Reprocesowanie endoskopów(oznacza ponowna sterylizację)
Endoskopy  są  używane  do  diagnozowania  i  leczenia  wielu  schorzeń.  Mimo,  że 
stanowią  cenne  narzędzie  diagnostyczne  i  lecznicze  w  nowoczesnej  medycynie  i 
częstość  występowania  infekcji  związanych  z  ich  użyciem  jest  ponoć  bardzo  niska 
(około  1  na  1.8  miliona  zabiegów) ,  odnotowano  więcej  przypadków  wzrostu  ilości 
zakażeń  spowodowanego  zanieczyszczonymi  endoskopami  niż  jakimikolwiek  innymi 
wyrobami medycznymi 
. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji nabytych w 
ośrodkach ochrony zdrowia, wszystkie endoskopy wrażliwe na ciepło (np. gastroskopy, 
brochoskopy, endoskopy do przewodu nosowego i gardła) muszą być właściwie myte i 
co  najmniej  poddane  dezynfekcji  wysokiego  stopnia  po  każdym  użyciu.  Można 
oczekiwać,  że  dezynfekcja  wysokiego  stopnia  zniszczy  wszystkie  mikroorganizmy, 
aczkolwiek  gdy  występuje  duża  liczba  sporów  bakteryjnych,  część  z  nich  może 
przetrwać. 
Z  powodu rodzajów penetrowanych jam ciała, giętkie  endoskopy narażone  są  na 
wysoki  poziom  zanieczyszczenia  mikrobiologicznego  (bioburden)  podczas  każdego 
stosowania
.  Na  przykład,  bioburden  znaleziony  na  giętkich  gastroskopach  po  użyciu 
wahał się od 10'5 CFU/ml do 10'10
CFU/ml, przy czym najwyższy ich poziom znajduje się 
w kanałach ssących 99-102
. Przeciętna ilość na bronchoskopach przed myciem wynosiła 6.4x10'4
CFU/ml.  Mycie  redukuje  poziom  zakażenia  mikrobiologiczne  o  4-6  log10'83,
Kilku  badaczy  wykazało,  że  endoskopy  zanieczyszczone  ludzkim  wirusem  niedoboru 
odporności (HIV), mycie połączone z dezynfekcją całkowicie eliminuje zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne  na  instrumentach  endoskopowych. 
Podobnie,  inni  badacze  stwierdzili, że sterylizacja tlenkiem etylenu lub moczenie w 2% 
aldehydzie glutarowym przez  20  minut  jest  efektywne  tylko  jeśli  urządzenie  najpierw  
zostało  właściwie umyte.

FDA  prowadzi  wykaz  dopuszczalnych  płynnych  środków  sterylizujących  i 
dezynfekcyjnych  wysokiego  stopnia,  które  mogą  być  używane  do  obróbki  urządzeń 
medycznych  wrażliwych  na  temperaturę,  takich  jak  giętkie  endoskopy 
.  W  obecnej  chwili,  dopuszczone  przez 
FDA  i  dostępne  na  rynku  są  preparaty  zawierające:  ≥  2.4%  aldehyd  glutarowy,  0.55% 
aldehyd  ortoftalowy  (OPA),  0.95%  aldehyd  glutarowy  z  1.64%  fenolem/fenolanem, 
7.35% nadtlenek wodoru z 0.23% kwasem nadoctowym, 1% nadtlenek wodoru z 0.08% 
kwasu  nadoctowego  oraz  7.5%  nadtlenek  wodoru.  Te  produkty  mają  znakomite 
działanie  mikrobójcze,  jednakże  istnieją  doniesienia,  że  niektóre  utleniacze  chemiczne 
(np.  7.5%  nadtlenek  wodoru  i  1%  nadtlenek  wodoru  w  połączeniu  z  0.08%  kwasem 
nadoctowym [ten ostatni nie jest już w obrocie] ) powodowały  wizualnei funkcjonalne 
uszkodzenia endoskopów.
