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1. Kontekst 

W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie ogłosiła stan 

pandemii COVID-19, związanej z wirusem SARS-CoV-2. Miało to wpływ na sposób, w jaki 

zakłady opieki zdrowotnej działają na całym świecie. Zastosowano środki mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy oraz zminimalizowanie wszelkiego ryzyka 

związanego z przenoszeniem zakażeń.  

Ultradźwięki są bezpiecznym i niezbędnym narzędziem do diagnozowania różnych stanów 

chorobowych i zapewniania pacjentowi opieki. Przyłóżkowe badanie ultrasonograficzne płuc 

było nieocenione u krytycznie chorych (Lichtenstein 2014, Soldati, et al. 2020) w szczególności w 

diagnostyce zapalenia płuc u pacjentów z COVID-19 (Gorbalenya, et al. 2020). Ultrasonografia 

jest coraz częściej stosowana w placówkach opieki zdrowotnej, ponieważ tomografia 

komputerowa klatki piersiowej często nie jest dostępna na  oddziałach ratunkowych (Poggiali, 

et al. 2020). USG może być również wykorzystywane w strategii porównań podłużnych 

pacjentów dotkniętych chorobą (Peng, et al. 2020). Jednak aparatura ultrasonograficzna może 

stać się potencjalnym wektorem w transmisji zakażenia (Skowronek, et al. 2016, Westerway i 

Basseal 2017), a wcześniejsze badania wykazały lukę w wiedzy na temat podstawowych 

środków zapobiegania zakażeniom w USG (Westerway, et al. 2019). Ze względu na wysoce 

zakaźny charakter wirusa SARS-CoV-2 oraz małą odległość niezbędną do wykonania badania, 

ważne jest podjęcie wszelkich środków ostrożności przy podejmowaniu rutynowych działań 

klinicznych. 

Niniejsze oświadczenie zostało napisane jako oficjalne wytyczne, przy współpracy ekspertów 

z różnych powiązanych federacji w imieniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa WFUMB. Podczas gdy 

niniejsze oświadczenie zapewnia, że w czasie pandemii COVID-19 wdrażane jest spójne 

podejście do zapobiegania zakażeniom i stosowania bezpiecznych praktyk w zakresie USG, 

mogą występować pewne różnice operacyjne i organizacyjne na poziomie lokalnym.  

 

2. Cel  

Niniejsze oświadczenie zawiera wskazówki dotyczące czyszczenia sprzętu i bezpiecznego 

wykonywania badań ultrasonograficznych w kontekście COVID-19. Jest ono istotne dla 

wszystkich lekarzy, sonografistów, diagnostów i pokrewnych pracowników opieki zdrowotnej 

wykorzystujących ultradźwięki do obrazowania diagnostycznego w czasie pandemii COVID-19 

(takich jak położnictwo, ginekologia, USG w punktach opieki, medycyna wypadkowa i 

ratunkowa, pediatria, intensywna opieka i kardiologia). Został on napisany w celu ochrony 

zarówno pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia, szczególnie w przypadku 

wykonywania badań u zarażonych pacjentów lub u pacjentów podejrzanych o zarażenie 

COVID-19. Ponieważ baza dowodowa dla COVID-19 szybko się rozwija, niniejszy dokument jest 

aktualny w momencie publikacji i w miarę pojawiania się nowych dowodów może być 

aktualizowany.  
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 3. Właściwości i rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 (COVID19)  

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2 (Gorbalenya, et al. 2020). Mały, 

oparty na lipidach wirus osłonkowy, należący do rodziny koronawirusów. Jest najmniej 

odporny na inaktywację zwykłymi środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi do dezynfekcji na 

niskim poziomie (zob. wytyczne zapewnione przez Center for Disease Control, (CDC 2015 oraz 

Environmental Protection Agency, strony internetowe EPA). Struktura tych wirusów zawiera 

otoczkę lipidową, która w ciągu ok. 1 minuty łatwo ulega rozerwaniu w kontakcie z większością 

środków dezynfekujących, takich jak 62-71% roztwór etanolu, 0,5% roztwór nadtlenku 

wodoru lub 0,1% podchloryn sodu. Inne środki biobójcze, takie jak 0,05-0,2% chlorki 

benzalkoniowe lub 0,02% roztwór chloroheksydyny są mniej skuteczne. Wirus bierze udział w 

przenoszeniu choroby COVID-19 z człowieka na człowieka (Chan, et al. 2020, Yuen, et al. 2020). 

