
Unity stomatologiczne zasilane wodą są źródłem 
aerozolu wodno-powietrznego, który może być 
rezerwuarem różnych mikroorganizmów, rów-

nież chorobotwórczych. W celu przeciwdziałania po-
wstawaniu zakażeń powinno uwzględniać się jakość 
wody i wymagania w zakresie uzdatniania, czyszcze-
nia specjalistycznego sprzętu oraz kontrolę namnaża-
nia mikroorganizmów w instalacjach wodociągowych 
i urządzeniach pomocniczych. Aerozol generowany 
w trakcie zabiegu leczniczego może rozprzestrzeniać 
się na odległość około 2 m od unitu i skażać otaczające 
go powierzchnie. Szybkoobrotowe wiertła chłodzone 
wodą w gabinetach stomatologicznych stanowią szcze-
gólne źródło zagrożenia zakażeniem kropelkowym czy 
zakażeniem ran.

Znaczenie ma również jakość wody zasilającej urzą-
dzenia dentystyczne unitu, która czasem może zalegać 
w przewodach przez dłuższy okres i być silnie skażona 
mikrobiologicznie, co przyczynia się do powstawania 
tzw. biofilmu.

Biofilm składa się z organizmów żywych, obumiera-
jących i martwych oraz substancji organicznych i nie-
organicznych. W biofilmie bakterie mają doskonałe 
warunki do rozwoju, stanowi on ich ochronę i dostar-
cza składniki odżywcze. Biofilm (ang. film – warstwa) 
zwany jest często błoną biologiczną (ang. biological 
membrane), którą opisuje się jako złożoną wielokomór-
kową strukturę bakterii (i innych organizmów) otoczoną 
warstwą substancji organicznych i nieorganicznych, 
produkowanych przez te drobnoustroje, wykazującą 
adhezję zarówno do powierzchni biologicznych, jak 
i abiotycznych. Do najlepiej poznanych mikroorgani-
zmów tworzących biofilm można zaliczyć: Vibrio fischeri, 
Vibrio harveyi, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Candi-
da albicans i wiele innych.

Błona biologiczna jest strukturą złożoną pod wzglę-
dem architektury, jak i składu gatunkowego. Przyjmuje 
się, że w środowisku naturalnym nie występują biofilmy 

Biofilm w przewodach wodnych
unitów stomatologicznych 
Bagatelizowane zagrożenia 
w codziennej praktyce 

lek. stom. Łukasz Balcerzak

składające się z jednego gatunku. W stomatologii wy-
różniamy biofilm wczesny oraz biofilm późny. Różnią się 
one pod względem zawartości bakterii oraz grubością. 
Bakterie z rodzaju Legionella mogą stanowić aż 35% bak-
terii wchodzących w skład biofilmu. Zanieczyszczenie 
pałeczkami Legionella instalacji wodnej może pocho-
dzić z sieci wodociągowej lub z niewłaściwie przecho-
wywanej wody destylowanej. Pałeczki Legionella wy-
stępują w różnych środowiskach wodnych, takich jak: 
klimatyzatory, baseny perełkowe, nawilżacze, fontanny, 
inhalatory, a także w unitach dentystycznych. Mogą one 
stanowić realne zagrożenie dla pacjentów i personelu 
gabinetów stomatologicznych. Do zakażenia u czło-
wieka dochodzi drogą kropelkową, poprzez wdycha-
nie aerozolu wodnego lub pyłu będącego siedliskiem 
bakterii bądź poprzez zachłyśnięcie się skażoną wodą. 
Wrotami zakażenia są górne drogi oddechowe. Okres 
inkubacji wynosi 2-10 dni. Pałeczki Legionella wywołują 
zapalenie płuc, często o ciężkim przebiegu i wysokiej 
śmiertelności. Istnieją także odnotowane pozapłucne 
infekcje legionellozowe. W literaturze opisywano m.in.: 
zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, od-
miedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie trzustki, za-
tok i otrzewnej. Należy pamiętać, że pałeczki Legionella 
przeżywają prawie rok w wodzie wodociągowej w tem-
peraturze od 5°C do 24°C, nie są radykalnie likwidowa-
ne przez ogólnie stosowane w wodociągach środki 
dezynfekcyjne, a więc chlor, ozon, promienie UV, a tak-
że podgrzewanie wody nawet do 60°C, całkowitemu 
zniszczeniu ulegają one dopiero w temperaturze oko-
ło 80°C. Z tego względu szczególny nacisk kładzie się 
na przestrzeganie podstawowych zasad higienicznych 
oraz systematyczne prowadzenie zabiegów czyszczą-
cych i dezynfekcyjnych. Wszystkie zabiegi wykonywane 
z użyciem końcówek roboczych unitu dentystyczne-
go powodują powstawanie aerozolu i rozprysku, które 
są zwykle skażone bakteriami, wirusami, grzybami, czę-
sto również krwią. Aerozolizacja jest wynikiem działania 
instrumentów obrotowych, drgań ultradźwiękowych 
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reklama