Użytkownicy powinni uzyskać od producentów informację 
na  temat  zgodności  środka  biobójczego  z  ich  urządzeniem.  Jeśli  środek  biobójczy  jest 
zaakceptowany przez FDA, znaczy to, że jest bezpieczny, jeśli stosowany jest zgodnie z 
zaleceniami na etykiecie; jednakże, specjaliści powinni przeglądać literaturę naukową w 
poszukiwaniu  najnowszych  danych  dotyczących  bezpieczeństwa  ludzi  i  zgodności 
materiałów.  Sterylizacja  giętkich  endoskopów  tlenkiem  etylenu  nie  jest  zbyt  częsta, 
ponieważ  wymaga  dłuższego  czasu  przetwarzania  i  wietrzenia  (np.  12  godzin)  i  jest 
potencjalnie  niebezpieczna dla pracowników oraz pacjentów. Dwa produkty najczęściej 
używane  do  przetwarzanie  endoskopów  w  USA  to  aldehyd  glutarowy  oraz 
automatyczny,  ciekły  proces  sterylizacji,  w  którym  używa  się  kwasu  nadoctowego.
ASGE  zaleca  roztwory  aldehydu  glutarowego,  które  nie  zawierają  środków 
powierzchniowo czynnych, ponieważ  mydlaste  pozostałości tych środków są ciężkie do 
usunięcia  podczas  płukania.

Aldehyd  ortoftalowy  zaczął  zastępować  glutarowy  w 
wielu  placówkach  ochrony  zdrowia,  ponieważ  ma  kilka  potencjalnych  zalet  w 
porównaniu z aldehydem glutarowym: nie stwierdzono, aby podrażniał oczy i nos, nie 
potrzebuje  aktywacji  ani  monitorowania  ekspozycji,  a  także  ma  czas  dezynfekcji 
wysokiego  stopnia  wynoszący  12  minut  w  USA. 
Środki  dezynfekcyjne,  które  nie  są 
zatwierdzone  przez  FDA  i  nie  powinny  być  używane  do  przetwarzania  endoskopów, 
zawierają:  jodofory,  roztwory  chloru,  alkohole,  czwartorzędowe  związki  amoniowe  i 
fenole. Te roztwory mogą być wciąż w użyciu poza granicami Stanów Zjednoczonych, ale 
ich  użycie  powinno  być  odradzane  z  powodu  braku  udowodnionej  skuteczności 
przeciwko wszystkim mikroorganizmom lub niezgodności materiałów. 
Dopuszczanie  przez  FDA  warunków  ekspozycji  podanych  na  etykiecie  środka 
biobójczego  jest  oparte  na  wynikach  testów  produce.  Producent  testuje  produkt  w 
najgorszych zakładanych warunkach dla preparatu biobójczego (tj. minimalne zalecane 
stężenie składnika aktywnego) i zawiera zabrudzenia organiczne. Zazwyczaj producenci 
stosują  5%  obciążenie  biologiczne  i  twardą  wodę  jako  przykład  zanieczyszczeń 
organicznych  i  nieorganicznych.  Zabrudzenie  jest  to  organiczny  ładunek,  na  który 
narażony jest instrument podczas jego użytkowania i który zostaje na instrumencie, jeśli 
nie  zostało  wykonane  mycie.  Ten  sposób  zapewnia,  że  warunki  ekspozycji  całkowicie 
wyeliminują  prątki  obecne  w  zanieczyszczeniach  testowym  (np.  10'5do  10'6
prątków  ludzkich  w  zabrudzeniach  organicznych,  zaschniętych  na  urządzeniu  
endoskopowym),  jeśli  zanieczyszczenia  znajdują  się  w  najtrudniejszych  do  
spenetrowania  obszarach  instrumentu, a także jeśli nie przeprowadzono mycia, co jest  
podstawą bezpieczeństwa. 
Dla 2.4% aldehydu glutarowego, który wymaga 45-minutowego zanurzenia w 25ᵒC aby 
osiągnąć  wysoki stopień dezynfekcji (np. 100% likwidację prątków ludzkich).  FDA nie 
przeprowadziło  testów,  ale  polegało  jedynie  na  danych  producenta  środka.  Dane 
sugerują, że  poziom redukcji prątków ludzkich może wynosić co najmniej 8 log10
, jeżeli najpierw wykona się mycie, a następnie dezynfekcję trwającą 20 minut w 
20°C  (4  -  6log10)

.Bazując  na  tych  danych,  APIC ,  SGNA ,  ASGE
i 
American  College  of  Chest  Physicians
oraz  wytyczne  wielu  stowarzyszeń 
rekomendują  alternatywne  warunki  kontaktu  z  2%  aldehydem  glut  arowym,  aby 
osiągnąć  wysoki  poziom  dezynfekcji  (np.  instrument  może  być  moczony  w  2% 
aldehydzie  glutarowym  w  20ᵒC  na  co  najmniej  20  minut,  aby  dezynfekcję  można  było 
określić  mianem   dezynfekcji  wysokiego  poziomu).  Regulacje  federalne  muszą  być 
zgodne  z  zatwierdzonymi  przez  FDA  oznaczeniami  na  etykietach  dla  środków 
dezynfekcyjnych  wysokiego  stopnia.  Etykiety  zatwierdzone  przez  FDA  dla  dezynfekcji 
wysokiego  stopnia,  która  wykorzystuje  >2%  aldehydu  glutarowego   w  25ᵒC,  w  czasie 
20-90  minut,  zależnie  od  produktu,  w  oparciu  o  trzypoziomowe  testy,  wśród  których 
zawiera  się  test  na  spory  AOAC,  symulację  użycia  na  prątkach  oraz  test  funkcyjny . 