Coraz więcej jest doniesień o bezobjawowych nosicielach choroby (Bai, et al. 2020, Holshue, 

et al. 2020). W związku z tym lekarze ultrasonografiści muszą wdrożyć odpowiednie środki 

profilaktyki zakażeń nie tylko u potwierdzonych przypadków, ale również u pacjentów 

podejrzanych o zakażenie COVID-19.  

Uważa się, że przenoszenie COVID-19 odbywa się głównie drogą kropelkową (poprzez 

cząsteczki powstające podczas kaszlu i kichania) oraz poprzez kontakt z zanieczyszczonymi 

powierzchniami. Po wylądowaniu zainfekowanych kropelek na powierzchni, ich żywotność 

zależy od rodzaju powierzchni i temperatury (Kampf, et al. 2020). Przeżywalność na suchych, 

nieożywionych powierzchniach, takich jak metal, szkło, plastik (np.: aparaty ultradźwiękowe) 

wynosi (zgodnie z obecnym stanem wiedzy) od 48 do 96 godzin (Nyhsen, et al. 2017, Kampf, 

et al. 2020).  Wykazano jednak, że koronawirus SARS, koronawirus bliskowschodniego zespołu 

niewydolności oddechowej (MERS) lub endemiczne ludzkie koronawirusy (HCoV) utrzymują 

się na nośnikach do 9 dni (Kampf, et al. 2020). Jest to istotny czynnik w przypadku sprzętu 

ultrasonograficznego stosowanego we wszystkich warunkach klinicznych. Ponadto wykryto 

wirusowe RNA w próbkach kału pobranych od zakażonych pacjentów (Holshue, et al. 2020). 

Jest to istotny aspekt, który należy rozważyć w przypadku każdego lekarza sonografisty 

wykonującego USG transrektalne lub przy badaniu niemowląt w środowisku pediatrycznym. 

 

4. Umawianie pacjentów (zalecenia ogólne)  

Nieistotne badania powinny zostać odroczone lub odwołane, aby zminimalizować narażenie 

pacjentów z grupy ryzyka na potencjalny kontakt z COVID-19 w środowisku szpitalnym. Pilne 

przypadki mogą wymagać natychmiastowego badania w punkcie opieki lub innych badań 

ultrasonograficznych (objawy ostrego brzucha, wypadek komunikacyjny, przypadki ciąży o 

nieznanej lokalizacji/krwawienia we wczesnym okresie ciąży etc.) Wszyscy pacjenci oraz 

odwiedzający powinni być wpierw sprawdzani pod kątem objawów ostrej infekcji układu 

oddechowego, znaczącej historii podróży, zawodu, kontaktów itp. przy użyciu ankiet oraz 

standaryzowanych list kontrolnych; zgodnie z zaleceniami lokalnych władz. Najlepszym 

rozwiązaniem byłoby zebranie wywiadu przed przyjazdem pacjenta do oddziału USG. 

5. Standardowe środki ostrożności dla COVID-19 
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Aspekty, które powinny być brane pod uwagę przy planowaniu wykonania badania 

ultrasonograficznego w warunkach opieki klinicznej w kontekście COVID-19 to:  

• Podział badań na planowe (możliwe przełożenie badania) lub pilne. 

• Jak chronić pacjenta i personel medyczny (lekarzy, sonografistów, pokrewnych 

pracowników opieki zdrowotnej).  

• Jak przygotować oraz wyczyścić gabinet i sprzęt ultrasonograficzny.  