lub połączenia oddziaływania strumienia wody i sprę-
żonego powietrza. Tak więc w przypadku obecności 
pałeczek Legionella w systemie wodnym unitu skażone 
są nimi zarówno aerozol, jak i rozprysk. Dlatego sanepid 
zaleca badanie wody pod kątem występowania bak-
terii Legionella.

Woda przeznaczona do unitów powinna być wolna 
od bakterii. Uzyskanie takiej wody jest bardzo łatwe – 
umożliwiają to filtry bakteriologiczne oraz wiele różnych 
preparatów stosowanych do dekontaminacji wody. Za-
nieczyszczenie urządzeń florą bakteryjną pacjenta wy-
maga dokładnej dezynfekcji urządzeń odpowiednimi 
preparatami. Biofilm nie tylko stwarza zagrożenie zaka-
żeniem, ale także niszczy urządzenia (w tym końcówki 
dentystyczne), skracając czas ich użytkowania. Z cza-
sem tworzywo narażone na kontakt z biofilmem ulega 
destrukcji, a nieprzyjemny zapach uniemożliwia pracę.

Przewody wodne unitu stomatologicznego stano-
wią przyjazne środowisko dla drobnoustrojów two-
rzących biofilm, zwłaszcza w przypadku zastoju wody 
wskutek jej rzadkiego stosowania (w czasie przerwy 
w działaniu gabinetu dentystycznego). Ryzyko zaka-
żenia związanego z tą florą jest szczególnie duże u pa-
cjentów wymagających leczenia stomatologicznego 
w okresie immunosupresji. W wodzie znajdującej się 
w przewodach unitu stomatologicznego szczególnie 

często występują niefermentujące pałeczki Gram-ujem-
ne, takie jak Pseudomonas aeruginosa lub Acinetobacter 
baumannii, często odpowiedzialne za zakażenia opor-
tunistyczne w tej grupie pacjentów. Wykryto też prątki 
(Mycobacterium spp.) oraz drożdżaki z rodzaju Candida. 
Opisano również związane z leczeniem stomatologicz-
nym zakażenie wywołane przez pałeczkę Legionella 
pneumophila. 

W profilaktyce zakażeń związanych z wodą w sy-
stemach wodnych unitu stomatologicznego stosuje 
się filtry, chemiczną dezynfekcję przewodów (według 
zaleceń producenta) oraz zastawki zapobiegające co-
faniu się wody. Dentystom zaleca się też przepłuka-
nie przewodów wodnych unitu stomatologicznego 
przez 2-5 minut przed rozpoczęciem pracy w danym 
dniu oraz przez 30 sekund przed użyciem u kolejnego 
pacjenta. Hamowaniu wytwarzania biofilmu w liniach 
wodnych unitu stomatologicznego może sprzyjać też 
impregnowanie tych przewodów substancjami o dzia-
łaniu przeciwdrobnoustrojowym, np. fluorkiem poliwi-
nylidenu (PVDF).