Badania  wspierające  skuteczność  >2%  aldehydu  glutarowego  na  20  minut  w  20ᵒC 
zakładają  odpowiednie  mycie  przed  dezynfekcją,  podczas  gdy  etykiety  zatwierdzone 
przez  FDA  zawierają  dodatkowy  margines  bezpieczeństwa,  mający  pomieścić 
ewentualne  uchybienia  w  myciu.  Placówki,  które  wybrały  stosowanie  czasu  trwania 
wynoszącego  20  minut  w  20ᵒC  właśnie  tak  uczyniły,  bazując  na  rekomendacji  IA  w 
pozycji SHEA p.t. „Zbiorowe wytyczne do przetwarzania elastycznych gastroskopów” z 
lipca 2003
              Elastyczne endoskopy są szczególnie trudne do dezynfekcji
i łatwo je zniszczyć 
z  powodu  ich  skomplikowanej  konstrukcji  i  delikatnych  materiałów,  z  których  są 
wykonane. 
Dokładne  mycie  musi  poprzedzić  każdą  sterylizację  lub  dezynfekcję 
wysokiego  poziomu.  Nie  przeprowadzenie  dokładnego  mycia  może  być  przyczyną 
nieskutecznej  sterylizacji  lub  dezynfekcji  i  może  prowadzić  do  wzrostu  ilości  zakażeń. 
Liczne  badania  wykazały  duże  znaczenie   mycia  w  doświadczeniach  ze  sprzętem 
zakażonym wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV)
, HIV i Helicobacter pylori
Badanie  zakażeń  związanych  z  endoskopami  do  lipca  1992  pozwoliło  odnaleźć 
281  infekcji  przeniesionych  przez  gastroskop  i  96  infekcji  przeniesionych  przez 
bronchoskop.  Spektrum  kliniczne  rozciągało  się  od  kolonizacji  bezobjawowej,  aż  do 
śmierci. Rozpoznawano wielokrotnie gatunki  Salmonelli  i  Pseudomonas aeruginosa  jako 
powodujące  infekcję  przenoszoną  przez  gastroskop,  a  także  prątki  ludzkie,  prątki 
nietypowe  oraz  P.  aeruginosa  jako  najczęściej  powodujące  infekcję  przenoszoną  przez 
bronchoskop.
Głównymi  powodami  przenoszenia  było  nieprawidłowe  mycie, 
niewłaściwy dobór środków dezynfekcyjnych i nie stosowanie się do rekomendowanych 
procedur  mycia  i  dezynfekcji
,  jak  również  wady  w  budowie  endoskopu  lub  w 
myjniach  endoskopowych 
Nie  stosowanie  się  do  ustanowionych  wytycznych 
powoduje  infekcje  związane  z  gastroskopami
i  bronchoskopami.
Potencjalne 
problemy, których przyczyną są same urządzenia powinny być zgłaszane do FDA Center 
for Devices and Radiologic Health.  Badania laboratoryjne wykazały, że z wewnętrznych 
kanałów 71gastroskopów(23,9%) wyhodowano bakterie w ilości ≥100 000 kolonii, po 
zakończeniu wszystkich procedur sterylizacyjnych i dezynfekcyjnych przed użyciem do 
badania  kolejnego  pacjenta   (dziewięć  z  25  placówek  używało  produktu,  który  został 
wycofany  z  rynku  [sześć  placówek  używało  aldehydu  glutarowego  z  fenolanem  w 
proporcji  1:16]  lub  produktu  niezatwierdzonego  przez  FDA  jako  środku 
dezynfekcyjnego  wysokiego  stopnia  [jodoforu],  albo  produktu  który  nie  był  środkiem 
dezynfekcyjnym).Częstość występowania  zakażeń po  czynnościach  medycznych  z 
użyciem  endoskopów,  spowodowanych  niewłaściwym  przetwarzaniem  endoskopów, 
została oceniona bardzo krytycznie. 