UWAGA: Oczywistym jest, że niektóre z tych zaleceń mogą nie znaleźć zastosowania we 

wszystkich praktykach lekarskich. Jest zatem zrozumiałe, że niektóre z nich mogą być 

nieosiągalne w niektórych punktach opieki zdrowotnej.  

 

5.1. Selekcja pacjentów 

Powinno zostać to określone przez lokalne placówki/władze. W czasie przygotowywania 

niniejszego dokumentu niektóre towarzystwa naukowe mogą mieć już takie zalecenia- 

opublikowane lub w trakcie publikacji (Boelig, et al. 2020). 

 

5.2. Ochrona pacjenta i personelu medycznego 

Zapobieganie przenoszenia się zakażeń wymaga od wszystkich pracowników ochrony zdrowia 

wdrożenia zarówno standardowych środków ostrożności, jak i tych opartych na transmisji 

wirusa- niezależnie od podejrzenia lub potwierdzenia COVID-19. Standardowe środki 

ostrożności dla COVID-19 określone przez Center for Disease Control w 2020 r. obejmują: 

1. Lekarze sonografiści z określonymi problemami zdrowotnymi, narażającymi ich na 

większe ryzyko należy wykluczyć z przeprowadzania badań ultrasonograficznych 

(zgodnie z lokalnymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa pracy).  

 

2. Należy upewnić się, że osoby wykonujące badania USG przeszły szkolenie z zakresu 

kontroli zakażeń oraz -jeśli to konieczne- umiejętnego zakładania oraz zdejmowania 

maseczek ochronnych (np. N95 i FFP3).  

 

3. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia ważne jest, aby (I) przestrzegać czasu trwania 

planowanych wizyt, (II) zwiększyć ilość przerw pomiędzy pacjentami, aby zapobiec 

stłoczeniu w poczekalni oraz (III) rozmieścić siedzenia w poczekalni w odległości co 

najmniej 2 metrów od siebie.   

 

4. Ograniczyć liczbę osób w gabinecie do maksymalnie 1, najlepiej bez towarzystwa 

dzieci. Podczas trwania pandemii należy wstrzymać udział praktykantów lub 

studentów.  
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5. W miarę możliwości zachęcać do korzystania z alternatywnych metod interakcji z 

pacjentami i gośćmi, takich jak aplikacje do prowadzenia rozmów wideo na telefonach 

komórkowych lub tabletach.  

 

6. Jeżeli konieczne będzie przyjęcie pacjenta, u którego potwierdzono COVID-19, zaleca 

się umieszczenie go na końcu listy przyjęć, tak aby sprzęt i pomieszczenie zostały 

poddane dokładnemu czyszczeniu i dezynfekcji po zakończeniu badania. 

 

7. Higiena rąk: wszyscy lekarze sonografiści powinni dezynfekować ręce przed i po 

każdym kontakcie z pacjentem i potencjalnie zakaźnym materiałem (np. pościelą z 

pokoju pacjenta) oraz przed i po zdjęciu środków ochrony osobistej (ŚOI), w tym 

rękawic. Dezynfekcja rąk powinna być wykonywana przez co najmniej 20 sekund za 

pomocą pocierania rąk środkiem na bazie alkoholu (60-95% alkoholu) lub mycia rąk 

wodą z mydłem. Jeżeli ręce są wyraźnie zabrudzone, przed pocieraniem ich alkoholem 

należy umyć je wodą z mydłem. Podczas badania ultrasonograficznego należy używać 

jednorazowych rękawic bezlateksowych i zmieniać je po każdym pacjencie.  

 

8. Skanowanie powinno być w miarę możliwości wykonywane jedną (czystą) ręką i 

głowicą. Druga, częściowo czysta ręka powinna być w kontakcie z klawiaturą. 

Nakładanie żelu powinno odbywać się przy pomocy częściowo czystej dłoni. Po zabiegu 

należy dokładnie wyczyścić butelkę z żelem przy użyciu środka dezynfekującego 

niskiego poziomu (low-level disinfectant, LLD). Szczegółowe informacje na temat 

stosowania żelu znajdują się poniżej. 