Na  świecie każde państwo ma swoje standardy 
wody pitnej, określa się je w jednostkach CFU (colony 
forming unit), tzw. jednostce tworzącej kolonię, służą-
cej obliczeniu liczby komórek bakteryjnych lub grzyba 
w materiale badanym. Uzdatnianie wody jest bardzo 
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ważne. W wodzie wodociągowej często gromadzi się 
biofilm i w efekcie liczba bakterii, jaka w niej występuje, 
może nawet przekraczać 100 000 CFU/ml. ADA oraz EPA 
zaleca standard na poziomie mniejszym od 500 CFU/ml. 
Armia USA określiła poziom CFU na mniejszy niż 200, 
natomiast w Wielkiej Brytanii, Holandii czy Polsce po-
ziom ten został wytyczony na poziomie mniejszym 
od 100 CFU/ml, czyli znacznie bardziej rygorystycznym. 

Na rynku jest obecnie dostępnych kilka prepara-
tów przeznaczonych do dekontaminacji wody w unicie 

Fot. 1-4. Brudne przewody unitów stomatologicznych z widocznym gołym okiem 
biofilmem

stomatologicznym. Każdy z nich działa jednak trochę 
inaczej, dlatego ważne jest, aby zapoznać się dokład-
nie z  instrukcją działania takiego preparatu. Można 
je podzielić pod kątem ich przeznaczenia, a mianowi-
cie jedne z nich są przeznaczone do butelek na wodę 
destylowaną/demineralizowaną, natomiast inne 
są przeznaczone do uzdatniania wody unitów pobie-
rających wodę z sieci wodociągowej.

Nie tylko system wodny wymaga dekontaminacji, 
ale także wszystkie systemy odpływowe z unitu. Sy-
stemy odpływowe w gabinetach stomatologicznych 
oraz systemy i wyposażenie urządzeń ssących w uni-
tach stomatologicznych wymagają odpowiednich 
procesów dezynfekcji oraz specjalnych preparatów. 
Prawidłowa procedura pozwala utrzymać urządze-
nia w drożności, czystości oraz zabezpiecza przed 
kolejnym gromadzeniem się osadów biologicznych. 
Na rynku jest wiele preparatów do dezynfekcji syste-
mów odpływowych, lecz jest to szeroki temat na ko-
lejny artykuł. 

Popularne preparaty 
przeznaczone 
do dekontaminacji wody 
Systemy dekontaminacji wody wykorzystujące butelki 
na wodę destylowaną lub demineralizowaną wystę-
pują w postaci płynów do rozcieńczania lub gotowych 
do użycia tabletek.

