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У стоматологічній практиці дезінфекція та стерилізація інструмента-
рію для профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної до-
помоги, відіграє вирішальну роль. Однак необхідні заходи належить 
проводити лише після оцінки можливих ризиків. Наразі в Україні 
відсутні нормативно-правові документи Міністерства охорони 
здоров’я України з питань правильного догляду за стоматологічними 
інструментами, тому в стоматологічних закладах і кабінетах доціль-
ним є використання досвіду країн Європейського Союзу. Саме цим 
питанням присвячено статтю, що пропонується до вашої уваги

У країнах Європейського Союзу безпечність медичних послуг, у тому чис-
лі у стоматології, регламентована відповідними нормативно-правовими акта-
ми. Зокрема, законами про захист від інфекцій, про медичне обладнання, ди-
рективами про користувачів медичним обладнанням, настановами щодо ви-
моги гігієни під час повторної обробки медичного обладнання, стандартами 
щодо стерилізаторів, мийних та дезінфікуючих пристроїв, дезінфікуючих за-
собів тощо. Вибираючи засоби знезараження, слід враховувати рекомендації 
професійних організацій у галузі дезінфектології та стерилізації. 

Інструменти — це основний актив стоматологічної практики. Вони ста-
новлять значну частку в загальних капіталовкладеннях закладу охорони 
здоров’я. Тому питання обробки інструментів дедалі більше потребує право-
вого регулювання (закон про медичні вироби, директива щодо медичних ви-
робів). Спостерігається також загальна тенденція до гармонізації санітарно-
гігієнічних вимог до обробки інструментів у світових масштабах.

Поширена думка, що високоякісна або нержавіюча сталь практично не 
піддається руйнації та надзвичайно витривала, є помилковою. Навіть нержа-
віюча сталь вразлива до негативної дії великої кількості потенційних агре-
сивних чинників механічної, термальної чи хімічної природи. Проте, якщо 
відомі характеристики матеріалу та правила обробки виробів з нього, мож-
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на продовжити період безвідмовної роботи інструментів. Правильна оброб-
ка передбачає застосування багатьох хімічних та фізичних чинників для за-
побігання поширенню бактерій. Однак необхідні заходи належить проводи-
ти лише після оцінки можливих ризиків. 

Нині в Україні діють численні громадські організації, працівники яких не 
мають відповідної теоретичної підготовки та досвіду наукової або практич-
ної роботи з питань обробки стоматологічних інструментів. Викликає зане-
покоєння той факт, що існуюча в Україні професійна організація з дезінфек-
тології фактично не діє, а професійне товариство зі стерилізації взагалі від-
сутнє. Отже, для забезпечення належної якості стоматологічних послуг 
доцільно запровадити стандарти ЄС, які успішно використовуються у бага-
тьох розвинених країнах світу. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ 
З НОВИМ ІНСТРУМЕНТАРІЄМ

Під час роботи з новим або досі неосвоєним стоматологічним інструмен-
том слід ретельно ознайомитися з інструкцією (рекомендаціями з догляду) 
для користувачів, що надається виробником, на предмет особливої інфор-
мації щодо обробки. 

Новий стоматологічній інструментарій, що надійшов з підприємства або 
від постачальника, не призначений для негайного застосування, має збері-
гатися, як нестерильний інструментарій. 

Перед першим використанням новий інструмент слід піддати повному 
циклу обробки, а саме: дезінфекції, передстерилізаційному очищенню та 
стерилізації. Для цього необхідно повністю видалити захисні кришки, захис-
ну фольгу або інший пакувальний матеріал.

Очищення, дезінфекція, стерилізація, утримання та догляд мають про-
водитися відповідно до критеріїв, наведених в інструкції щодо використано-
го стоматологічного інструментарію.

Чутливий до мікробної контамінації стоматологічний інструментарій слід 
складати у спеціальні посудини (лотки) для зберігання.

ОБРОБКА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ У СТОМАТОЛОГІЇ

Обробка медичних виробів передбачає: 
1) підготовку (попередню обробку, збір, попереднє очищення та, у разі 

потреби, розбирання інструменту); 
2) очищення, дезінфекцію, кінцеве ополіскування, сушіння (за потреби), 

а також візуальну перевірку чистоти та стану матеріалу; 
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3) догляд та ремонт (за потреби);
4)  перевірку функціональності; 
5) маркування; 
6) пакування (у разі потреби) і стерилізацію, а також погодження на по-

вторне використання та зберігання.
У нормативно-правових актах і рекомендаціях країн ЄС закріплено По-

ложення про експлуатаційників медичних виробів (Німеччина) та зазначено: 
«Санітарно-гігієнічні вимоги, яких необхідно дотримуватися під час обробки 
медичних виробів, передбачають наявність системи контролю якості для 
проведення таких процедур. Саме до функціональних обов’язків експлуата-
ційника медичних виробів входить оцінка ризиків, класифікація різних не-
безпечних зон, забезпечення письмових стандартних правил експлуатації, 
що пояснюють кожен етап процедури обробки, а також належне ведення 
документації. Затверджені процедури очищення, дезінфекції та стерилізації 
з додатками у вигляді певних конфігурацій завантаження мийно-дезінфек-
ційних апаратів та стерилізаторів є обов’язковою умовою в контексті конт-
ролю якості».

Особливо важливо дотримуватися рекомендацій виробника, викладе-
них у посібнику з експлуатації. Причина не тільки в тому, що ігнорування на-
ведених вимог може призвести до високовартісної заміни або ремонту; не-
правильна обробка інструменту або його поломка може наразити на небез-
пеку пацієнта або інших осіб. Наполегливо рекомендується звертатися до 
виробника у разі будь-яких сумнівів. Для теплостійких медичних виробів 
найкращим методом є машинна обробка з термічною дезінфекцією та сте-
рилізацією парою. 

Інструменти та компоненти, що призначені для одноразового застосу-
вання, після використання підлягають обов’язковій утилізації.

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЇ 
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Під час виробництва медичних пристроїв виробник має проектувати їх 
у такий спосіб, щоб вони відповідали цільовому призначенню не тільки 
в плані конструкції, обробки та покриття, а й щодо належного вибору мате-
ріалів. Для хірургічних інструментів, як правило,  нержавіюча (гартована) сталь 
може відповідати жорстким вимогам щодо пружності, міцності, жорсткості, 
характеристик леза, зносостійкості та максимальної корозійної стійкості.

Корозійна стійкість нержавіючої сталі передусім залежить від якості та 
товщини пасивного шару. Це шар з оксиду хрому, що є результатом хімічної 
реакції між хромом, який входить до складу сплаву сталі (мінімум 12 %), та 
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киснем у навколишньому повітрі. На нього не впливає спеціальна обробка 
поверхні виробу (матова або глянсова). На формування та збільшення цьо-
го шару впливають такі чинники: 

1) склад матеріалу (сплаву); 
2) мікроструктура матеріалу, що піддається тепловій обробці (наприклад, 

кування, гартування, відпалювання, зварювання, пайка); 
3) обробка поверхні та її стан (наприклад, нерівність або гладкість); 
4) умови підготовки та обробки; 
5) термін експлуатації та кількість циклів повторної обробки.
Пасивовані шари надзвичайно стійкі до багатьох хімічних речовин. За-

лежно від вищезазначених чинників на кожному пасивованому шарі є зони 
з особливими кристалічними структурами, які роблять цей шар дуже враз-
ливим до корозійних чинників, зокрема, у вологому або водному середови-
щі. До речовин, що можуть негативно вплинути та зруйнувати цей шар, на-
лежать солі галоїдних кислот (галіди). Найпоширеніші та найнебезпечніші 
з них — хлориди. 