 

9. Jeżeli konieczne jest wykonanie badania u pacjenta umieszczonego w izolatce, lekarz 

wraz z całym personelem asystującym przed wejściem do pomieszczenia izolacyjnego 

powinien założyć środki ochrony osobistej (ŚOI, maskę ochronną, okulary, osłonę 

twarzy, fartuch chirurgiczny i rękawice). Poziom ochrony indywidualnej jest określany 

w wytycznych danej placówki.  

  

10. Środki ochrony osobistej (ŚOI): Każdy sprzęt ochrony indywidualnej wielokrotnego 

użytku (np. fartuchy ołowiane) musi być odpowiednio oczyszczony i odkażony. 

Szczególne zalecenia dotyczące środków ochrony osobistej w przypadku opieki nad 

pacjentem z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19 obejmują: 

 

• Maska na twarz: w związku z tym, że lekarze sonografiści mają bliski kontakt z 

pacjentami, chirurgiczne maski twarzowe są niezbędne do zapewnienia 

ochrony. Muszą one być założone przed wejściem do pokoju pacjenta lub 

obszaru opieki. Maski z filtrami N95 lub maski, które oferują wyższy poziom 

ochrony powinny być stosowane zamiast maseczki twarzowej podczas 

zabiegów w pomieszczeniu, gdzie istnieje wysokie ryzyko obecności aerozoli, 

szczególnie na oddziałach intensywnej terapii. Ważne jest, aby po zdjęciu maski 

twarzowej zdezynfekować ręce.  
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• Ochrona oczu: obejmuje to gogle lub jednorazową osłonę twarzy, którą należy 

założyć przy wejściu do pokoju pacjenta lub do strefy opieki. Środki ochrony 

oczu wielokrotnego użytku (np. gogle) muszą być czyszczone i dezynfekowane 

zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ponownego użycia. Środki 

ochrony jednorazowego użytku powinny być wyrzucane od razu po użyciu. 

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie trwania każdego badania należy 

przeprowadzić indywidualną ocenę ryzyka.  

 

• Rękawiczki: nałożenie czystych, niesterylnych rękawic przy wejściu do pokoju 

pacjenta lub obszaru opieki jest niezbędne dla wszystkich lekarzy 

sonografistów. Po zakończeniu badania ultrasonograficznego należy zdjąć i 

wyrzucić rękawiczki i natychmiast zdezynfekować ręce.  

 

• Fartuchy: przy wejściu do pokoju pacjenta lub strefy opieki niezbędne jest 

założenie czystego fartucha. Fartuchy wielokrotnego użytku powinny być 

wyrzucane do specjalnego pojemnika i prane.  Fartuchy jednorazowe powinny 

być wyrzucane po użyciu. W przypadku niedoboru fartuchów, należy je 

traktować priorytetowo dla procedur o wysokim ryzyku kontaktu z aerozolami 

lub przy zabiegach wymagających bliskiego kontaktu z pacjentem, gdzie istnieje 

możliwość przeniesienia patogenów na ręce i odzież. 

 

• Zakładanie i zdejmowanie ŚOI: pracownicy, którzy muszą korzystać z odzieży i 

sprzętu ochronnego muszą zostać przeszkoleni w zakresie zakładania, 

użytkowania i prawidłowego zdejmowania środków ochrony, w kontekście 

swoich obecnych i potencjalnych obowiązków. Materiały szkoleniowe powinny 

być łatwe do zrozumienia niezależnie od poziomu wykształcenia i dostępne w 

odpowiednim języku dla wszystkich pracowników. Informacje można znaleźć 

na stronach internetowych European Centre for  Disease Prevention and 

Control (ECDC) oraz Occupational Safety and Health Administration (OSHA)  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-

environments-covid-19  

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#health  

 

5.3. Przygotowywanie i czyszczenie pomieszczenia do badań ultrasonograficznych 

UWAGA: podczas czyszczenia i dezynfekcji sprzętu należy używać ochronnych okularów i 

rękawic, a dezynfekcja rąk jest niezbędna po usunięciu odzieży ochronnej.   