Postacie płynne
Niektóre z nich, takie jak Alpron, Bilpron (ALPRO), wy-
stępują w postaci płynu przeznaczonego do rozcień-
czania, można zatem powiedzieć, że ich stosowanie nie 
należy do najprostszych, gdyż dokładnie trzeba prze-
strzegać procedury opisanej przez producenta. Działają 
one na bakterie, drożdże i glony. Płyny takie dostarczają 
optymalną jakość wody oraz pomagają utrzymać prze-
wody wodne unitów stomatologicznych w czystości. 
Dodawane systematycznie do butelki z wodą w stę-
żeniu 1% zapobiegają powstawaniu biofilmu w prze-
wodach, są nietoksyczne dla pacjentów w określonym 
stężeniu. Dozowanie odbywa się poprzez butelkę unitu 
lub urządzenia dozujące. Preparat Alpron jest prze-
znaczony do użytku codziennego, natomiast Bilpron 
– do stosowania przez weekend lub podczas dłuższej 
nieobecności w gabinecie. Innym środkiem jest kon-
centrat Aqua Plus (Magnolia), który charakteryzuje się 
działaniem bakteriobójczym wobec bakterii Legionella 
w ciągu mniej niż 5 minut, działaniem prątkobójczym 
w okresie krótszym niż 10 minut oraz grzybobójczym 
w ciągu mniej niż 60 minut. W przypadku preparatu 
Aqua Plus należy przygotować 4-proc. roztwór wodny 
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Fot. 5. Płyny do dekontaminacji wody przeznaczone do rozcieńczania
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i wprowadzić do przewodów wody w rękawach unitu 
dentystycznego najpierw do strzykawko-dmuchawki, 
a następnie do pozostałych instrumentów i przepusz-
czać przez minimum 10 sekund każdy. Po 10 minu-
tach należy spuścić środek dezynfekcyjny z unitu w ten 
sam sposób. W celu zapobieżenia tworzeniu się biofil-
mu zaleca się wykonanie całej procedury po każdym 
pacjencie przez 5 minut. Jak zatem widać, preparaty, 
które trzeba rozcieńczać, owszem, działają, ale są pra-
cochłonne i czasochłonne.

Postacie tabletkowe
Innym, prostszym rozwiązaniem są znane już na ryku 
tabletki do rozpuszczania w butelce wody destylowa-
nej, np. tabletki Citrisil (producent: Sterisil, USA) czy też 
ICX (producent: ADEC), przeznaczone do dezynfekcji 
systemów wodnych unitów stomatologicznych. Jedna 
tabletka wystarcza na jedną butelkę wody destylowa-
nej/demineralizowanej w zależności od jej pojemności 
(do 1 l lub 2 l). Tabletki Citrisil rozpuszczają się w wodzie 
przez około 60 s, nie obniżają pH wody w systemie uni-
tu, dzięki temu zapobiegają korozji przewodów i koń-
cówek stomatologicznych, nie reagują w żaden sposób 
z materiałami stomatologicznymi, są bezpieczne dla 
lekarza i pacjenta. Każde opakowanie zawiera dodat-
kowo 1 tabletkę Citrisil Shock – supermocną tabletkę 
do gruntownego oczyszczenia systemu. Używamy jej 
raz w miesiącu, pozostawiając ją w systemie przez mi-
nimum 24 h (jest to tzw. terapia szokowa dla syste-
mu wodnego, niezbędna do prawidłowego działania 
tabletek). Po zastosowaniu tabletki Shock używamy 
zwykłych tabletek do codziennego stosowania. Opa-
kowanie zawiera 20 tabletek do codziennego stoso-
wania oraz 1 tabletkę Shock. Zatem stosując tabletki 
Citrisil, otrzymujemy w opakowaniu wszystko, co jest 
potrzebne na mniej więcej miesiąc pracy (lub 20 na-
pełnień butelek). Jeżeli stosujemy tabletki Citrisil przez 

cały czas, jesteśmy w stanie zredukować poziom CFU 
w naszym unicie poniżej 10 (!), co jest wynikiem o wiele 
lepszym niż standard przyjęty w Polsce na poziomie 
100 CFU/ml. 

Tabletki Citrisil występują w trzech wariantach: 
1. Citrisil – tabletki bezbarwne – po rozpuszczeniu nie 

zabarwiają wody;
2. Citrisil Blue – niebieskie – zabarwiają wodę na deli-

katny błękitny kolor, dzięki której łatwo zidentyfiku-
jesz ilość wody w butelce, dając pewność, że tablet-
ka została wrzucona do butelki;

