Nem todos os
indicadores
biológicos
são iguais.

3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Super Rápida

14 razões que
explicam porque
os indicadores
biológicos
3M™ Attest™
Super Rápido
encontram-se
em sua própria
categoria.
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Provavelmente você já
ouviu dizer que todos os
indicadores biológicos de
leitura super rápida são
iguais. Que apresentam
desempenho similar e
que sua leitura é feita
da mesma forma. É
importante entender que
há diferenças que podem
impactar os resultados
no momento de

assegurar a esterilização
e que comprometem a
segurança do paciente.
Certifique-se de revisar
todas as características
do sistema e que o
mesmo seja de fácil
utilização em sua equipe
de trabalho.

Cumpre com os requerimentos FDA (Agência de Saúde Norte-Americana)
para funcionar como indicador biológico (IB) a vapor.
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Qualidade na qual você pode confiar

		A 3M vem desenvolvendo e fabricando indicadores biológicos (IBs)
há mais de 43 anos.
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Fácil de usar

Sistema de fácil utilização. Não precisa programar temperatura ou
ou tempo para cada via. A tela é clara e consistente com as instruções
de uso. Não gera confusão entre tecnologia rápida e super rápida.
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Fácil de interpretar
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Não dá chance para confusão.
Cada sinal representa:
+  representa um resultado positivo. Um resultado positivo
para um IB processado indica que o processo de esterilização
falhou.
–  representa um resultado negativo, isto é, indica sucesso no
processo de esterilização.

Detecção de um IB não ativado ou inserido de modo incorreto
Nosso sistema ajuda a prevenir uma incubação de um IB não ativado no Leitor Automático,
		
reduzindo a possiblidade de obter um resultado falso negativo. Um alarme (erro E11) indicará que o IB
foi inserido de modo incorreto. Isto é crítico para reduzir os atrasos na liberação da carga e ajuda a
manter os tempos programados de cirurgia.
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Visibilidade de tempo restante

		
A Incubadora/Leitora 3M™ Attest™ 490 fornece um contador de
tempo regressivo que permite ao usuário verificar facilmente o tempo
restante.
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O Alerta de erros permite uma rápida
solução de problemas
As referências de códigos de alerta/erro permitem
o problema e a possível solução.
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Precisa somente um IB ao dia

		
A 3M recomenda a utilização de um IB de controle ao dia,
sendo este do mesmo lote do IB processado. Não precisa
utilizar um IB não esterilizado como controle positivo cada vez
que queira fazer uma leitura de IB.
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Visualização opcional de resultados
por mudança de cor (pH)
Ao final de 48 horas.
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		Registro de resultados
		
A Incubadora/Leitora 3M™ Attest™ 490 permite registrar os
últimos 100 resultados por meio de seu software. Para uma
completa documentação, o usuário poderá salvar os resultados
de modo digital ou realizar uma cópia impressa.
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Acesso on-line aos registros e
conectividade a sistemas de rastreabilidade
Permite visualizar o resultado dos IBs de modo remoto.
Administração dos registros com conectividade à Internet
em português. Conectividade com estes 5 sistemas de
rastreabilidade: Getinge, Carefusion, Haldor, Mircrosystems e
Censis.
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Avaliado em publicações globais

	

• Avaliação de um novo IB para uso em ciclos de pré vácuo a vapor de 132°C a
135°C.¹
• Benefícios clínicos de IBs rápidos.²

	1. A
 merican Journal of Infection Control, Volume 42, Issue 2, Philip M. Schneider, Evaluation of a new rapid readout
biological indicator for use in vacuum-assisted steam sterilization cycles, February 2014.
2. Healthcare Purchasing News, Volume 38 No. 3, Rose Seavy, Clinical benefits of faster biological indicators, March
2014.
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Respaldo da tecnologia em 70 países
Suporte técnico e comercial.
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Disponível em duas opções
		• IB individual
		
• Pacote Teste Desafio com IB + Integrador i5.

3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Super Rápida

Código

Descrição

Embalagem

1492

3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Super Rápida
Para ciclos de esterilização a vapor por pré vácuo.
(Tampa marrom)

50 unid/caixa

41482

3M™ Attest™ Pacote Teste Desafio de Leitura Super Rapida
Para ciclos de esterilização a vapor por pré vácuo.
Cada pacote contém um 3M™ Attest™ Indicador Biológico de
Leitura Super Rápida 1492 e um 3M™ Comply™ SteriGage™ 1243
integrador químico tipo 5

24 unid/caixa
24 controles/caixa

41482F

3M™ Attest™ Pacote Teste Desafio de Leitura Super Rápida

490

3M™ Attest™ Incubadora/Leitora
Para uso com o 3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Super
Rápida 1492 e o Pacote Teste Desafio de Leitura Super Rápida 41482

Para mais informação, acesse:
www.3M.com.br/Hospitalar
Fale com a 3M
0800-0132333
www.3M.com.br/hospitalar
falecoma3M@mmm.com
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, Km 110
13181-900 - Sumaré - SP

3M, Attest, SteriGage e Comply são marcas da 3M.

24 unid/caixa
5 controles/caixa

1 unid/caixa
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Informações para compra

