
 
 
 
 
 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ – ИЗВЪРШВАМЕ ЛИ Я ПРАВИЛНО? 
 
Целта на тази статия е да ви помогне при намирането на най-правилния начин на стерилизация  
и да ви напомни, че трябва да спазвате стриктно отделните стъпки при почистване и 
стерилизиране на инструментите, ако искате те да ви служат дълго и ефективно. Тя ще ви 
помогне също да откриете причините за възникнали повреди по вашите инструменти и 
съответно да отстраните тези причини. 
 
Когато бъдат запитани потребителите какво разбират под понятието “неръждаема стомана”, те 
най-често отговарят, че изделията, изработени от такава стомана имат висока устойчивост на 
химически и физически влияния. Много от тях са изненадани да чуят и дори да открият сами, че 
и неръждаемата стомана може да бъде податлива на различни механични, термични и 
химически атаки.  
 
Устойчивостта на корозия на неръждаемата стомана се дължи на структурата на нейната 
сплав, която образува устойчиви повърхностни слоеве, които от своя страна предпазват 
стоманата. Външни влияния, обаче, могат да разрушат тези защитни слоеве и да бъдат 
причинени големи щети върху инструментите. Следователно изключително важно е да се 
предпазят тези защитни слоеве чрез подходящи методи на почистване и стерилизация.  
 
ВОДАТА 
 
Чешмяната вода винаги съдържа неразтворени соли и минерали. Високата концентрация на 
соли и минерали може да доведе до появата на петна или до повреждане на инструментите по 
време на почистването им. Решаващо за качеството на водата е наличието на втвърдяващи 
агенти като вар например или хлорид. Когато вода с висока концентрация на тези вещества 
изсъхне върху инструментите, неразтворените елементи остават като отлагания или петна. 
Калцият в твърдата вода оставя калциеви отлагания, това е т. нар котлен камък. Хлоридът 
може да доведе до появата на корозия под формата на малки дупчици. В много случаи 
връзката между наличието на хлорид във водата и появата на такъв тип корозия не е очевидна, 
но такава зависимост съществува. Понякога дори ниската концентрация на хлорид може да 
причини такава корозия. Все пак опитът показва, че вероятността от корозия е ниска, когато 
съдържанието на хлорид във водата е 120 мг/л, но тази вероятност рязко нараства при 
превишаване на тези стойности. За да се избегне появата на корозия и петна, се препоръчва 
използването на изцяло деминерализирана вода при последното изплакване на инструментите. 
Други съставки във водата като силикати, желязо, мед, магнезиеви съединения, макар и в ниски 
концентрации,  могат да предизвикат появата на черни, кафяви, сини, сиви или други 
оцветявания. По своята същност тези оцветявания не са корозия и могат да бъдат отстранени 
чрез накисване в подходящ киселинен агент или чрез механично изтриване. 
 
Понякога в чешмяната вода също има ръжда. Причината за наличието й най-често са 
ръждясали тръби. При третирането на инструменти с такава вода ръждата се отлага върху тях 
и се появяват ръждиви петна, които в последствие могат да предизвикат корозия. 
 
КАК ДА ТРЕТИРАМЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ? 
 
Всички инструменти, които са били в обсега на работното ви поле, независимо от това дали са 
били използвани или не, се приемат за замърсени. Те трябва да бъдат поставени в 
съответната кутия или контейнер и да бъдат дезинфекцирани и почистени възможно най-бързо. 
Всички инструменти, които са били в контакт с обтуровачни материали или ецващи продукти 
трябва да бъдат почистени незабавно, остатъците трябва да бъдат отстранени с хартиена 
салфетка. Почистването и дезинфекцията в ултразвукова вана се препоръчва за инструменти, 
по които има полепнали остатъци от обтуровачен материал. 
 



Дезинфекцията е абсолютно задължителна, тъй като предотвратява разпространението на 
инфекции. Ръчната обработка на инструментите изисква първоначално да бъдат потопени в 
разтвор от дезинфектант и миещ агент с гарантирано дезинфекциращо действие. При 
подготовката на разтвора трябва да се спазват следните изисквания: точна концентрация, 
точно време на действие, подходяща температура, посочени от производителя на съответния 
дезинфектант. Отклонение от препоръчваната концентрация и удължаване на времето на 
действие могат да причинят повреда в инструментите. Инструментите никога не трябва да 
бъдат оставяни в разтвора в продължение на цял ден или цяла нощ. Разтворът за дезинфекция 
трябва да бъде приготвян всеки ден. Повторното му използване може да причини следните 
проблеми: опасност от корозия заради наличието на по-голямо количество протеини или 
повишаване на концентрацията на дезинфектанта поради изпаряване на част от течността. Ако 
дезинфектантът е под формата на пудра, той трябва да бъде разтворен напълно преди 
потопяването на инструментите. Инструменти, съставени от две съединени части като клещи, 
ножици и други трябва да бъдат поставяни в разтвора с разтворени части. 
 