Automatyczne  myjnie  endoskopowe  charakteryzują  się  wieloma  zaletami  w 
stosunku  do  ręcznego  przetwarzania:  automatyzują  i  standaryzują  kilka  ważnych 
kroków  w  obróbce ,  zmniejszają  prawdopodobieństwo  pominięcia  istotnych 
etapów  przetwarzania  i  zmniejszają  narażenie  personelu  na  środki  dezynfekcyjnego 
wysokiego  poziomu  lub  na  chemiczne  środki  sterylizujące.   Wzrost  infekcji 
lub kolonizacji jest  spowodowany  awariami  automatycznych  myjni  endoskopowych,  a 
także nieprawidłowy system filtracji wody, który nie jest w stanie zapewnić do płukania 
wodę  „sterylną”  lub  wolną  od  bakterii.  Niezbędne  jest  zagwarantowanie 
przepływu  środka  dezynfekcyjnego  i  wody  do  płukania  przez  kanały  endoskopu 
poprzez prawidłowe złącza między automatyczną myjnią endoskopową a instrumentem 
.  Dodatkowo,  niektóre  endoskopy,  takie  jak  duodenoskopy  (np.  endoskopowa 
cholangiopankreatografia wsteczna  -  ERCP) zawierają dodatkowe elementy (np. kanał 
elewator),  które  wymagają  płukania  ciśnieniowego,  co  nie  jest  możliwe  w  większości 
automatycznych  myjni  endoskopowych  i  muszą  być  czyszczone  i  dezynfekowane 
ręcznie,  przy  użyciu  strzykawki  2-  do  5  ml,  aż  do  momentu,  kiedy  staną  się  dostępne 
duodenoskopy  wyposażone  w  szerszy  kanał  elewator,   które  mogą  być  lepiej 
przetwarzane przez automatyczne myjnie endoskopowe.
Ogniska zakażeń związane z 
częściami  endoskopu  wymagającymi  demontażu ,   takimi  jak  zawory  ssące  i 
akcesoria endoskopowe przeznaczone do wprowadzania przez elastyczny endoskop, np. 
kleszcze do biopsji, podkreślają znaczenie mycia w celu usunięcia zanieczyszczeń przed 
dezynfekcją wysokiego poziomu lub sterylizacją. 
Niektóre typy zaworów są obecnie 
dostępne  jako  produkty  jednorazowego  użytku  (np.  zawory  bronchoskopów)  lub 
produkty, które można sterylizować parą (np. zawory gastroskopów). 
Automatyczne myjnie endoskopowe wymagają dalszego rozwoju i udoskonalenia 
ich projektów, podobnie jak endoskopy, tak żeby nie stanowiły potencjalnego 
źródła  czynników  zakaźnych.  Endoskopy  wykorzystujące  jednorazowe  elementy  (np. 
ochronne bariery lub osłony) mogą stanowić alternatywę dla konwencjonalnej płynnej 
dezynfekcji wysokiego stopnia/sterylizacji
. Inną nową technologią jest kamera w 
kapsułce połykana przez pacjenta, która przemieszcza się w przewodzie pokarmowym i 
przekazuje kolorowe zdjęcia jelita cienkiego do odbiornika noszonego poza ciałem. Taka 
kapsuła obecnie nie zastępuje kolonoskopii.
Opublikowane  rekomendacje  do  mycia  i  dezynfekcji  oprzyrządowania 
endoskopowego  powinny  być  ściśle  przestrzegane.
.Każda osoba przetwarzająca instrumenty endoskopowe 
powinna  przejść  wstępne  i  coroczne  testy  kompetencji,  aby  zapewnić  właściwe 
wyszkolenie personelu 
Ogólnie  mówiąc,  dezynfekcja  lub  sterylizacja  endoskopów  przy  użyciu
chemicznego  środka  sterylizującego  zawiera  pięć  etapów  po  wykonaniu  badaniu 
szczelności:
1.  Mycie:  mechaniczne  mycie  wewnętrznych  i  zewnętrznych  powierzchni, 
włącznie  ze  czyszczeniem  szczotką  wewnętrznych  kanałów  i  płukanie 
każdego  wewnętrznego  kanału  wodą  z  detergentem  lub  czyszczącym 
płynem enzymatycznym (przed zanurzeniem zalecane jest wykonanie testu 
szczelności). 