• Pomieszczenie USG powinno być dokładnie czyszczone każdego ranka, a cała 

zawartość powinna być przetarta kompatybilnym środkiem dezynfekcyjnym o niskim 

poziomie LLD, zalecanym przez CDC i EPA, takim jak czwartorzędowe związki 

amoniowe (patrz poniżej). Przedmioty przeznaczone do dezynfekcji to monitory, 

klawiatura i mysz komputerowa, szyny na nosze, pojemnik na żel, uchwyty drzwi, gałki 
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szafek, włączniki światła, krzesła i blaty. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

powierzchnie o wysokim dotyku, które powinny być starannie czyszczone.  

 

• Niepotrzebne akcesoria znajdujące się w pomieszczeniu należy zdemontować oraz w 

miarę możliwości przechowywać indywidualnie w szafkach. 

 

• Krzesła pokryte tkaniną należy zastąpić krzesłami o twardej powierzchni, które można 

wycierać.   

 

• Łóżko pacjenta lub kanapa powinny zostać przetarte środkami do dezynfekcji przed 

wymianą jednorazowej osłony papierowej.  

 

• Jednorazową papierową osłonę należy zdejmować rękami w rękawiczkach, składać i 

wyrzucać natychmiast po zakończeniu każdego badania. 

 

• Pod koniec dnia, zabrudzoną pościel należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika. W 

trakcie tej czynności należy stosować dwie warstwy rękawiczek ochronnych. Gabinet 

oraz aparatura USG powinny zostać poddane dokładnemu czyszczeniu końcowemu za 

pomocą środków do dezynfekcji. Następnie należy umyć ręce przez minimum 20 

sekund. 

 

5.4. Dezynfekcja aparatury ultradźwiękowej 

UWAGA: okulary i rękawice ochronne powinny być używane podczas czyszczenia, dezynfekcji 

lub sterylizacji sprzętu, a higiena rąk jest niezbędna po usunięciu odzieży ochronnej. 

• Jeśli to możliwe, zaleca się wyznaczenie dedykowanego urządzenia (lub urządzeń) dla 

pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym występowaniem COVID-19.  

 

• Sprzęt powinien być czyszczony przy użyciu środków zalecanych przez CDC i EPA. 

Obejmuje to monitor, klawiaturę, pokrętła, trackball, ekran dotykowy itp. W 

medycynie ratunkowej oraz intensywnej opiece medycznej używane są często 

przenośne aparaty USG. Jeśli to możliwe, należy przechowywać całe urządzenie w 

sterylnym rękawie osłaniającym głowicę oraz monitor (lub jak w niektórych modelach- 

telefon). Przykładowy sposób umieszczenia przetwornika i aparatu ultradźwiękowego 

w osłonie można znaleźć na stronie internetowej firmy „Butterfly iQ” 

(https://www.butterflynetwork.com/). Sprzęt należy czyścić i dezynfekować przy użyciu 

środków do dezynfekcji LLD, w sposób opisany poniżej.  

 

• W miarę dostępności należy stosować osłony sprzętu. Usprawnia to pracę, ponieważ 

dezynfekcja mechanicznych klawiatur oraz klawiszy na konsolecie jest czasochłonne. 

Należy pamiętać, że jeśli pokrywa jest zanieczyszczona, należy ją oczyścić, a obecność 

osłony nie wyklucza konieczności czyszczenia sprzętu w regularnych odstępach czasu. 
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• Należy zmniejszyć do minimum liczbę głowic podłączonych do ultrasonografu. 

Pozostałe głowice powinny być bezpiecznie przechowywane w indywidualnych, 

czystych i zamkniętych obudowach i wyciągane z nich w razie potrzeby.  

 

• Po każdym badaniu konieczne jest wyczyszczenie i zdezynfekowanie głowicy oraz kabli 

(patrz „Czyszczenie i dezynfekcja głowic.”). 

