
Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

 swój numer PESEL*,

 oznaczenie kwalifikacji,

 numer zadania,

 numer stanowiska.

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie

jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu

nadzorującego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji

pracy.

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie

ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych 
Oznaczenie kwalifikacji: MED.12 
Numer zadania: 04 
Wersja arkusza: SG 
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Zadanie egzaminacyjne 
 

Z narzędzi znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym skompletuj Zestaw do usuwania szwów  

o składzie:  

 pęseta chirurgiczna – 1 szt. 

 kleszczyki Pean –1 szt.  

 nożyczki chirurgiczne – 1 szt. 

Wypełnij Kartę przygotowania Zestawu do usuwania szwów do sterylizacji.  

Pod lampą powiększającą sprawdź czystość narzędzi wchodzących w skład Zestawu do usuwania szwów,  

a w miejscach wymagających konserwacji nanieś olej. Narzędzia ułóż na tacy narzędziowej i zapakuj  

w papier krepowany stosując technikę pakowania skośnego. Na zewnątrz pakietu umieść wskaźnik 

chemiczny typu 1. 

UWAGA – Zasygnalizuj przez podniesienie ręki gotowość do wykonania higienicznej dezynfekcji rąk 

techniką Ayliffe'a, kontroli wizualnej i konserwacji narzędzi wchodzących w skład Zestawu do usuwania 

szwów oraz pakietu. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN i w obecności egzaminatora wykonaj te 

czynności. 

Wypełnij Etykietę, ustal 1-miesięczny termin ważności pakietu. Odbiorcą pakietu jest Poradnia 

Ortopedyczna. Wytnij Etykietę z arkusza egzaminacyjnego i przyklej do pakietu taśmą bez wskaźnika.  

Arkusz egzaminacyjny pozostaw na indywidualnym stanowisku do pisania, a pakiet do oceny na swoim 

stanowisku pracy lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego ZN. 

Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy. 

Formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. Do sporządzenia dokumentacji przyjmij 

datę egzaminu. 

Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.  

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 

 Karta przygotowania Zestawu do usuwania szwów do sterylizacji, 

 Etykieta, 

 Pakiet z Zestawem do usuwania szwów 

oraz 

przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe’a, przygotowania Zestawu 

do usuwania szwów do sterylizacji w zakresie kontroli wizualnej i konserwacji oraz wykonania 

pakietu.  
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Karta przygotowania Zestawu do usuwania szwów do sterylizacji 

*wpisz według wzoru, np. wskaźnik (lub test) jednoparametrowy typu 3 (nazewnictwo zgodnie z normą PN EN)

Nazwa zestawu ……………………………………………………………………. 

Konserwacja narzędzi 

wpisz TAK lub NIE 

Pęseta chirurgiczna 

……….. 

Kleszczyki Pean 

………… 

Nożyczki chirurgiczne 

………… 

Pakowanie Dwie warstwy papieru krepowanego 

Kontrola pakietu wskaźnikiem 

chemicznym wewnętrznym 

należy podać nazwy i typy 

wszystkich wskaźników, które 

można umieścić wewnątrz 

przygotowanego pakietu* 

Kontrola pakietu wskaźnikiem 

chemicznym zewnętrznym 

nazwa wskaźnika chemicznego 

typu 1, który należy umieścić na 

zewnątrz przygotowanego 

pakietu* 

Metody sterylizacji 

nazwa metody sterylizacji, 

którą należy zastosować do 

sterylizacji przygotowanego 

pakietu 

Parametry sterylizacji parowej 

Temp.121°C Czas ………………… minut 

Temp.134°C Czas ………………… minut 

Kontrola cyklu sterylizacji 

wskaźnikiem chemicznym  

w PCD 

 nazwa i typ wskaźnika* 

Kontrola cyklu sterylizacji 

wskaźnikiem biologicznym 

 wpisz TAK przy wskaźniku 

właściwym dla metody 

sterylizacji, którą należy  

wysterylizować przygotowany 

pakiet 

wpisz NIE przy pozostałych 

wskaźnikach 

Wskaźnik fiolkowy o szybkim odczycie 

Wskaźnik bibułkowy 

wymagający badania 

mikrobiologicznego 

do pary wodnej do  tlenku etylenu Sporal S 

……….. ………….. …………. 
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---------------------------------------wytnij etykietę poniżej-------------------------------------------- 

 

Etykieta*  

 

  

  

  

  

Nr sterylizatora/ Nr cyklu Nr 1 / Nr 1236 

Podpis osoby pakującej XX YY 

* wpisz pozostałe dane pozwalające na identyfikację pakietu 

 

 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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