2.  Dezynfekcja:  zanurzenie  endoskopu  w  środku  dezynfekcyjnym  wysokiego 
stopnia (lub chemicznym środku sterylizującym), i wypełnienie wszystkich 
dostępnych  kanałów  (kanał  ssania/biopsyjny  i  kanał  woda/powietrze) 
środkiem  dezynfekcyjnym,  co  eliminuje  kieszenie  powietrzne  i  zapewnia 
kontakt  środka  biobójczego  z  wewnętrznym  kanałem,  ekspozycja  na  czas 
zalecany dla określonego produktu. 
3.  Płukanie:  płukanie  endoskopu  i  wszystkich  kanałów  wodą  sterylną,  wodą 
filtrowaną  (powszechnie  używaną  w  automatycznych  myjniach 
endoskopowych) lub wodą  z kranu (tj. wysokiej jakości wodą  pitną, która 
spełnia federalne normy czystości wód w miejscu użytkowania).
4.  Suszenie:  płukanie  zewnętrznej  powierzchni  i  kanałów  alkoholem  i 
suszenie   sprężonym  powietrzem  po  dezynfekcji  i  przed 
przechowywaniem.
Przechowywanie:  przechowywać  endoskopy  w  sposób,  który  zapobiegnie 
ponownemu  skontaminowaniu  i  sprzyja  suszeniu  (np.  zawiesić  poziomo).  Suszenie 
endoskopu (kroki  3 i 4) jest niezbędne do znacznego zmniejszenia ryzyka ponownego 
zakażenia endoskopu mikroorganizmami, które mogą być obecne w wodzie do płukania 
.  Jedno  z  badań  wykazało,  że  endoskopy  po  dekontaminacji  (tzn.  ich  kanały 
wodne/powietrzne, kanały ssania/biopsji) generalnie nie wykazywały wzrostu bakterii 
(100% po 24 godzinach, 90% po 7 dniach [1 CFU koagulazo-ujemnych gronkowców w 
jednym kanale]) jeśli były pionowo zawieszone w wentylowanej szafie . Inni badacze 
wykazali,  iż  wszystkie  endoskopy  były  wolne  od  bakterii  natychmiast  po  dezynfekcji 
wysokiego poziomu i tylko 4 ze 135 endoskopów było pozytywnych podczas późniejszej 
pięciodniowej oceny (bakterie skórne hodowane z powierzchni endoskopu). Wszystkie 
próbki pobierane przez przepłukiwanie kanałów pozostały sterylne
. Ponieważ woda 
z  kranu  może  zawierać  niski  poziom  mikroorganizmów ,  niektórzy  badacze 
sugerowali,  że  należy  używać  w  automatycznych  myjniach  endoskopowych  wyłącznie 
wody  sterylnej  (która  może  być  kosztowna)
lub  filtrowanej.  Takie  sugestie  nie  są 
zgodne z opublikowanymi wytycznymi, które dopuszczają wodę z kranu w połączeniu z 
płukaniem  alkoholem  i  suszeniem  sprężonym  powietrzem,  ani  z  literaturą 
naukową.Dodatkowo,  nie  znaleziono  dowodów  na  przenoszenie  chorób,  jeśli  po 
płukaniu  wodą  kranową  zastosowano  płukanie  alkoholem  i  suszenie  sprężonym 
powietrzem.  Automatyczne  myjnie  endoskopowe  produkują  filtrowaną  wodę  poprzez 
przejście  jej  przez  filtr  bakteryjny  (np.  0.2µ).  Filtrowana  woda  do  płukania  została 
zidentyfikowana jako źródło zakażenia bakteryjnego w badaniach wykonanych w latach 
1996-2001,  w  których  poddano  badaniu  akcesoria,  kanały  ssące  endoskopów  i 
wewnętrzną komorę automatycznej myjni endoskopowej. Odnotowano, iż 8.7% próbek 
zebranych  w  latach  1996-1998  miało  wzrost  bakteryjny,  przy  czym  w  54%  był  to 
gatunek  Pseudomonas.  Po  wprowadzeniu  systemu  do  płukania  rur  myjni  gorącą  wodą 
(60ᵒC przez 60 minut  dziennie),  częstotliwość pozytywnych  wyników spadła  do około 
2%,  przy  czym  była  to  nieznaczna  izolacja  >10CFU/m
.  Oprócz  etapów 
reprocesowania  endoskopów,  powinno  się  dodatkowo  opracować   system  kontroli,
który  zapewni  użytkownikowi  informację  czy  endoskop  został  odpowiednio  umyty, 
zdezynfekowany,  a  także  czy  jest  właściwie  przechowywany  (np.  szafie  przeznaczonej 
tylko  do  endoskopów  po  dekontaminacji).  Jeśli  użytkownicy  zostawiają  endoskopy  na 
wózkach transportowych, może powstać wątpliwość, czy endoskop jest reprocesowany, 
czy  nie.  Mimo,  że  jedne  z  wytycznych  rekomendują,  aby  endoskopy  (np. 