3. Citrisil Shock – pomarańczowe – najsilniejsze do sto-
sowania raz w miesiącu; jeżeli używasz innych tab-
letek, zapoznaj się dokładnie z ich instrukcją użyt-
kowania, jeżeli wymagają „aktywatora”, to właśnie 
tabletka Shock nim jest.
Kolejnym środkiem w postaci tabletek są produ-

kowane przez firmę ADEC tabletki ICX. Działają one 

Fot. 6.  Tabletki Citrisil

6

Fot. 7. Sterisil Straw – słomka do dekontaminacji wody w butelce

Fot. 8. Przekrój przez 
butelke pokazujący 
zainstalowaną słomkę 
(Sterisil Straw)
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na podobnej zasadzie jak tabletki Citrisil, rozpuszcza-
ją się w przeciągu 60 s. Czynniki proaktywne zawarte 
w tabletkach działają do 2 tygodni. Instrukcja użyt-
kowania tych tabletek mówi jednak o konieczności 
zastosowania biocydu w celu ich prawidłowego dzia-
łania. Biocyd ten jednak – jak wynika z informacji, któ-
re otrzymałem – nie został dopuszczony do użytku 
na terenie UE, zatem użytkowanie tych tabletek bez 
tego preparatu trochę mija się z celem. Jest jednak 
rozwiązanie, mianowicie użytkownicy tabletek ICX 
powinni stosować je w połączeniu z tabletkami Citrisil 
Shock. Zastosowanie skojarzenia tych tabletek (Citri-
sil Shock raz w miesiącu oraz tabletki ICX do każdej 
butelki) da pozytywny rezultat działania tabletek ICX. 

Postacie bezobsługowe do butelek – tzw. słomki
Inną opcją dezynfekcji wody jest stosowanie tzw. sło-
mek, np. Sterisil Straw. Słomka montowana na stałe 
do wężyka pobierającego wodę z butelki dezynfekuje 
w sposób ciągły przewody wodne unitu stomatolo-
gicznego przez 90 dni (60 litrów) lub 365 dni (240 li-
trów) w roku (w zależności od rodzaju produktu). 

Nie wymagają one stosowania żadnych tabletek, 
są całkowicie bezobsługowe. Słomka taka jest wypeł-
niona odpowiednią ilością tych samych substancji, 
które są w tabletkach Citrisil, jednakże rozpuszczają 
się powoli, zapewniając ochronę w czasie wskaza-
nym przez producenta. Po założeniu słomki należy 
nakleić informację z datą jej instalacji i następnie po 
określonym czasie jej użytkowania należy ją wymienić 
na nową. Innym typem słomek jest wkład Dentapure 
DP365B zawierający jodowane kuleczki żywiczne; kie-
dy woda przepływa przez żywiczną matrycę, uwalnia-
ne są izotopy atomowe (ucieka 2-4 ppm jodu). Wolny 
jod w DentaPure nie zawiera alergizujących protein. 
Stosując butelki do unitów, należy pamiętać, że muszą 
one mieć atest PZH, czyli taki sam jaki mają butelki do 
wody mineralnej lub innych napojów.

System dekontaminacji wody wykorzystujący 
wodę z sieci wodociągowej (miejskiej)
Systemy takie opierają się najczęściej na szeregu róż-
nych filtrów, montowanych często w miejscu wejścia 
rur wodociągowych do gabinetu, co zapewnia czystą 
wodę w całym gabinecie (rozwiązanie dość kosztow-
ne), lub opierają się na wpięciu uzdatniacza wody bez-
pośrednio w system wodny unitu. 

Przykładem niezbyt drogiego systemu uzdatniania 
wody dla poszczególnego unitu stomatologicznego 
są filtry Sterisil Cartridge (Sterisil, USA) lub DentaPure 
(Crosstex, USA), które działają przez 365 dni i są podłą-
czone bezpośrednio do rurek wodnych w unicie czer-
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Fot. 9-10. Kartridże Sterisil oraz Dentapure do dekontaminacji wody wodociągowej