Инструментите трябва да бъдат изцяло потопени в разтвора, което означава, че не трябва да 
се допуска претоварване на съда за дезинфекция. Инструментите с по-малък диаметър и тези с 
кухи части трябва да бъдат подредени така, че разтворът да има достъп до всичките им 
повърхности и да не остават въздушни “джобове”. 
 
Много важно е след дезинфекцията им инструментите да бъдат изплакнати старателно, за да 
се премахнат евентуални остатъци. Водата за изплакване трябва да бъде с добро качество, а 
желателно е тя да бъде напълно деминерализирана, за да се избегне появата на петна. След 
това инструментите трябва да се подсушат веднага. 
 
Ако използвате ултразвукова вана при дезинфекцията на инструменти, важно е да знаете, че в 
нея не трябва да бъдат третирани наконечници и турбини. Използването й е подходящо за 
малки инструменти. При приготвянето на разтвора трябва да се спазват същите принципи, 
както при ръчната обработка, но има и допълнителни изисквания. Ваната трябва да бъде 
напълнена до определената граница. Съответният почистващ и дезинфекциращ агент трябва 
да бъде добавен към водата. Температурата не трябва да надвишава 500 С. Оптималната 
температура е между 400 и 500 С. При почистване времето за третиране е 3 мин. при честота 
най-малко 35 kHz. Инструментите трябва да бъдат поставени в подходящи държачи или 
кошнички. Режещите им части трябва да бъдат поставени така, че да не се опират до други 
метални повърхности. След третирането в ултразвукова вана инструментите трябва веднага да 
се изплакнат и подсушат, като отново препоръчително е изплакването да бъде с 
деминерализирана вода. 
Внимание: огледалцата могат да бъдат повредени в ултразвукова вана.   
 
Измиване и дезинфекция, отговарящи на стандартите се постига най-добре в автоматични 
миялни машини, използващи топлинна дезинфекция. По принцип инструментите трябва да 
бъдат поставяни в миялната веднага след употребата им. Нормално замърсени инструменти 
могат да се събират за период до 6 часа. Ако има инструменти, който са били в контакт с етчинг 
гел, те трябва да бъдат почистени незабавно. Ако инструментите са накисвани в дезинфектант 
или почистващи препарати преди поставянето им в миялната, е препоръчително използването 
на непенливи препарати. Ако са използвани пенливи препарати, те трябва да бъдат добре 
измити. Същото се отнася и за силно замърсени инструменти, например засъхнала кръв или 
композитни материали, цименти и др., те трябва да бъдат третирани предварително в 
ултразвукова вана. 
 
Инструментите трябва да бъдат поставени в подходящи държачи или кошнички, важно е да не 
ги препълвате. Препоръчително е ползването на студена вода за измиването, защото тя винаги 
отстранява протеините. Водата не трябва да превишава 450.  Високата температура коагулира 
протеините, което може да причини проблеми при измиването. Използвайте само подходящи 
почистващи препарати,  само правилното им дозиране ще ви гарантира перфектна 
дезинфекция при максимална защита на инструментите. Дезинфекцията се провежда при 930 , 
а финалното изплакване е между 700 и 750 С като препоръчително е използването на напълно 
деминерализирана вода. 
 



Когато  завърши цикъла на измиване в машината, вратата й трябва да се отвори веднага, за да 
се осигури обмяна на въздух. Така се избягва появата на кондензация, която от своя страна 
може да причини корозия. 
 
Стерилните инструменти защитават пациентите! Стерилизирането не заменя 
почистването! 
 
Стерилизирането е въпрос на избор в стоматологичните практики. Различни методи на 
стерилизация  са приложими за различните обекти, които се подлагат на стерилизация. 
 
КОРОЗИЯ 
 
В някои практики с течение на времето може да настъпи промяна в цвета или потъмняване на 
инструментите. Тези външни промени винаги се дължат на обработката на инструментите при 
тяхното почистване и стерилизиране. Ако забележите такова потъмняване  във вашата 
практика, опитайте се да откриете причината и я отстранете, за да избегнете този проблем в 
бъдеще. Един от начините за премахване на това потъмняване е чрез накисване на 
инструментите в алкален почистващ агент, предназначен за тази цел, като съблюдавате 
стриктно изискванията на производителя. Другият начин е чрез механично изтъркване.  
 
Едно от най-често срещаните оцветявания на инструментите са петната, причинени от 
изсъхването на вода върху тях, която съдържа неразтворени минерали и соли. Единственият 
начин да избегнете тези петна е да използвате изцяло деминерализирана вода при последното 
изплакване на инструментите. Друга причина за петната може да бъде недостатъчното 
изплакване, което оставя следи от миещия или дезинфекциращ препарат. Това може да бъде 
предотвратено чрез по-старателно изплакване, а ако използвате миялна машина чрез 
поставянето на по-малко инструменти в нея. 
 