duodendoskopy)  były  poddane  dekontaminacji  bezpośrednio  przed  użyciem 
,  inne 
wytyczne nie wymagają takiego postępowania 
i z wyjątkiem AORN, organizacje 
zawodowe  nie  zalecają,  aby  powtarzać  dekontaminację  przed  stosowaniem,  jeśli 
podstawowy  proces  bezpośrednio  po  użyciu  został  przeprowadzony  prawidłowo.  W 
ramach  programu  zapewnienia  jakości,  personel  zakładu  opieki  zdrowotnej  może 
rozważyć  losowe  badanie  mikrobiologiczne  przetworzonych  już  endoskopów,  aby 
zapewnić wysoki poziom dezynfekcji lub sterylizację
. Przetworzone endoskopy 
powinny  być  wolne  od  drobnoustrojów  chorobotwórczych,  z  wyjątkiem  małej  liczby 
stosunkowo  niezjadliwych  drobnoustrojów  które  stanowią  egzogenne  skażenie 
środowiska  (np.  koagulazo-ujemne  Staphylococcus,  gatunek  Bacillus,  moczugowiec 
błonicy).  Mimo,  że  istnieją  rekomendacje  w  sprawie  wody  do  ostatniego  płukania 
podczas  przetwarzania  endoskopu  (powinna  być  kontrolowana  mikrobiologicznie  co 
najmniej  raz  w  miesiącu,  nie  ma  żadnego  standardu  mikrobiologicznego  w  tej 
sprawie  i  nie  określono  dopuszczalnej  liczby  drobnoustrojów  hodowanych  na 
endoskopie.   Oprócz  tego  nie  skojarzono  związku  między  zakażeniem  po  zabiegu 
endoskopowym  i  wyhodowaniem  drobnoustrojów  z  endoskopów,  a  rutynowymi 
badaniami  zdekontamionowanych  endoskopów  i  rutynowymi  badaniami  wody  użytej 
do  ostatniego  płukaniaJeśli  reprocesowane  endoskopy  byłyby  badane,  posiewy  z 
endoskopu  pozwoliłyby  na  ocenę  jakości  wody  oraz  innych  ważnych  kroków 
postępowania  (np.  efektywność  środka  dezynfekcyjnego,  czas  ekspozycji,  mycie)  w 
procedurze  przetwarzania.  Zostało  opisanych  wiele  sposobów  pobierania  prób  z 
endoskopów  i  wody
.  Zostały  także  rozwinięte  nowatorskie  podejścia 
(np.  wykrywanie  adenozynotrójfosforanu  [ATP])  do  oceny  efektywności  mycia 
endoskopu
lub  jego  obróbki
,  ale  nie  określono  metody  która  byłaby 
standardem do oceny rezultatów dekontaminacji endoskopu. 
Futerał  do  transportu  czystych  i  przetworzonych  endoskopów  poza  placówką 
służby zdrowia nie powinien być używany do przechowywania endoskopu lub do jego 
transportu  wewnątrz  placówki  służby  zdrowia.  Nigdy  nie  powinno  się  umieszczać 
zakażonego  endoskopu  w  futerale,  ponieważ  w  ten  sposób  zakażeniu  ulega  także 
futerał.  Kiedy  endoskop  jest  wyjęty  z  futerału,  prawidłowo  reprocesowany   i 
umieszczony  z  powrotem  w  futerale,  ten  futerał  może  z  powrotem  skontaminować 
endoskop.  Zakażony  futerał  należy  utylizować  (Olympus  America,  czerwiec  2002, 
komunikacja pisemna). 
Specjaliści  do  kontroli  zakażeń  powinni  zapewnić  zgodność  polityki  wewnątrz 
placówki z krajowymi wytycznymi i przeprowadzać kontrolę zakażeń okresowo (np. co 
najmniej  rocznie)  w  obszarach,  gdzie  są  przetwarzane  endoskopy,  aby  zapewnić 
zgodność  z  zasadami.  

