę, okulary lub przyłbicę. 

 

 

 

Literatura 

1. PN-EN 17169: 2020 Tatuowanie – zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania tatuażu. 

2. Wytyczne sterylizacji 2017. Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy 

dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych podmiotów wielorazowego 

użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, 

podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia. Opracowanie 

wykonane przez Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji 

Medycznej, Narodowy Instytut Leków. 

3. PN-EN 13060+A1: 2018-12. Małe sterylizatory parowe.  

4. PN-EN 17665-1: 2008. Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Ciepło 

wilgotne. Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli 

procesu sterylizacji wyrobów medycznych. 

5. PN-EN 1500: 2013-07. Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Higieniczna 

dezynfekcja rąk metodą wcierania. Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2). 

6. PN-EN 455-1:2020-11: Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Część 1: Wymagania  

i badania na nieobecność dziur. 

7. PN-EN ISO 374-4:2020-03: Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi  

i mikroorganizmami. Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania 

chemikaliów. 



 

17 
 

8. Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie. World Health 

Organization 2009.  