Хлориди мають тенденцію до реакцій з пасивованим шаром під час про-
цесу, що призводить до пошкодження, під назвою «точкова корозія». За-
лежно від концентрації хлоридів спричинені пошкодження варіюються від 
декількох невеликих місць впливу негативних чинників (малі чорні цятки) до 
повністю пошкодженої поверхні інструмента. Крім того, хлориди спричиня-
ють корозійне розтріскування під навантаженням.

Слід пам’ятати, що зі збільшенням терміну експлуатації пасивований 
шар має тенденцію до потовщання. Відомо, що це призводить до зменшен-
ня корозійного впливу, адже знижується ймовірність проникнення хлоридів 
на повну глибину до незахищеного основного металу.

Джерела хлоридів у циклах використання та обробки інструментів: 
1) питна вода із вмістом хлоридів (залежно від джерела постачання); 
2) недостатня демінералізація води, що використовується для кінцевого 

ополіскування та стерилізації парою; 
3) перенесення регенерованих солей системою водоочищення, проті-

кання або виливи з іонообмінних пристроїв, що використовуються для 
пом’якшення води системи; 

4) використання заборонених засобів для обробки інструментів або їх 
неправильне застосування; 

5) ізотонічні розчини (наприклад, фізіологічний розчин), травильні речо-
вини та залишки препаратів; 

6) органічні залишки — рідини організму, такі, як кров (вміст хлоридів 
3200–3500 мг/л), слина, піт, — що висохли на поверхні інструментів; 

7) білизна, текстильні вироби, пакувальні матеріали. 
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Точкова корозія та корозійне розтріскування під навантаженням дуже 
рідко спостерігається в середовищі без хлоридів чи з низьким їх вмістом не-
залежно від стану глянсового покриття та пасивованого шару на поверхні 
інструмента. Якщо корозія з’являється тільки на нових високоякісних інстру-
ментах, що оброблялися в тому ж циклі, що й старіші інструменти, то при-
чина полягає в умовах обробки інструментів. У всіх випадках, досліджених 
на цей час, один або декілька етапів обробки перебували на межі або поза 
межами безпеки технологічного процесу.

Разом із хромистими марками сталі, що піддаються тепловій обробці, 
для виготовлення інструментів, відповідно до EN ISO 7153-1, використову-
ються також стандартизовані сорти сталі з модифікованим вмістом хрому, 
що не піддаються гартуванню, а також корозійностійкі (кислотостійкі) хро-
монікелеві сталі. Однак їх механічні властивості обмежені.

Для виробництва інструментів використовується великий асортимент ма-
теріалів залежно від сфер застосування та конструкції. Найважливіші з них 
такі: 

1) корозійностійкі (кислотостійкі) хромонікелеві сталі (також як присад-
ний матеріал для зварювання); 

2) чистий титан або титановий сплав;
3) сплави кольорових важких металів з обробленою поверхнею (напри-

клад, хромована або нікельована латунь); 
4) легкі метали (наприклад, анодований алюміній); 
5) сталі та компоненти, нестійкі до корозії; 
6) скло (для оптичних систем); 
7) кераміка; 
8) цемент та інші в’яжучі речовини; 
9) олово для паяння (припой); 
10) пластики та гума.
Поєднання різних матеріалів у певному інструменті накладає обмеження 

на процеси обробки. Іншими словами, ці предмети можуть потребувати, крім 
стандартних процедур, особливої обробки. Вони описані в інструкціях ви-
робника. 

Спеціальні методи обробки можуть знадобитися для лакованих корпусів 
з нелегованої листової сталі, наконечників з кольоровим градуюванням або 
корпусів з анодованого алюмінію (що використовуються для прямих та ку-
тових наконечників). Для отримання рекомендацій щодо відповідних методів 
обробки слід звертатись до інструкцій виробника.

Окрім особливих вимог обробки, для надміцних штифтів, а також несу-
чих елементів і компонентів зубчастих передач з нержавіючої сталі (в деяких 
випадках для тих елементів, що зроблені з нестійкої до корозії сталі, поліп-

JZGL_01_2017.indd   38 07.02.2017   11:48:24



Журнал заступника головного лікаря | № 1| 2017
www.med-info.net.ua 39

САНЕПІДРЕЖИМ

шеної загартуванням і відпуском, або бронзи) дуже важлива обробка мас-
тильними матеріалами.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Усі стоматологічні інструменти у процедурній зоні вважаються забруд-
неними після лікування пацієнта, навіть якщо вони не були використані. Та-
ким чином, необхідно провести увесь цикл процедур з обробки.

Під час підготовки забрудненого інструменту до обробки слід викорис-
товувати захисні рукавиці та відповідні засоби (затискачі, щипці та ін.).

Медичні інструменти слід класти обережно на відповідний лоток або під-
ставку. Вони повинні бути дезінфіковані та очищені якнайшвидше. Некорек-
тне поводження може пошкодити інструменти. Це особливо актуально для 
інструментів з тонкими або вразливими кінчиками, таких, як щипчики, кліщі, 
зонди, ножиці, особливо зі спеченими твердосплавними вставками (голко-
тримачі, інструменти для лікування пародонтозу).

Будь-який інструмент, що був у контакті з пломбувальним матеріалом або 
їдкими речовинами (наприклад, протравлювальними гелями), має негайно про-
йти попереднє очищення, тобто залишки слід витерти паперовою серветкою.

У закладах охорони здоров’я та кабінетах стоматологічного профілю ви-
користовують два методи обробки інструментів багаторазового використання:

а) ручна обробка, наприклад, занурення з використанням дезінфікуючих 
розчинів у глибокій ванні із застосуванням або без застосування ультразвуку;

б) машинна обробка у спеціальних приладах для дезінфекції та чищення.
Перший крок правильного циклу обробки виконується ще в процедур-

ному кабінеті. Стоматологічні матеріали, що прилипли до інструментів (плом-
бувальні матеріали або засіб для видалення цементу на основі фосфорної 
кислоти), необхідно видаляти одразу після використання. Інакше матеріал 
затвердіє на інструменті та спричинить корозію. 

Зубний цемент бажано видаляти тампоном або целюлозною салфеткою 
одразу після використання біля крісла пацієнта. Залишки ізотонічних розчинів 
(наприклад, фізіологічний розчин), кровоспинних і каустичних засобів необхід-
но видаляти одразу. Для інструментів, на яких прилипли пломбувальні матеріа-
ли, рекомендується очищення та дезінфекція в ультразвуковій ванні. Необхідно 
пам’ятати про придатність інструменту до обробки в ультразвуковій ванні.

Бажано застосовувати машинну обробку. Після використання інструменти на-
лежить обережно покласти на відповідний лоток або поставити в підставку (сухий 
метод) і в максимально короткий час піддати машинній обробці та дезінфекції. 