Появата на оцветявания с цветовете на дъгата може да се дължи отново на водата, с която 
изплаквате инструментите и която използвате във вашия автоклав. Ако тя съдържа силикати 
или тежки метали, ще се получат тези нежелани последствия.  
Наличието на ръжда върху инструментите може да се дължи на измиването им с вода, 
съдържаща желязо или ръжда. Тази така наречена чужда ръжда може да повреди 
инструментите и да причини същинското им ръждясване. И решението отново е използването 
на чиста и деминарилизирана вода. 
 
Отлаганията върху инструментите са друг често срещан проблем. Ако не са старателно 
почистени някои труднодостъпни места, там могат да се наслоят остатъци от кръв или тъкан. 
По време на стерилизацията тези остатъци се оцветяват в кафяво и погрешно се приемат за 
ръжда. Ако не отстраните тези отлагания, с течение на времето под тях може да се появи 
корозия под формата на точки и да доведе до повреждането на инструмента. Превантивните 
мерки, които трябва да вземете са старателно измиване и честа смяна на разтвора за 
дезинфекция. 
 
Корозията обикновено се свързва с изделията, изработени от метал. Тя е специфична в 
зависимост от използвания материал и проявленията й са различни за различните метали. 
Корозия може да се появи само, ако инструментите са били в досег с вода, водни разтвори или 
пара. Ако се забележи корозия, необходимо е веднага да се открият причините и да се 
елиминират. Корозиралите инструменти трябва да се отстранят, за да не се предизвика 
последваща корозия върху останалите инструменти.  
 
В следващите редове ще се спрем на различните видове корозия и причините за появата им. 
Корозията под форма на дупчици за съжаление може да се появи и при изделия, изработени от 
неръждаема стомана. Причината за появата й е наличието на хлорид. Повишени нива на 
хлорид може да има в кръвта, тъканите, чешмяната вода и някои лекарства. Дори, когато е за 
съвсем кратко време, въздействието на хлорида може да причини корозионна атака. Корозията 
води до появата на малки дупчици по повърхността на инструмента, които генерират ръжда. 
Когато корозията се разрасне, размерът на дупчиците се увеличава и може да се стигне до 
бързо повреждане на инструмента. Предпазните мерки, които можете да вземете са старателно 



почистване на инструментите веднага след употребата им и използването на вода с ниско 
съдържание на хлорид, както и демирализирана вода за последното им изплакване.  
 
Друг вид корозия се появява под формата на разтегната пукнатина и също се наблюдава при 
инструменти от неръждаема стомана. Причините за нея може да са в производствения процес 
или в последващо неправилно третиране. При почистване инструментите трябва да са напълно 
разтворени, а при стерилизиране трябва да са леко разтворени, така че никъде да няма точки 
на напрежение, когато се загряват и охлаждат, защото в противен случай ще се намали тяхната 
якост.  
 
Друг вид корозия може да се появи на местата за свързване при инструменти, състоящи се от 
две части, например ножици, иглодържатели и други. Вследствие на механично и химично 
въздействие се разрушава защитният слой на неръждаемата стомана и при допир с течност се 
появява корозия. Начинът да бъде избегната е старателното подсушаване на местата, където 
се съединяват двете части на инструмента. Същото се отнася и до частите, където има зъбци, 
служещи за захват. Друг начин за предпазване е намаляване на триенето на двете съставни 
части чрез редовното им смазване с продукти, предназначени за такъв тип инструменти.   
 
Появата на т. нар. контактна корозия се дължи на използването на вода с високо съдържание 
на соли, както и на почистването и стерилизирането на инструменти от неръждаема стомана 
заедно с такива, изработени от друг тип стомана като борери, игли, накрайници с диамантено 
покритие. Съприкосновението с инструменти с нарушено хромирано покритие също може да 
причини контактна корозия. Използването на вода с ниско съдържание на соли и отделянето на 
инструментите от неръждаема стомана от тези изработени от друг тип метал може да предпази 
вашите инструменти от такъв тип корозия.  
 
Корозията по повърхността на инструментите се причинява от химично или електрохимично 
въздействие. Частите, засегнати от корозия са с различен цвят от тези, които са останали 
незасегнати. Тя може да бъде предизвикана от натопяването на инструментите в агресивен 
почистващ препарат, /например за отстраняване на цимент и отлагания/. 
 
Инструменти, изработени от метал, различен от неръждаема стомана обикновено биват 
предпазвани от корозия чрез защитен слой, образуван чрез галванизация. Когато този слой 
бъде нарушен, се появява повърхностна корозия и засегнатите инструменти трябва да бъдат 
незабавно отстранени, за да не се пренесе корозията върху останалите. 
Повърхностна корозия може да се появи и върху инструменти от алуминий, които се третират с 
алкални почистващи препарати или се използва препарат за омекотяване на водата.  
 


