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1. WSTĘP 

W obszarze obecnego piśmiennictwa temat dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie 
stomatologicznym jest stale dyskutowany. Liczne publikacje dotyczące tego tematu szeroko 
opisują aseptykę pacjenta i personelu, a także działania prowadzące do zniszczenia 
i zahamowania rozwoju drobnoustrojów na sprzęcie medycznym. Dostępne są informacje 
o stosowaniu odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych, maseczek, a także odpowiednim 
przechowywaniu narzędzi i materiałów oraz przestrzeganiu prawidłowej higieny osobistej. 
Natomiast brak jest informacji na temat osadzania się bakterii na powierzchni foteli 
dentystycznych. [1]. 

Źródło szkodliwych czynników biologicznych w gabinetach dentystycznych stanowią 
przede wszystkim krew i ślina pacjenta. Dalej nie precyzyjnie zdezynfekowane narzędzia 
i powierzchnie robocze. Także woda z unitów, nie umyte dokładnie ręce oraz odpady 
medyczne. Zarówno pacjenci jak i pracownicy gabinetów stomatologicznych mogą być zatem 
narażeni na bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (wirusy, bakterie, 
grzyby) mogące się znaleźć na materiale, który pokrywa fotel dentystyczny. Powyższe 
stanowiło bodziec do zajęcia się tą tematyką [2]. 

Kolejno autorzy zdecydowali się rozszerzyć spektrum wyników przeprowadzając 
badania fizyczne i chemiczne pokryć foteli dentystycznych.  
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2. CEL I ZAKRES PRACY 
 

Celem pracy jest ocena odporności biologicznej oraz własności mechanicznych tapicerki 
foteli dentystycznych.  

Zakres pracy obejmuje wykonanie próbek z materiału - skóry.  Dalej przeprowadzono 
badania ścieralności metodą Martindale’a zgodnie z normą PN-EN ISO 12945-2:2000. 
Z kolei oceniono przepuszczalność powietrza wyrobów włókienniczych (PN-EN ISO 9237). 
Dalszy etap to posiew i inkubacja wybranych gatunków bakterii na przygotowanych do tego 
celu materiałach tapicerskich. Badania chemiczne wniosą informację o odporności wybarwień 
na działanie potu kwaśnego i alkalicznego wg. PN-EN ISO 105-E04. 

 
3. WNIOSKI 
 

a) Pokrycia tapicerskie z materiałów skórzanych nie wykazują efektu przepuszczalności 
powietrza.  

b) Posiew bakterii w przypadku tapicerek ze skóry...  
c) Trwałość zachowań czasowych bakterii dla bawełny była by wyższa w porównaniu ze 

skórą.  
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