Fot. 11-12. Przykład 
zainstalowania 

kartridża Sterisil oraz 
Dentapure w unicie
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piących wodę z sieci miejskiej. Zanim woda miejska 
trafi do systemu wodnego unitu, jest filtrowana przez 
zainstalowany kartridż. Instalacja kartridża jest bardzo 
prosta. Wykorzystuje tę samą, sprawdzoną technolo-
gię rozwiniętą dla NASA, która zapewnia czystą wodę 
spożywaną w kosmosie – bez bakterii, wirusów i in-
nych szkodliwych organizmów. Wkład DentaPure za-
wiera jodowane kuleczki żywiczne. Kiedy woda prze-
pływa przez żywiczną matrycę, uwalniane są izotopy 
atomowe (ucieka 2-4 ppm) jodu. 

Wkład Sterisil nie zawiera natomiast ani jodyny, ani 
żadnych pochodnych związków chloru, chroni sprzęt 
przed twardą wodą, zapewnia dejonizację oraz de-
zynfekcę wody, zapewniając tym samym jako jedyny 
system początkową terapię Shock, znaną z tabletek Ci-
trisil. Oba systemy zapewniają bezpieczne, efektywne 
i nieprzerwane uzdatnianie wody, a także nie stanowią 
ryzyka pozostawienia żrących środków chemicznych 
w instalacjach wodnych. Nie wymagają żadnego źród-
ła zasilania, są całkowicie bezobsługowe, bezpiecz-
ne dla pacjenta, nie wchodzą w reakcję z żadnymi 
materiałami używanymi w stomatologii.  Zadaniem 
tych filtrów jest oczyszczenie wody do poziomu około 
10 CFU/ml. Okres działania takich filtrów jest średnio 
opisany na około rok, jednakże na długość działania 
filtru wpływają zarówno jakość, jak i twardość wody 
miejskiej, a także ilość wody zużywanej w gabinecie. 
Średnią ilość wody zużywanej w gabinecie w ciągu 
roku określono na 240 l, i mniej więcej na tyle wystar-
czają zainstalowane filtry. Są odpowiednie wskaźniki 
testowe, które potwierdzą, czy kartridż działa prawid-
łowo, czy może jest już czas na jego wymianę. Na stro-
nach producentów można znaleźć filmy instruktażo-
we, w jaki sposób zainstalować prawidłowo kartridże 
do systemu wodnego unitu.

Nowe wytyczne  
w sprawie dekontaminacji wody  
w unitach stomatologicznych 
W ostatnim czasie Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny odpowiadający za nadzór sanitarny nad 
podmiotami wykonującymi działalność leczniczą roz-
syła „zalecenia”,  które raczej powinniśmy traktować 
jako wytyczne pełniące funkcję materiałów eduka-
cyjnych dla stomatologów, dotyczące jakości wody 
przepływającej przez system wodny unitów stoma-
tologicznych. W tych materiałach możemy wyczytać 
wiele ciekawych informacji, które postaram się Pań-
stwu przybliżyć, niektóre wręcz zacytować. Zalecenia 
opierają się na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1412 z późn. zm.) o konieczności:

1. wykonywania raz w roku badań jakości wody z urzą-
dzeń dentystycznych unitu stomatologicznego 
(woda z końcówek stomatologicznych, ze skalera, 
strzykawko-dmuchawki itp.) w zakresie wskaźników 
mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, E. coli, pa-
ciorkowce kałowe, Pseudomonas aeruginosa, ogólna 
liczba mikroorganizmów w temp. 22°C oraz bakterie 
z rodzaju Legionella,

2. uzupełnienia w procedurach higienicznych zasad 
dotyczących dezynfekcji i mycia sprzętu medycz-
nego, wpisów dotyczących przeprowadzania i prze-
biegu/sposobu wykonywanej dezynfekcji unitów 
stomatologicznych, w tym systemów wodnych uni-
tu itp.
Sanepid w tych pismach zaleca prowadzenie moni-

toringu wewnętrznego i kontrolowanie stanu higieny 
systemów wodnych unitów stomatologicznych, co po-
winno być odnotowane podczas wykonywania kontroli 
wewnętrznych.