Завжди слід дотримуватися інструкцій виробника. Неналежне поводжен-
ня може пошкодити інструменти. 
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Використовуючи вологий метод дезінфекції, рекомендується занурюва-
ти інструменти в комбінований мийно-дезінфекційний засіб, що не спричи-
няє ефекту фіксації білків. Потрібно уникати дезінфекційних засобів з вміс-
том альдегіду, адже вони мають фіксуючий ефект. Що стосується концен-
трації та експозиції, а також додавання підсилювачів мийних засобів, в усіх 
випадках належить дотримуватись інструкцій виробника. 

Через небезпеку корозії необхідно уникати тривалих інтервалів між ви-
користанням та обробкою інструментів (тобто наступного дня або після ви-
хідних), незалежно від методу, що використовується (сухого або вологого). 
Практичний досвід свідчить, що при сухому методі обробки шестигодинний 
інтервал після використання є безпечним. У всіх можливих випадках бажа-
но використовувати саме сухий метод. 

Інструменти з компонентами, що обертаються, необхідно обробляти, ви-
користовуючи вологий метод, або попередньо очищати щіткою під потоком 
води. Якщо такі інструменти можна обробляти у мийно-дезінфекційному 
апараті, обов’язковою передумовою є можливість їх розташування у підстав-
ках для борів, що підходять для таких машин. У разі ручної обробки інстру-
менти з компонентами, що обертаються, слід покласти у відповідний дезін-
фекційний контейнер (фрезатор), а потім очистити. Те саме стосується ін-
струментів для каналу кореня зуба.

Прямі та кутові наконечники і турбіни необхідно розташовувати окремо та 
піддавати переважно машинній обробці відповідно до інструкцій виробника.

Ефективне очищення потребує, щоб шарнірні інструменти (ножиці, щипці) 
оброблялись у розкритому вигляді з метою мінімізації перекриття поверхонь. 
Лотки, стелажі, тримачі, підставки тощо повинні укладатись таким чином, щоб 
у подальшому очищенні в ультразвукових ваннах або у мийно-дезінфекційних 
апаратах не виникали зони, недоступні для ультразвуку або води. 

З невикористаними інструментами на стоматологічному столі під час об-
робки належить поводитись таким же чином, як і з використаними. Для ін-
струментів, що легко пошкоджуються, необхідно використовувати спеціаль-
ні стелажі або відповідні пристосування для зберігання та обробки.

Одноразові стоматологічні інструменти (наприклад, полірувальні насад-
ки для емалі та щітки для полірування) призначені виключно для разового 
користування. З такими інструментами необхідно поводитись, як зі стома-
тологічними відходами відповідно до чинного законодавства та інструкцій.

Ручне очищення та дезінфекція інструментів
Для ручної обробки інструменти кладуть у комбінований мийно-дезін-

фекційний розчин, що має доведені дезінфекційні властивості. Для цього 
використовуються активні мийні засоби без ефекту фіксації білків з анти-
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бактеріальною дією або без неї та з ферментами або без них. Дезінфекцій-
ну здатність розчину варто перевіряти у найскладніших умовах (при висо-
кому вмісті білків) відповідно до європейських стандартів або чинного націо-
нального законодавства.

Використовуючи мийно-дезінфекційний розчин, необхідно чітко дотри-
муватись інструкцій виробника щодо його концентрації, часу експозиції та 
температури. Неправильна концентрація та занадто довгий час експозиції 
призводять до руйнування інструменту. Ніколи не залишайте інструмент за-
нуреним у розчин упродовж ночі або вихідних.

Сумісність матеріалів залежить від того, з чого зроблений інструмент, 
від складу дезінфекційного засобу, температури, терміну експозиції, концен-
трації та значення рН розчину, що використовується. Що стосується орга-
нічних пероксосполук, зокрема, дезінфекційних засобів з вмістом пероцтової 
кислоти, сумісність значно залежить від складу дезінфекційного засобу та 
особливих умов використання. Хімічна структура дезінфекційного засобу 
з вмістом алкіламінів значно впливає на сумісність матеріалів еластомерів 
та клейових з‘єднань. Тривала обробка силіконових еластомерів дезінфек-
ційними засобами на основі алкіламінів може призвести до затвердіння.

Ультразвукова обробка
Ультразвук є прийнятним способом дезінфекції та очищення невеликих 

за розміром стоматологічних інструментів, що обертаються та коливаються, 
та матричних смужок. Ультразвуком можна успішно видалити накип.

Ультразвукова обробка існує спеціально для очищення інструментів 
з нержавіючої сталі або жорсткої пластмаси. Також за допомогою ультраз-
вуку можна обережно та ретельно очистити і дезінфікувати інструменти, 
чутливі щодо механічного впливу. Потужні ультразвукові пристрої здатні 
розчиняти затвердіння, до яких важко дістатися в інший спосіб. 

У цілому, до підготовки ванни застосовуються такі ж вимоги, як і до руч-
ного очищення та дезінфекції у ваннах для занурення. Проте необхідно до-
тримуватись певних умов. 

Ванну слід наповнювати до визначеного рівня. До води необхідно дода-
вати відповідний мийний або дезінфекційний засіб. Ефективність очищення 
підтримується в температурному режимі від 40 °C до 50 °C. Більш висока 
температура може призвести до формування кров’яної корки. Щойно при-
готовлений дезінфекційний або мийний розчин потребує дегазації перед 
першим використанням. 

Своєчасна заміна мийно-дезінфекційного розчину є важливою проце-
дурою. Високий рівень забруднення в ультразвуковій ванні перешкоджає 
мийним властивостям та підвищує небезпеку появи корозії. Залежно від 
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умов використання розчин необхідно періодично заміняти відповідно до ін-
струкцій виробника.

Для забезпечення належного очищення необхідно завжди дотримува-
тись таких правил:

1) розташовувати інструменти тільки у спеціальних тримачах або корзи-
нах для забезпечення ефективності ультразвукової обробки; 

2) предмети, що підлягають обробці, повністю занурювати в мийний 
розчин;

3) шарнірні інструменти (наприклад, ножиці) розкривати з метою зве-
дення до мінімуму перекритої частини поверхонь; 

4) не перевантажувати лотки; 
5) інструменти з порожнинами, такі як трубки для всмоктування, класти 

в ультразвукову ванну під кутом, щоб забезпечити вихід повітря, що зали-
шилось, адже воно може знизити ефективність очищення; 

6) леза не повинні контактувати з іншими металевими частинами.
Після ультразвукової обробки інструменти слід або ретельно ополос-

нути вручну, або піддати машинній обробці. Ручне ополіскування можна 
проводити питною проточною водою, забезпечуючи змиття всіх залишків 
мийно-дезінфекційних засобів. З метою уникнення появи плям від води 
для кінцевого ополіскування рекомендується використовувати демінера-
лізовану воду.

Застереження щодо деяких стоматологічних інструментів
Прямі та кутові наконечники, турбіни та інші приводи належить обробля-

ти у ванні для занурення або ультразвуковій ванні. 
Стоматологічні інструменти з компонентами, що обертаються, слід об-

робляти тільки у відповідних мийно-дезінфекційних засобах. До ультразву-
кової обробки їх необхідно розташовувати у спеціальних підставках для за-
побігання будь-яким пошкодженням через контакти між інструментами (на-
приклад, гострими лезами, дрібним алмазним покриттям). Ефективність 
очищення в ультразвуковій ванні обмежена щодо полірувальних та гнучких 
інструментів (полірувальні щитки, поліри), адже еластичні інструменти по-
глинають ультразвук. 