 

5.5 Czyszczenie i dezynfekcja głowic 

Wyroby medyczne wielokrotnego użytku są podzielone na 3 kategorie w oparciu o system 

klasyfikacji Spaulding. W zależności od rodzaju zabiegu należą do nich wyroby niskiego, 

średniego i wysokiego ryzyka. 

a) Urządzenia niskiego ryzyka to głowice ultradźwiękowe, które mają styczność z 

nieuszkodzoną skórą pacjenta. Przykładem mogą być głowice stosowane do USG 

przezbrzusznych, naczyniowych, płucnych, badań układu mięśniowo-szkieletowego 

itp. Ponieważ ryzyko przeniesienia zakażenia jest niewielkie, głowice ultradźwiękowe 

mogą być czyszczone i dezynfekowane przy użyciu środków dezynfekcji niskiego lub 

średniego poziomu, co spowoduje wybicie większości bakterii, niektórych grzybów 

oraz wirusów, takich jak COVID-19, grypa A i wirus ludzkiego niedoboru odporności 

(HIV).  

 

b) Urządzenia średniego ryzyka to głowice ultradźwiękowe, które wchodzą w kontakt z 

uszkodzoną skórą, krwią, płynami ustrojowymi oraz błonami śluzowymi. Przykładem 

może być USG dopochwowe, przezprzełykowe i transrektalne, a także wszystkie 

urządzenia ultrasonograficzne stosowane w zabiegach interwencyjnych, które są 

narażone na kontakt z płynami ustrojowymi. Ponieważ ryzyko przenoszenia infekcji 

jest większe, takie ultrasonografy muszą być czyszczone i dezynfekowane przy użyciu 

metod dezynfekcji wysokiego stopnia. Obowiązkowe jest stosowanie jednorazowej 

osłony głowicy.  

 

c) Urządzenia wysokiego ryzyka to ultrasonografy, które są stosowane do zabiegów 

inwazyjnych (np. wprowadzanie igły podczas biopsji, aspiracji, drenażu) oraz w 

miejscach, gdzie istnieje ryzyko ekspozycji na krew lub płyny ustrojowe. Takie głowice 

muszą zostać poddane sterylizacji lub dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD), zgodnie z 

wytycznymi danej placówki medycznej. Obowiązkowe jest stosowanie sterylnych 

osłon głowicy.  

Eksploatacja sprzętu USG wymaga 2 kroków: czyszczenia, a następnie natychmiastowej 

dezynfekcji.  Każdy produkt używany do czyszczenia lub dezynfekcji musi być określony przez 

producenta i kompatybilny z aparaturą ultradźwiękową. Użycie niewłaściwych środków może 

uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji. Istotne jest również przestrzeganie 

zasad poprawnej obsługi, np.: utrzymanie dokładnego czasu kontaktu powierzchni z 

roztworem czyszczącym.  
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Podczas czyszczenia głowic ultradźwiękowych wskazane jest noszenie rękawic. Po ich zdjęciu 

należy zdezynfekować ręce.  

W kontekście COVID-19, standardowe praktyki dezynfekcji wysokiego poziomu nie ulegają 

zmianie, tzn. głowice endokawitarne nadal wymagają czyszczenia, a następnie dezynfekcji 

HLD. Jedyna zmiana w związku z pandemią polega na tym, że wszystkie sondy zewnętrzne 

muszą zostać poddane czyszczeniu, a następnie dezynfekcji niskiego poziomu w celu 

denaturacji SARS-CoV-2, np.: głowice stosowane do badania przezbrzusznego, USG płuc lub 

do badań wykonywanych na oddziałach pediatrycznych lub ratunkowych. Należy zauważyć, że 

środki dezynfekcji typu LLD są zatwierdzone do stosowania w ultrasonografii i mają 

potwierdzoną skuteczność wirusobójczą dla SARS-CoV-2.  