Warto przypomnieć, że to kierownicy podmiotów 
leczniczych i inni udzielający świadczeń zdrowotnych 
są zobowiązani do podejmowania działań zapobie-
gających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, 
w szczególności obejmujących opracowanie i wdro-
żenie procedur zapobiegających zakażeniom i choro-
bom zakaźnym, w tym dekontaminacji urządzeń, a tak-
że nadzór nad nimi (art. 11 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi; Dz.U. z 2016 r., poz. 1866 z późn. zm.). 
W związku z powyższym zaleca się, aby unity denty-
styczne były poddawane okresowej dekontaminacji 
(mycie, dezynfekcja sprzętu i powierzchni, systemów 
wodnych i ssących) z uwzględnieniem liczby przyjmo-
wanych pacjentów (im więcej pacjentów, tym częstsza 
dekontaminacja).

– Wielkopolska Izba Lekarska w skierowanym piś-
mie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektoratu Sanitarnego z 30.03.2017 r. zwró-
ciła uwagę, iż rozporządzenie wykonawcze do art. 13 
ust. 2 tej ustawy, które nakłada na prowadzących pod-
mioty lecznicze i praktyki zawodowe obowiązek pro-
wadzenia kontroli wewnętrznych w obszarze realizacji 
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych. W ramach tego obowiązku prowadzący ga-
binety opracowują procedury służące eliminacji ryzyka 
zakażeń, wdrażają je i monitorują ich skuteczność. Sy-
stematyczne prowadzenie działań zapobiegających się 
szerzeniu zakażeń dokumentują w postaci okresowej 
kontroli wewnętrznej. Odnosząc się do racjonalności 
badania wody, należy stwierdzić, że wynik będzie ewi-
dentnie związany z tym, w którym momencie zostanie 
pobrana próbka. Jeśli pobranie nastąpi po standardo-
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wym lub tym bardziej szczególnie obfitym zabiegu 
„higienizacji” systemu przewodów unitu, wynik bę-
dzie zapewne zadowalający (o ile zadowalający jest 
stan wody dostarczanej do budynku, na co prowa-
dzący gabinet nie ma żadnego wpływu). Nie sposób 
z jednorazowego w roku badania, na wynik którego 
dodatkowo można w łatwy sposób wpłynąć, wysnuć 
wniosek, czy przyjmowani dzień po dniu przez resztę 
dni w roku pacjenci „cieszą” się tym samym standardem 
czystości wody w unicie. Jak słusznie zauważyli przed-
stawiciele WIL, badanie to może więc w żaden sposób 
nie odzwierciedlać prawidłowości przeprowadzania 
wdrożonej procedury czyszczenia instalacji wodnej 
unitów. Będzie czynnością pozorną, a do tego kosztow-
ną. Wykonywanie badań jakości wody przynajmniej 
raz w roku jest jednak nadinterpretacją wytycznych 
– przyznał w piśmie skierowanym do Wielkopolskiej 
Izby Lekarskiej z 10.04.2017 r. sam Wielkopolski Pań-
stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu. 
Jak na razie nie ma podstaw prawnych, aby nakładać 
na podmioty lecznicze i praktyki zawodowe takiego 
obowiązku.Poniżej zamieściłem najważniejsze zale-
cenia sane pidu dotyczące utrzymania czystej wody 
w systemach wodnych:
1. Przed rozpoczęciem usługi medycznej każdego 

dnia należy usunąć wszystkie końcówki z unitu 
i przepuścić przez system wodę przez około 2-3 mi-
nuty.

2. Używać wody przeznaczonej do celów medycz-
nych, demineralizowanej lub destylowanej. 

3. Pojemnik na wodę zasilającą unit powinien być 
wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu 
z wodą przeznaczoną do spożycia (atest NIZP PZH). 