Стоматологічні інструменти для лікування каналу кореня зуба, обладна-
ні кольоровою ручкою з анодованого алюмінію, не слід обробляти лужними 
розчинами, тому що це зіпсує функцію кольорового кодування. 

Підставки або лотки для інструментів, зроблені з нестійкої до корозії 
сталі, наприклад, з хромованої латуні, анодованого алюмінію або пласти-
ку, необхідно використовувати з відповідними мийно-дезінфекційними за-
собами. 
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Стоматологічні дзеркала можуть пошкодитись в ультразвуковій ванні. 
Кислотні мийні засоби, наприклад, засоби для видалення цементу, не-

обхідно використовувати тільки у крайніх випадках, адже вони спричиняють 
корозію на поверхнях та паяних швах.

Машинне очищення та дезінфекція
Очищення та дезінфекцію можна найкращим чином стандартизувати за 

допомогою автоматичної машинної обробки. Завжди пам’ятайте, що пра-
вильне очищення під час обробки інструментів має вирішальну роль як для 
збереження їх придатності, так і для успішної стерилізації. Міжнародний 
стандарт (EN ISO 15883) та національні версії цього стандарту (наприклад, 
DIN EN ISO 15883), а також національні правила визначають, що дозволено 
використовувати тільки затверджені машинні мийно-дезінфекційні процеду-
ри. Загальні вимоги до мийно-дезінфекційних апаратів викладено в частині 
1 стандарту EN ISO 15883.

Рекомендується, щоб машинній процедурі передував сухий метод об-
робки. У разі застосування вологого методу (наприклад, для інструментів 
з компонентами, що обертаються) необхідно повністю змивати нанесену пі-
ну з активним мийно-дезінфекційним засобом. Вона може значно зменшити 
промивальний тиск під час машинного очищення. Те ж саме застосовується 
у випадках, коли надто забруднені інструменти (залишки пломбувального 
матеріалу, що прилипли до стоматологічних інструментів тощо) обробляють-
ся вручну або ультразвуком.

Стандартизовані методики очищення та дезінфекції найкраще досяга-
ються за рахунок автоматичних процедур у машинах із застосуванням тер-
мічної дезінфекції. Ретельне очищення під час обробки інструментарію за-
звичай є запорукою збереження якості. Перед обробкою в автоматичних 
мийних приладах (дезінфекторах) інструменти слід зберігати сухими.

У принципі, інструмент має бути поміщений до автоматичного мийного 
приладу (дезінфектора) безпосередньо після застосування, особливо у разі 
вираженого забруднення або контамінації їдкими речовинами. Однак інстру-
менти з помірним забрудненням дозволяється залишати на термін до шести 
годин.

Якщо інструмент занурений у дезінфектант та очисний розчин перед 
автоматичною обробкою, за можливості необхідно використовувати продук-
ти з низькою піноутворюючою здатністю. При використанні пінистого про-
дукту будь-які залишки слід ретельно змити перед обробкою в автоматич-
ному мийному приладі. Цієї процедури необхідно дотримуватись також 
у випадках, коли значно забруднені інструменти, наприклад, висохлою кров’ю 
та залишками секрету ротової порожнини або пломбувального матеріалу, 
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зазнали попередньої обробки в ультразвуковій ванні або замочувальному 
посуді.

Слід пам’ятати, що лише інструменти, які достатньо стійкі до корозії та 
термічно стабільні, можна обробляти в автоматичних мийних приладах (де-
зінфекторах).

Піддони та підставки мийних приладів дають можливість покласти ін-
струменти так, щоб не пошкодити їх.

Під час  машинної обробки слід дотримуватись таких вимог:
1. Не перевантажуйте перфоровані лотки. Для ефективного очищення 

необхідно правильно завантажувати всі лотки, вставки, тримачі для забез-
печення вільного доступу мийних (дезінфекційних) засобів до всіх поверхонь 
інструментів уздовж усієї довжини кола. Для перевірки ступеня надійності 
завжди слід дотримуватися визначеного порядку завантаження.

2. Розкривайте інструменти з шарнірами перед завантаженням для за-
безпечення достатнього очищення ділянок зчленувань. 

3. Використовуйте спеціальні вставки для інструментів з порожнинами. 
Інструменти з порожнинами (наприклад, турбіни) потребують обережного 
очищення та ополіскування і з внутрішньої сторони. Інструменти з довгими 
або вузькими порожнинами (канали, трубки, канюлі) також повинні бути про-
миті зсередини. 

4. Уникайте відгородження від розпилювальних насадок. Ванночки та 
підставки мають  бути встановлені таким чином, аби не перешкоджати очи-
щувальному процесу відгородженням промивних струменів. Розташовуючи 
на лотках великі інструменти, слід переконатися в тому, що вони не заважа-
ють іншим. Інструменти необхідно розташовувати у такий спосіб, щоб запо-
бігати механічним пошкодженням унаслідок контакту.

5. Перевіряйте температуру води на вході. Рекомендується постачання 
холодної води, оскільки холодна вода також здатна видаляти білки. Темпе-
ратура води на вході не повинна перевищувати 45 °С. Вища температура 
може призвести до коагуляції білків, що призведе до проблем під час очи-
щування.

Слід чітко дотримуватися інструкцій виробника щодо миючих речовин. 
Лише правильне дозування гарантуватиме досконалу дезінфекцію та забез-
печить оптимальне очищення з максимальним ступенем захисту матеріалу.

Правильна доза миючої речовини забезпечує досконале очищення та 
максимальний захист.

Інструменти з обертовими компонентами, виготовленими з твердосплав-
ної або нержавіючої сталі, рекомендовано обробляти у спеціальних підстав-
ках, щоб запобігти пошкодженню леза. Кольоровий анодований алюміній 
може зблякнути внаслідок машинного очищення, втративши свою функцію 
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кодування. Проте, якщо використовуються спеціальні мийні засоби та по-
вністю демінералізована вода для кінцевого ополіскування (і для теплової 
дезінфекції), тоді такі інструменти можна обробляти та дезінфікувати разом 
з іншими виробами. 

Предмети слід виймати з машини одразу після закінчення програми. Як-
що залишити їх в апараті, волога може спричинити корозію.

Як правило, рекомендується застосовувати процеси, в яких очищення 
проходить як окремий етап до дезінфекції. Для машинної обробки є варіанти 
термічної та термічно-хімічної дезінфекції. Як правило, кращим вибором є 
термічна дезінфекція. Тому слід брати до уваги придатність медичних виробів 
для машинної обробки з термічною дезінфекцією ще під час придбання.

Будь-які залишки від процесу очищення мають бути видалені у наступ-
них циклах промивання, інакше на поверхні інструмента виникнуть плями 
або зміниться забарвлення. Додаткове використання належної нейтралізу-
ючої речовини поліпшить результат кінцевого промивання.