1. Czyszczenie 

Jest to ważny pierwszy krok, ponieważ żel pozostały na głowicy może działać jako 

bariera dla środka dezynfekującego, zmniejszając tym samym jego skuteczność. US 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) definiuje czyszczenie jako:  "Usuwanie 

ciał obcych (np. ziemi i materiałów organicznych) z przedmiotów, wykonywane przy 

użyciu wody z detergentami lub środkami enzymatycznymi". Nieskuteczne czyszczenie 

może ograniczyć skuteczność dezynfekcji chemicznej. Aktualne zalecenia dotyczące 

czyszczenia głowic ultrasonograficznych są następujące (kroki, które należy wykonać w 

jednorazowych rękawicach ochronnych): 

 

a) Odłączyć głowicę. 

 

b)  Zdjąć osłonę głowicy (jeżeli została użyta) i wyrzucić do odpadów klinicznych.  

 

c) Spłukać koniec głowicy wodą z kranu w celu usunięcia pozostałości żelu lub 

zanieczyszczeń.  

 

d) Głowicę należy wyczyścić wilgotną gazą lub inną miękką ściereczką oraz 

niewielką ilością łagodnego, nieścieralnego mydła w płynie (dopuszczonego do 

stosowania na urządzeniach medycznych), aby dokładnie wyczyścić 

powierzchnię głowicy. W zależności od konstrukcji danego urządzenia należy 

rozważyć użycie niewielkiej szczotki, szczególnie w przypadku szczelin i 

obszarów kątowych.  

 

e) Spłukać wodą z kranu. 

 

f) Wszystkie inne części głowicy, które nie mogą być zanurzone w wodzie (w tym 

uchwyty, złącza i przewody elektryczne), wyczyścić za pomocą ściereczki 

dezynfekującej LLD.  

 

g) Osuszyć głowicę szmatką lub papierowym ręcznikiem (pozostała woda może 

rozcieńczyć chemiczny środek dezynfekujący). 
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2. Dezynfekcja  

Należy zapoznać się z zasadami i protokołami kontroli zakażeń obowiązującymi w 

danym zakładzie, a także z etykietami użytkowania oraz instrukcją obsługi głowicy, 

zapewnioną przez producenta. Ponieważ technologia dezynfekcji szybko się rozwija, 

konieczne jest sprawdzenie jaki poziom oferują dane środki (niski, średni lub wysoki). 

Jak wspomniano powyżej, dezynfekcja wysokiego poziomu jest zalecana do głowic 

endokawitarnych, ale nie w przypadku głowic przezbrzusznych lub przeznaczonych do 

kontaktu z nieuszkodzoną skórą. Należy zapoznać się z konkretnymi instrukcjami 

dotyczącymi produktu. Metody dezynfekcji obejmują systemy manualne i 

automatyczne, które mogą być oparte na substancjach chemicznych lub świetle UV.  

Zalecenia zawarte w tym dokumencie są najbardziej aktualne. 

 

6. Szczegółowe zalecenia dotyczące żelu ultradźwiękowego  

Żel ultradźwiękowy został już w przeszłości powiązany z licznymi wybuchami chorób. Zatem w 

kontekście pandemii COVID-19 zaleca się stosowanie jednorazowych, niesterylnych pakietów 

żelu do każdego zewnętrznego badania ultrasonograficznego pacjenta z podejrzeniem lub 

potwierdzonym zarażeniem SARS-CoV-2. Wszelkie niewykorzystane porcje należy wyrzucić. 

Jeżeli jednorazowe pakiety nie są dostępne, do aplikacji żelu w badaniach zewnętrznych należy 

użyć standardowych butelek z żelem. Istotne jest, aby butelki z żelem nie były uzupełniane lub 

podgrzewane. Pokrywka musi pozostać zamknięta, a powierzchnia butelki z żelem musi zostać 

zdezynfekowana, tak jak wszystkie inne elementy urządzenia ultrasonograficznego. W 

przypadku wszelkich procedur interwencyjnych -zgodnie z zaleceniami przeprowadzania 

bezpiecznego badania- należy stosować tylko jednorazowe, sterylne opakowania z żelem. 
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