4. Każdorazowo po opróżnieniu pojemnika należy 
dokładnie go umyć przy użyciu detergentu, wy-
płukać i poddać dezynfekcji (zabiegi dezynfekcyjne 
najczęściej przeprowadza się w oparciu o związki 
na bazie chloru, można też stosować inne biocydy, 
np. kwas nadoctowy, który rozkłada się do kwasu 
octowego, nieszkodliwego dla pacjentów, sprzętu 
i środowiska; bakterie nie wytwarzają oporności 
na kwas nadoctowy). 

5. Pojemnik umieszczać w unicie w taki sposób, aby 
nie spowodować jego wtórnego zanieczyszczenia 
(aby do wewnętrznego obiegu wody nie przedo-
stały się szczepy bakterii Staphylococcus epidermidi-
sis. Aureus, które zwykle kolonizują na powierzchni 
skóry); czynność tę wykonywać w jednorazowych 
rękawiczkach.

6. Nie stosować wody destylowanej przeterminowa-
nej (termin ważności: około 36 miesięcy od daty 
produkcji) lub przechowywanej niezgodnie z za-

leceniami producenta (produkt przechowywać 
w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze 
od 0°C do 20°C).

7. Demineralizatory (destylarki) używane w gabine-
tach należy poddawać okresowym przeglądom 
technicznym zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Po każdym pacjencie uruchomić turbinę przez 
20-30 sekund na pełnych obrotach w celu usunię-
cia resztek wody i powietrza, które mogły pozostać 
wewnątrz turbiny. 

9. W przypadku unitu zasilanego wodą z wodocią-
gów należy właściwie zabezpieczyć przyłącze 
do unitu, zgodnie z zaleceniem producenta.

10. Warto wspomnieć, iż badania jakości wody wyko-
nują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz inne o zatwierdzonym przez organy PIS sy-
stemie jakości badań (wykaz laboratoriów znajduje 
się na stronie: http://wsse-poznan.pl/index.php/
prowadzimy-nadzor/111-oddzial-higieny-komu-
nalne). 

11. Urządzenia dentystyczne unitu należy poddawać 
okresowej dezynfekcji (częstotliwość uzależniona 
od pracy unitu – liczby obsługiwanych pacjentów; 
w przypadku dużej liczby pacjentów zwiększyć czę-
stotliwość dezynfekcji). 

12. Przewody giętkie doprowadzające wodę do strzy-
kawki wodno-powietrznej powinny być płukane 
strumieniem wody i okresowo płukane środkiem 
dezynfekcyjnym; zapobiegawczo w niektórych in-
stalacjach wodnych dodatkowo zamontować urzą-
dzenia przepływowe UV.

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pod-
jąć działania naprawcze (przeprowadzić dezyn-
fekcję chemiczną unitu) i przeprowadzić kontrolę 
jakości wody w unicie (w zakresie bakteriologicz-
nym).

14. Ze względów bezpieczeństwa zabiegi dezynfek-
cyjne muszą być zawsze zakończone procesem 
płukania prowadzącym do zaniku środka dezyn-
fekcyjnego. W czasie prowadzenia dezynfekcji nie 
należy przyjmować pacjentów.

Należy pamiętać o opracowaniu procedury dekon-
taminacji przewodów wodnych w unicie stomatolo-
gicznym, który będzie niezbędny przy kontroli sane-
pidowskiej. Używając konkretnego preparatu, należy 
pamiętać także o posiadaniu odpowiednich kart cha-
rakterystyki danego wyrobu. Tego typu wymagania 
oraz badania jakości wody w wielu krajach obowią-
zują od wielu lat, do naszego kraju wymóg ten dopie-
ro zostaje wprowadzony w zaleceniach, co uważam 
za dobre rozwiązanie zarówno dla nas, lekarzy, jak i dla 
naszych pacjentów.  
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