Під час термічної обробки дезінфекція проходить при температурі 65 °C 
протягом необхідного терміну витримки. Для вимірювання дезінфекційної 
здатності було введено значення Ao (EN ISO 15883-1, додаток А). Воно визна-
чає залежність температури від часу як співвідношення мікробіологічного за-
бруднення та цільового призначення залученого медичного виробу (напри-
клад, Ao = 3000 = 90 °C та 5 хвилин терміну дії). Структура програми залежить 
від підсумкових вимог до очищення, дезінфекції та якості ополіскування, 
а також від предметів, що обробляються. 

Машинна програма обробки з термічною дезінфекцією, як правило, вклю-
чає такі етапи:

1. Попереднє промивання. Холодна вода без домішок для видалення 
грубого бруду та речовин, що утворюють піну. 

2. Миття. Гаряча або холодна вода. Миття зазвичай проводиться при 
температурі 40–55 °C не менше 5 хвилин. Для цього можуть застосовувати-
ся лужні вироби. Вибір мийного засобу залежить від матеріалу та власти-
востей інструментів, що обробляються, необхідної ефективності очищення 
та від національних правил і рекомендацій. 

3. Перше проміжне ополіскування проводиться гарячою або холодною 
водою. Додання кислотного нейтралізатора полегшує видалення залишків 
лужних мийних засобів. Навіть при використанні нейтральних мийних засо-
бів бажано додавати кислотний нейтралізатор з метою запобігання відкла-
дення накипу (наприклад, у випадках, коли вода, що використовується, має 
підвищений вміст солей).

4. Друге проміжне ополіскування. Гаряча або холодна вода без домішок 
(за можливості, використовуйте повністю демінералізовану воду). Залежно 
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від предметів, що підлягають обробці, а також необхідної якості ополіскуван-
ня та рівня безпеки, необхідно робити декілька проміжних ополіскувань без 
домішок.

5. Термічна дезінфекція (кінцеве ополіскування). Використання повністю 
демінералізованої води запобігає появі плям, відкладень та корозії на по-
верхнях інструментів. Крім того, це перешкоджає формуванню кристалів, 
що можуть завадити процесу стерилізації. Додаючи засіб для кінцевого опо-
ліскування з метою скорочення періоду сушіння, перевірте сумісність мате-
ріалів предметів, що обробляються. Кінцеве промивання необхідно прово-
дити із залученням повністю деіонізованої води для уникнення заплямуван-
ня та знебарвлення. Кінцева речовина для промивання може бути додана 
наприкінці циклу.

6. Сушіння. Необхідно забезпечити достатнє сушіння за допомогою мий-
но-дезінфекційного апарату або відповідних заходів. Беручи до уваги вико-
ристані хімічні речовини, слід завжди дотримуватись інструкцій виробника 
щодо концентрації, температури та періоду експозиції. Це гарантує хороші 
результати та максимально підтримує матеріали інструменту в непошкодже-
ному стані. Має забезпечуватись можливість перевірки автоматичного до-
зування об’єму рідких хімічних засобів для обробки.

Після закінчення процедури дверцята машини необхідно негайно відчи-
нити для забезпечення належного повітрообміну. Це сприятиме оптималь-
ному застосуванню тепла, що утворюється інструментом, та уникненню утво-
рення конденсату, що викликає корозію. 

Не дозволяється залишати інструмент на ніч у закритій машині для 
мийки та дезінфекції.

Слід пам’ятати , що зчленування та шарніри ножиць потребують особли-
вої уваги при висушуванні. Висушування за допомогою фену — ефективний 
та особливо м’який процес щодо матеріалів.

Особливості поводження з деякими інструментами під час машин-
ної обробки

Для стоматологічних інструментів, що легко пошкоджуються, можна за-
стосовувати машинну обробку, якщо вони надійно закріплені (наприклад, 
у підставках), та використовується ефективний метод ополіскування.

Стоматологічні зонди, інструменти для лікування пародонтозу та інші враз-
ливі інструменти маютьбути захищені від пошкодження шляхом зберігання 
у спеціальних захисних тримачах (наприклад, у штативах та підставках).

Стоматологічні інструменти з компонентами, що обертаються і колива-
ються (такі, як свердла, фрези, бори або абразивні інструменти, наконечни-
ки, сталеві, алмазні інструменти, спечені твердосплавні інструменти та по-
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лірувальне обладнання) та інструменти для роботи з кореневими каналами 
підлягають тільки машинній обробці, якщо це чітко вказано виробником. Їх 
необхідно розташовувати у спеціальних інструментальних підставках, що 
підходять для ополіскування. Може знадобитись додаткова попередня об-
робка ультразвуком. Спечені твердосплавні інструменти упродовж автома-
тичної обробки можуть зазнавати корозії та втрачати гостроту. 

У стандартних процедурах автоматичного промивання забарвлені час-
тини з анодованого алюмінію, так само як і керамічні інструменти, втрачають 
забарвлення, і, відповідно, кодування. Кращим вибором є використання ін-
струментарію з ручками, виробленими з нержавіючої сталі, забарвленого 
титану або пластику.

Уся залишкова волога має бути видалена відразу після закінчення про-
цедури. Необхідно провести рекомендовані виробником процедури з догля-
ду та обслуговування. Наконечники та кутові наконечники з еластичними 
світловодами можуть підлягати автоматичній обробці, інше обладнання зі 
світловодами автоматичній обробці не підлягає.

Інструменти для лікування каналу кореня зуба потрібно завжди обро-
бляти в зручних інструментальних підставках, щоб запобігти пошкодженню 
делікатних частин та мінімізувати небезпеку тілесних ушкоджень. 

Ультразвукові та звукові насадки з отвором для внутрішнього охолоджен-
ня необхідно підключати до спеціальних перехідників для забезпечення вну-
трішнього ополіскування. З метою запобігання корозії для кінцевого ополіс-
кування потрібно використовувати виключно повністю демінералізовану воду.

Прямі та кутові наконечники і турбіни, а також інші приводні пристрої 
можуть проходити машинну обробку, якщо це в прямій формі дозволено ви-
робником. Під час машинної обробки належить дотримуватися відповідних 
вимог, а також якщо є спеціальні пристрої для ополіскування аерозольного 
та повітряного каналу привода турбіни та системи рециркуляції вхідного по-
вітря. Те саме стосується каналів для розпилення (повітря та води) і привод-
ного шнура терапевтичних інструментів з електроприводом: для них також 
існують спеціальні пристрої та речовини з комбінованим очищенням, догля-
дом та дезінфекцією.

Стоматологічні дзеркала характеризуються швидкою зношуваністю. 
Дзеркала зі срібним поверхневим напиленням можуть мутніти при машин-
ній обробці. Стоматологічні дзеркала з родієвим поверхневим напиленням 
характеризуються термічною та хімічною стабільністю, проте поверхневе 
покриття робить їх більш чутливими до механічних пошкоджень.

Стоматологічні інструменти зі стійкими залишками коагуляції, що не 
можна видалити за допомогою додаткового інтенсивного очищення (напри-
клад, 3 % розчином перекису водню, щітками, в ультразвуковій ванні), 
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підлягають обов’язковій утилізації, адже надалі належне функціонування та 
гігієну гарантувати неможливо.

