Família de Integradores Químicos para Esterilização a Vapor

3M Comply™ SteriGage™
Pacote Desafio com Integrador Tipo 5
A tecnologia avançada do integrador facilita sua leitura e uso.

Resultado preciso.
Imediato.

Ao fornecer resultados imediatos no desempenho do processo
de esterilização, um Pacote Desafio (PCD) com Integrador
Químico pode ser usado para monitorar cargas de produtos para
saúde (PPS) não implantáveis. O 3M Comply™ SteriGage™
PCD com Integrador Químico para vapor apresenta um
desafio ao processo de esterilização equivalente ao pacote de
16 toalhas recomendado pela AAMI. Após o processamento,
o integrador deve ser retirado do PCD e o resultado pode ser
facilmente interpretado através de “Aceito” ou “Rejeitado”. Se
você não estiver monitorando todas as cargas de esterilização
a vapor com um PCD com Indicador Biológico, considere usar o
3M Comply™ SteriGage™ PCD com Integrador Químico para
vapor em conjunto com o 3M Attest ™ PCD com Indicador
Biológico Super-rápido, conforme descrito na tabela. Desta
forma, você terá informações sobre o desempenho do
processo de esterilização para todas as suas cargas.

Aplicações recomendadas
3M Attest™ Super
Rapid - PCD com
Indicador Biológico
3M Comply™
SteriGage™ PCD
com Integrador
de Químico

Todas as cargas contendo
implantes

Teste de eficácia da
esterilização de rotina

Todas as outras cargas não monitoradas
por 3M™ Attest™ Super Rapid - PCD com
Indicador Biológico

Projetado para entregar garantia imediata
e precisa na esterilização a vapor.

™

Certificação Kitemark™ (BSI)

O integrador químico tipo 5 Comply™ SteriGage™ 1243 cumpre as normas ISO
11140-1:2014 e EN ISO 111401:2005™.

A tecnologia do 3M Comply™
SteriGage™ PCD com Integrador
Químico para vapor pode ser usada
para controle de carga?

3M Comply™ SteriGage™
Integrador Químico Tipo 5

Não processado
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Aceito

Processado - Aceito
A barra atingiu a janela ACCEPT
(aceito) nas três amostras,
indicando que as condições
necessárias para a esterilização
foram atendidas. Se a barra
atravessar a região ACCEPT, é
considerado aceito.

Por que o controle do pacote
é importante?
O monitoramento interno do pacote verifica se as
condições necessárias para esterilização foram
atingidas no ponto onde o Integrador Químico foi
colocado dentro do pacote e confirma se as condições
específicas de exposição foram atendidas. Ao usar
Integradores Químicos internos, você pode detectar
problemas “locais” que às vezes ocorrem devido a
erros humanos, problemas da autoclave ou problemas
na qualidade da esterilização.

O integrador químico tipo 5 Comply™ SteriGage™ 1243
cumpre as normas ISO 11140-1:2014™.
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Rejeitado

Processado - Rejeitado
A barra está na janela REJECT
(rejeitado), indicando que as
condições necessárias para
a esterilização não foram
atendidas. O pacote deve
ser processado e a causa da
falha de esterilização deve ser
investigada. Se a barra estiver
na região REJECT ou na linha, é
considerada falha.
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Indicador de Integração versus Curva de Morte Biológica

Tempo (min.)

100.0

Três valores padrão
definidos para SteriGage™

10.0

1.0
Tempo teórico de morte térmica
do G. stearothermophilus (Z=12ºC)
0.1
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Código

Nome do produto

41360

HB004282677
HB004282677

1243A

H0001931031

1243B

H0001931551

3M Comply™ SteriGage™
Pacote Desafio com Integrador Tipo 5
3M Comply™ SteriGage™
Integrador Químico Tipo 5
3M Comply™ SteriGage™
Integrador Químico Tipo 5

falecoma3m@mmm.com
Divisão de Prevenção de Infecções
3M Health Care
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, Km 110
13181-900 - Sumaré/SP
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3 poderes
Os Integradores Químicos 3M Comply™ SteriGage™
são projetados para integrar com precisão pequenas
mudanças em todos os parâmetros críticos da
esterilização. Sua resposta deve equivaler ou
exceder os requisitos de performance da ISO 11.138
para IB. Integradores Químicos de Tipo 5 – como
o 3M Comply™ SteriGage™ - são obrigados a se
correlacionar com um IB em três relações tempo
/ temperatura: 121°C, 135°C e pelo menos uma
temperatura intermediária, como 128°C. Além disso, o
valor indicado a 121°C deve ser superior a 16,5 minutos.
O 3M Comply™ SteriGage™ Integrador Químico Tipo
5 monitora os três parâmetros críticos de esterilização
a vapor.
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facebook.com/3MCuidadosSaudeBrasil
youtube.com/3Mprevencaoinfeccao
www.3M.com.br/hospitalar
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Temperatura (Cº)
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Quantidade/Caixa
1 caixa c/ 16 unidades
1 caixa c/ 2 sacos c/500 unid
1 caixa c/ 10 sacos c/100 unid
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Elimine erros de interpretação
• Fácil de ler • Mudança de limite

