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Não paramos de inovar.
Resultados em apenas 24 minutos.
Sistema Rápido 3M™ Attest™ para Esterilização por Peróxido de
Hidrogênio Vaporizado (VH2O2) para os sistemas STERRAD® 100NX®,
STERRAD® NX®, STERRAD® 100S e sistema AMSCO® V-PRO® maX
esterilizadores por peróxido de hidrogênio vaporizados.

Revolucionamos o tempo.

Confiança com consistência.

Na 3M, estamos continuamente inovando para oferecer resultados de IBs mais rápidos para esterilização
por peróxido de hidrogênio vaporizado.

Três produtos 3M para monitoramento que são chaves para ajudar a garantir seu processo de
esterilização. Uma consistente mudança de cor do azul para rosa, em todos os indicadores do VH2O2,
facilitam a leitura e a interpretação dos resultados.

Agora você pode obter resultados em apenas 24 minutos, tornando seu processo de liberação de cargas
mais seguro e prático.
A tecnologia de leitura rápida e o suporte especializado que você confia há 25 anos, agora está disponível
tamabém para o VH2O2.
Monitoramento de todas as cargas é possível e prático. Tenha o controle dos resultados em apenas
24 minutos e fique em paz por saber que cada paciente receberá cuidados de alto padrão.
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1228 VH2O2
Fita Indicadora
VH202

Conheça para começar.

24

resultados em apenas

•

Manter a agenda do seu setor em dia.

•

Melhorar a segurança do paciente
monitorando com mais frequência.

•

Seguir as recomendações dos guidelines para
monitoramento de todas as cargas (veja o final
deste catálogo)
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Antes dos resultados em 24
minutos, só isso era possível.

VH202

VAPOR

OE

As vantagens da
marca Attest™:
Oferece um sistema
padronizado, simplificado
e de suporte para garantir a
esterilização nas modalidades
de VH2O2, Vapor e OE.
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MINUTOS

Com resultados mais rápidos, você pode:





















Agora, todo paciente pode
receber o mesmo padrão alto
de qualidade.

Padronização
Padronizar o sistema Attest™ em todas
as modalidade da esterilização, lhe
oferece a vantagem da consistência.
Equipamentos padronizados com
interfaces digitais, garantindo o
fluxo de trabalho e a facilidade no
treinamento de pessoas, contribuindo
para minimizar riscos de falha humana.

1248 Indicador Químico
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Indicador Biológico 1295 3M™ Attest™ contém um
indicador de processo na tampa para mostrar que
ele passou pelo processo de esterilização.



Simplificação

Os resultados dos IBs podem
automaticamente ser carregados
no seu software de rastreabilidade,
mantendo o arquivamento de forma
simples. Nossos parceiros incluem:
Censitrac, Microsystems, CareFusion,
Haldor Advanced Technologies
e Getinge Group.



Suporte

3MSM Health Care Academy oferece
treinamento para colaboradores
e educação continuada.
E a ajuda especializada está sempre
disponível através do nosso time de
Serviços Profissionais.

3M™ Attest™ Sistema para
Peróxido de Hidrogênio Vaporizado (VH2O2)
Número do
produto

Descrição

Embalagem

Quantidade por
caixa

1295

Indicador Biológico 1295 3M™ Attest™ para
esterilização por VH2O2, com resultados em 24
minutos.

30 ampolas por
pacote

4 pacotes por
caixa

490H

Incubadora 490H 3M™ Attest™ para uso com
o IB 1295 para esterilização por VH2O2.

1 unidade

1 unidade

1248

Indicador Químico 1248 3M™ Comply™ de uso
interno. Muda da cor azul para a cor rosa após a
exposição ao peróxido de hidrogênio vaporizado, 2.0cmX10cm

250 tiras por
pacote

4 pacotes por
caixa

1228

Fita Indicadora Química 1228 3M™ Comply™
de uso externo.
As linhas do indicador químico mudam de cor
azul para a cor rosa após a exposição ao
peróxido de hidrogênio vaporizado,

24 rolos/caixa

Por que monitorar todas as cargas?
ANSI/AAMI ST58:2013
“Um PCD com o IB apropriado também deve ser usado
pelo menos diariamente, mas de preferência em todos
os ciclos de esterilização.“
–– A Associação para o Avanço da Instrumentação
Médica. Esterilização química e desinfecção de alto
nível em instalações de saúde.
ANSI/AAMI ST58:2013

Guideline AORN para esterilização
“... O monitoramento eficaz na rotina da esterilização
deve ser realizado pelo menos diariamente em cada tipo
de ciclo, de preferênciaem cada carga ... “
–– Edição 2017 do Guideline AORN para prática
perioperatória. Diretrizes para esterilização.
AORN é um marca registrada da AORN. AORN
não endossaprodutos ou serviços de empresas
comerciais.

Para mais informações sobre o Sistema Rápido 3M™ Attest™ para peróxido de hidrogênio vaporizado
(VH2O2) ou outros produtos da 3M Hospitalar:
• Entre em contato com seu representante 3M
• Fale com a 3M 0800-0132333
• 3m.com.br/hospitalar

Divisão de Prevenção de Infecções
3M Health Care
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, Km 110
13181-900 - Sumaré/SP

3M, Attest e Comply são marcas registradas
da 3M. AMSCOV-PRO é uma marca
registrada da STERIS. Sterrad é uma marca
registradada ASP (Advanced Sterilization
Products), Divisão de Ethicon US, LLC.
Censitrac é uma marca registrada da
CensisTechnologies, Inc. OR Locate é
uma marca registada deHaldor Advanced
Technologies, Ltd. SPM é uma marca
registrada da Materials Management
Microsystems.
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