Перевірка та обслуговування інструментів
У стоматологічних закладах (кабінетах) дотримання відповідних стан-

дартів очищення відіграє надзвичайно важливу роль для вдалої стерилізації. 
Інструменти, що підлягають стерилізації, повинні бути макроскопічно чисти-
ми, тобто на них не повинно бути видимих залишків. Це перевіряється шля-
хом візуального огляду. 

Критичні зони, такі як ручки, з’єднання або зубчасті затискачі, по-
требують особливо ретельної перевірки. Під час огляду інструментів 
рекомендується використовувати робочі лампи зі збільшувальним 
склом. Якщо є сумніви щодо рівня очищення, особливо щодо інстру-
ментів з порожнинами, необхідно провести хімічні тести на наявність 
білків та крові. 

Усі інструменти з отворами, такі як канюлі тощо, необхідно перевірити 
на прохідність (вільне проходження, відсутність перешкод). Закупорені ін-
струменти необхідно повторно обробити. Якщо це не допомагає, такі інстру-
менти слід замінити. 

Недостатньо очищені інструменти слід повторно очистити, продезінфі-
кувати, а потім ополоснути належним чином. Інструменти з металевими по-
верхнями ковзання, такі як шарнірні вироби, слід змастити за допомогою 
прес-маслянки або точкового нанесення крапель масла до того, як інстру-
менти будуть піддаватися функціональним випробуванням.

Технічне обслуговування означає цільове нанесення засобів для догля-
ду на місця з’єднань, шарніри, замки, різьбу або поверхні тертя інструментів, 
таких як щипці або ножиці, після обережного очищення та дезінфекції. Це 
зменшує тертя металу об метал і, таким чином, є запобіжним заходом про-
ти корозії внаслідок механічного тертя. Це забезпечує збереження інстру-
ментів у робочому стані та легкий рух шарнірів.

Чистоту інструментів, очищених вручну чи за допомогою миючої маши-
ни для дезінфекції, має бути видно неозброєним оком. На них не повинно 
бути крові, слини чи інших забруднень — пломбувальних матеріалів чи 
реактивів для травлення.

Такі конструкції, як кліщі, зчленування та шарніри чи рифлені поверхні 
затискачів необхідно перевіряти особливо уважно.

Стоматологічні інструменти із залишками хімічного або іншого забруд-
нення потребують додаткового очищення. Більш детальна інформація з цьо-
го питання надається в інструкції виробника у розділі «Ручна дезінфекція та 
ультразвукова обробка».
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Слід пам’ятати, що навіть після ретельного очищення на стоматологіч-
них інструментах можуть залишатись плями. Вони можуть бути спричинені:

• неправильно проведеною процедурою (наприклад, якщо нові інстру-
менти не були очищені перед стерилізацією);

• несумісністю мийних, дезінфекційних засобів і засобів догляду;
• недостатнім полосканням наприкінці;
• недотриманням вимог щодо дозування мийних та дезінфекційних за-

собів і засобів догляду;
• залишками лікарських засобів;
• поганою якістю води (наприклад, через занадто тривалий цикл реге-

нерації в іонообмінному фільтрі);
• використанням для полоскання недостатньо дистильованої води;
• забрудненою парою для стерилізації;
• смужками стерилізаційних індикаторів.
Перед експлуатаційною перевіркою зчленування та шарніри інстру-

ментів, таких як щипці голкотримачів, потрібно змастити засобами догля-
ду на основі парафіну. Мастило чи спрей, які для цього використовують-
ся, повинні бути паропроникними, термостабільними і підходити для сте-
рилізації.

Перед проведенням експлуатаційної перевірки інструменти слід охоло-
дити і змастити, щоб уникнути зношування металу та механічних пошко-
джень. Механічне пошкодження металу може спричинити заїдання шарнір-
них з’єднань, воно може також викликати корозію.

Слід перевірити, щоб спеціальні інструменти (наконечники для подріб-
нення, пристрої для сточування/бури, інструменти для роботи з кореневим 
каналом, інструменти для видалення зубного каменю) були повністю функ-
ціональними. Відберіть тупі, зігнуті чи іншим чином пошкоджені інструменти.

До таких чутливих інструментів, як мікрохірургічні інструменти, інстру-
менти для лікування парадонтозу чи шліфувальні інструменти, застосову-
ється експлуатаційна перевірка під збільшувальним склом.

Інструменти необхідно зберігати і транспортувати на спеціальних під-
ставках чи інших придатних для цього пристроях. Це захистить їх від тертя, 
тиску, ударів та зсування.

Бездоганні інструменти із нержавіючої сталі не повинні торкатися інстру-
ментів із пошкодженою поверхнею, наприклад, заржавілих інструментів чи 
інструментів, у яких відшарувалось хромове чи нікелеве покриття.

Пошкоджені, вкриті корозією та зношені інструменти потрібно негайно 
вилучити, щоб уникнути контакту корозії з інструментами із нержавіючої 
сталі, обладнанням для стерилізації, стерилізатором та автоматичними мий-
ними пристроями (дезінфекторами).
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Інструменти з плямами чи інструменти, які змінили забарвлення, можуть 
піддаватися додатковій обробці.

Пакування стоматологічних інструментів
Залишки вологи на інструментах можуть спричинити корозію контактів 

і поставити під загрозу ефект стерилізації. Упакування впливає на якість ви-
сихання. Стерилізаційне пакування повинно відповідати чинним стандартам 
якості та експлуатації і має бути сертифіковане для певного методу стерилізації. 

До упакованих предметів, що потребують стерилізації, застосовуються 
частини 1 і 2 міжнародного стандарту EN ISO 11607. У ньому визначено па-
кувальні матеріали (частина 1) та процес пакування (частина 2).

Упаковка для виробів, що підлягають стерилізації, має бути стерильною 
бар’єрною системою, що запобігає потраплянню мікроорганізмів в упаковку 
та забезпечує можливість виймання виробу в асептичних умовах. Стериль-
на бар’єрна система є перешкодою для мікробів, що запобігає забрудненню 
в певних умовах, до яких належать: а) температура; б) тиск; в) вологість; 
г) сонячне світло; д) чистота; е) патогенне забруднення.

Захисна упаковка — це додаткова упаковка, створена для запобігання 
пошкодженням стерильної бар’єрної системи з моменту, коли предмети скла-
даються разом, і до моменту використання. Стерильна бар’єрна система 
може бути багаторазового (стерилізаційні контейнери) або одноразового 
використання (нетканий матеріал, папір, прозорий пакет). Контейнери та 
системи зберігання допомагають підтримувати придатність інструментів. 

Упаковка має значний вплив на результати стерилізації. Тому пакуваль-
на система (стерильна бар’єрна система та захисна упаковка) має відпові-
дати процедурі стерилізації. 

Пакувальний матеріал не повинен надто вбирати стерилізуючий агент, 
а також не може призводити до будь-яких змін у засобі для стерилізації. Крім 
того, відповідність упаковки досліджується під час валідації процесу стери-
лізації. Перевірці підлягають також попередні процедури формування упа-
ковки, термозварювання та комплектації. У разі якщо використовуються но-
ві матеріали, які ще не були погоджені належним чином, необхідно повторно 
провести оцінку (валідацію) робочих процедур.

Особливості спеціальних стоматологічних інструментів
Інструменти з алмазним покриттям не потребують додаткових інструк-

цій з догляду. З ними можна поводитися так само, як і з інструментами з не-
ржавіючої сталі.

Складна внутрішня будова наконечників, кутових деталей і турбінних 
бормашин вимагає особливої обробки згідно з інструкціями виробника.
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Деякі бури роблять не із нержавіючої сталі, а з інших матеріалів. Їх необ-
хідно обробляти відповідними препаратами згідно з інструкціями виробника.

Ріжучі інструменти (періодонтальні інструменти, піднімачі, пристосуван-
ня для відсування краю ясен, кюретажні ложки) необхідно регулярно гостри-
ти. Інструменти необхідно гострити після кожного використання, щоб вони 
залишалися в робочому стані.

Заново нагострені інструменти матимуть тонший поперечний зріз. Як-
що існує загроза, що в нормальному режимі експлуатації інструмент зі-
гнеться чи, навіть, зламається, то такі інструменти необхідно відібрати та 
вилучити.

З метою збереження придатності інструментів важливо забезпечити на-
лежне висушування, адже залишки вологи можуть спричинити корозійні по-
шкодження. Якщо використовується нетканий матеріал, слід забезпечити, 
щоб він не заважав процесу сушіння.

Необхідно передбачати можливість нанесення на упаковку такої інформації: 
а) дата стерилізації; 
б) пакувальник; 
в) термін зберігання або позначка «використати до…» (якщо дату ви-

значено); 
г) вміст.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Слід пам’ятати, що стерильні інструменти захищають пацієнта, але сте-
рильність не може замінити чистоту.

Європейські стандарти (EN) вимагають, щоб стерильні інструменти, які 
контактують з пацієнтом, були очищені і продезінфіковані згідно зі стандарт-
ними процедурами. Їх необхідно стерилізувати у стандартному сертифіко-
ваному стерилізаційному упакуванні з використанням усталених методів. 
Після стерилізації інструменти необхідно зберігати згідно із чинними норма-
ми для стерильних інструментів.

У стоматологічній практиці стерилізація є питанням вибору. Різні ін-
струменти, що потребують стерилізації, стерилізують різними методами. 
Важливо використовувати лише ті методи стерилізації та пристрої, що да-
ють змогу проводити затверджену процедуру. Засоби стерилізації та па-
кувальні матеріали необхідно вибирати залежно як від предметів, що під-
лягають стерилізації, так і від методів, що використовуються. У цьому кон-
тексті необхідно суворо дотримуватись вимог інструкції з експлуатації 
відповідного стерилізатора. У стоматологічній практиці найкращим варіан-
том є стерилізація парою.
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Стерилізація парою
Стерилізація проводиться насиченою парою зазвичай при температурі 

134 °C. Стерилізатор та процедура мають відповідати чинним стандартам 
та законодавству. Відповідно до Європейського стандарту для малих паро-
вих стерилізаторів EN 13060 «Малі парові стерилізатори» існують три типи 
таких пристроїв:

Тип B (DIN EN 13060-2): для запакованих (загорнутих) суцільних, по-
рожнистих та пористих предметів. 

Тип N (DIN EN 13060-3): для незагорнутих суцільних інструментів.
Тип S (DIN EN 13060-4): для предметів, перелічених виробником мало-

го стерилізатора.
Стерилізатори типу В рекомендовано для універсального використання 

у стоматологічній практиці. 
Інші типи стерилізаторів мають такі обмеження:
1) малі стерилізатори типу N не підходять для загорнутих (запакованих) 

предметів, а тому зазвичай не підходять для стерилізації предметів, що під-
даються повторній обробці;

2) стерилізатори типу S потребують, щоб користувач перевірив, чи цей 
предмет можна у них стерилізувати.

Слід дотримуватися визначених виробником інструкцій щодо періодич-
ного технічного обслуговування стоматологічного інструментарію. Уважно 
дотримуйтеся інструкцій виробника.

У паровому стерилізаторі можна використовувати лише повністю демі-
нералізовану або дистильовану воду. Використання водопровідної води мо-
же викликати корозію інструментів і самого стерилізатора.

Якщо прилад має стік для конденсату, чистоту води в ньому потрібно 
перевіряти щодня. Потрапляння туди мастила, хімічних препаратів, мета-
левої стружки або іржі буде причиною забруднення інструментів, у резуль-
таті чого вони будуть пошкоджені. Це також спричинить несправність сте-
рилізатора. Тому воду необхідно перевіряти одразу. Якщо буде виявлено 
будь-яке забруднення, пристрій необхідно почистити. Після встановлення 
нового стерилізатора і першої холостої стерилізації необхідно одразу ж за-
мінити воду.

Слід завжди перевіряти, які інструменти дозволено виробником стерилі-
зувати парою. Стоматологічні інструменти, які обертаються (бори та прилади 
для сточування) зазвичай придатні для парової стерилізації. Інструменти, які 
обертаються, але виготовлені не із нержавіючої сталі, можна стерилізувати 
тільки в тому разі, якщо вони запаковані окремо від інших предметів та по 
одному.
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У разі використання парового стерилізатора без вакуумної сушки після 
закінчення програми необхідно залишити дверцята відчиненими. Це забез-
печить інструментам належне висихання. Стерильні інструменти необхідно 
запакувати (загорнути) згідно з встановленими стандартами.

Стерилізація гарячим повітрям
Хоча стерилізація медичного інструментарію гарячим повітрям дещо за-

старіла, у деяких випадках цей метод і досі використовують. У разі стерилі-
зації гарячим повітрям слід дотримуватись таких вимог:

а) правильно закладайте інструменти; 
б) правильно експлуатуйте та перевіряйте стерилізатор.
Якщо температура перевищить 185 °С, рідкий парафін утворить тверду 

смолу і перестане виконувати функцію змащування.
Навіть якщо номінальна температура у 180 °С буде перевищена на ко-

роткий час, є ризик втрати твердості та погіршення функціонування. Є також 
ризик зміни поверхні. Пластикові частини (такі, як кольорові кільця на інстру-
ментах) можуть пошкодитися. Інструкцій виробника стосовно інших темпе-
ратурних обмежень теж необхідно дотримуватись. Наприклад, інструменти 
можуть бути придатні тільки для парової стерилізації.

Для того щоб досягти поширення однакової температури в стериліза-
ційній камері, а, отже, і між предметами, які проходять стерилізацію, потріб-
но виконувати вказівки щодо обсягів завантажень, подані в інструкції до 
стерилізатора.

Слід чітко дотримуватися вказаного часу тривалості (експозиції) стери-
лізації. В жодному разі не відкривайте пристрій під час роботи.

Не використовуйте перед стерилізацією засоби догляду для загального 
захисту поверхні інструменту. Злегка змастіть чистим рідким парафіном 
зчленування та шарніри сухих інструментів перед стерилізацією гарячим по-
вітрям. Щоб уникнути появи плям, не використовуйте силіконове мастило. 

Інструменти, які не можна стерилізувати гарячим повітрям:
1. Турбінні бормашини.
2. Наконечники для бормашин та кутові деталі.
3. Інструменти з пластиковими, гумовими або текстильними частинами.
4. Марковані пластиком інструменти.
5. Кабелі та ручки електродів.
6. Термічно нестійкий пакувальний матеріал.

Слід обов’язково дотримуватися інструкцій виробника до стоматологіч-
них дзеркал.
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ЗБЕРІГАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Рекомендації щодо зберігання нестерильних інструментів
Інструменти можуть піддаватись корозії під дією несприятливих умов 

зберігання. Щоб запобігти корозії, інструменти необхідно зберігати у сухому 
і вільному від пилу середовищі.

Щоб запобігти утворенню на інструментах вологи (конденсату), потрібно 
уникати значних змін температури.

При прямому контакті з інструментами хімічні речовини можуть руйну-
вати метал або виділяти корозійні випари. Тому інструменти не можна збе-
рігати разом з хімічними речовинами.

Належне зберігання забезпечується закладанням інструментів у від-
повідні системи (лотки). Таке зберігання запобігає взаємному пошко-

дженню інструментів і знижує ризик 
поранень:

Слід пам’ятати, що чітко струк-
турована система дає змогу швидко 
вибирати необхідні інструменти.

Варто надавати перевагу закри-
тим системам зберігання, щоб забез-
печити додатковий захист від потра-
пляння шкідливих мікроорганізмів.

Рекомендації щодо зберігання стерильних інструментів
Щоб підтримати стерильність інструментів до моменту їх використання, 

слід упакувати їх у непроникну для мікроорганізмів та придатну для стери-
лізації обгортку. Для захищеного зберігання стерильних предметів основною 
вимогою є сухе середовище без пилу. В таких умовах предмети можуть збе-
рігатися протягом шести місяців. 

Ці умови не стосуються простерилізованих інструментів, не упакованих 
у стерильну обгортку. В такому випадку інструменти потрібно використати 
одразу ж. Стерильні інструменти потрібно чітко позначити, наприклад, ко-
льоровими позначками, щоб уникнути непорозумінь.

ВИМОГИ ДО ОБЛАШТУВАННЯ СТЕРИЛІЗАЦІЙНОЇ КІМНАТИ

Обладнання для дезінфекції та миття
Мийний прилад — дезінфектор. Це має бути машина, яка відповідатиме 

потребам закладу, правильно встановлена, офіційно введена в експлуата-
цію та періодично протестована. 

УВАГА!

Щоб підтримати стерильність інструментів до моменту 
їх використання, слід упакувати їх у непроникну для 
мікроорганізмів та придатну для стерилізації обгортку. 
Для захищеного зберігання стерильних предметів 
основною вимогою є сухе середовище без пилу. В та-
ких умовах предмети можуть зберігатися протягом 
шести місяців
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Специфікації, надані Health Estates, охоплюють багато стандартних ви-
мог до стоматологічного інструментарію, однак можуть бути особливі ви-
моги, які повинен виконати стоматолог. Наприклад, необхідно упевнитися 
в тому, що ви спитали виробників (постачальників) мийного приладу — де-
зінфектора про правильне під’єднання приладу для очищення наконечни-
ків до вашої бормашини, і що лотки для стоматологічного інструменту су-
місні з мийним приладом — дезінфектором. Для забезпечення належного 
очищення інструменти повинні бути правильно завантажені у прилад. По-
сібник з виконання відповідних процедур надається разом зі специфікаці-
єю. Додаткове устаткування має бути на місці для того, щоб обслуговува-
ти систему за відсутності мийних приладів — дезінфекторів, стерилізаторів 
та установок для обробки води протягом періодів ремонту, технічного об-
слуговування та періодичного тестування обладнання.

Настільні парові стерилізатори
У загальній стоматологічній практиці використовуються два види стери-

лізаторів: вакуумні стерилізатори (загорнуті інструменти) (класифіковані як 
тип B) та  стерилізатори для зворотно осмотичних інструментів та пристро-
їв (класифіковані як тип N).

Вакуумні настільні стерилізатори типу B підходять для загорнутих та не-
загорнутих суцільних, пустотілих та пористих предметів, і, оскільки вони осо-
бливо добре підходять для стерилізації наконечників для бормашини, ця 
технологія дедалі частіше стає стандартною для стоматологічної практики. 
Загорнуті предмети, що обробляються у настільному вакуумному стерилі-
заторі, готові до перенесення та залишаються стерильними до моменту їх 
застосування, їх можна зберігати для використання пізніше, що мінімізує 
ризик перехресного зараження.

Забезпечення необхідного запасу загорнутих стерилізованих інструмен-
тів дозволяє продовжувати лікування пацієнтів тоді, коли мийний прилад — 
дезінфектор, стерилізатор або установка для обробки води відсутні внаслі-
док ремонту, технічного обслуговування або тестування. 

Настільні стерилізатори типу N підходять для суцільних незагорнутих 
пристроїв.

За умови досягнення належного промивання та очищення порожнин та 
просвітів і внутрішніх частин наконечників для бормашин у поєднанні з мий-
ним приладом — дезінфектором наконечники для бормашин також можна 
обробляти у стерилізаторі типу N. Там, де пустотілі предмети, що викорис-
товуються на практиці, є одноразовими, стерилізатор типу N може бути вда-
лим рішенням, хоча, як вже було зазначено, технологія цього типу все біль-
ше заміняється стерилізатором вакуумного типу. Стоматологи також мають 
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знати, що інструменти, оброблені у стерилізаторі типу N, в ідеалі повинні 
використовуватися безпосередньо зі стерилізатора, оскільки перенесення 
та зберігання стерилізованих предметів може мати ризик повторного за-
бруднення, і такий ризик повинен бути оцінений та контрольований для його 
мінімізації. 

Стоматологи повинні знати про потенційно збільшені інтервали часу, 
необхідні для знезараження обладнання між прийомами пацієнтів, при ви-
користанні мийного приладу — дезінфектора у поєднанні зі стерилізатором 
вакуумного типу, і це має вважатися частиною процесу оцінювання вимог 
знезараження. Такі оцінювання враховують потенційне збільшення кількос-
ті необхідних інструментів та зазначені у цінових пропозиціях, що подаються 
на розгляд керівництву стоматологічного закладу. Перед тим як придбати 
нові інструменти, стоматологи повинні дізнатися у виробника (або поста-
чальника), чи підходять вони для використання разом з придбаним облад-
нанням для знезараження. Якщо ні, слід вибрати інший бренд або тип інстру-
ментів.

Специфікація також охоплює незалежний процес оцінювання системи 
для перевірки якості процесу знезараження шляхом запису показників тис-
ку та температури, що досягаються під час циклу стерилізації. Стерилізатор, 
оснащений незалежною системою перевірки, дає можливість полегшити 
процес контролю.

Вода, що використовується мийними приладами — дезінфекторами та 
стерилізаторами, не повинна містити хімічних та пірогенних речовин. Водо-
провідна вода не підходить в жодному разі: це має бути стерильна вода для 
промивання, свіжа зворотно осмотична вода або свіжа дистильована вода. 

Установки для отримання зворотно осмотичної води є практичним рішен-
ням і можуть постачатися разом з мийними приладами — дезінфекторами як 
частина закупівельного пакету, що дасть змогу уникнути необхідності трива-
лого зберігання. Таким чином, специфікація на мийний прилад — дезінфектор 
включає таку установку, яка також покриває потреби зворотно осмотичної 
води для роботи стерилізаторів. 
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