Fitas adesivas para esterilização a vapor

3M Comply™

Fita com Indicador Químico
Livre de chumbo.
Controle da Exposição:
Fitas com Indicador Químico tem como
finalidade evidenciar externamente a
exposição de cada pacote, container
e bandeja submetidos à esterilização.
Auxilia na identificação visual dos
pacotes que já passaram pelo processo
de esterilização.

Nossas fitas para controle de exposição
tem muitas vantagens:
Excelente fixação e sensíveis à pressão.
Excelente visualização da mudança de cor do Indicador Químico.
Sem solventes.
Livres de chumbo. Não precisam ser tratadas como
resíduos perigosos.
Fita 1355
Fita 1322

UM SUPER
ADESIVO AJUDA
A GARANTIR
UM PROCESSO
SUPER SEGURO.

Tipo 1 - ISO 11140-1:2014

Lançamento
Rolo com 55 metros.
Melhor adesividade.
Mais visibilidade.
Fácil remoção sem deixar resíduos.
Elasticidade que acompanha a
expansão do pacote.

Guia de Interpretação e Monitoramento da Exposição
Fita 1322

Fita 1355
NÃO EXPOSTOS

NÃO EXPOSTOS

EXPOSTOS
EXPOSTOS

As linhas de indicadores químicos mostrarão
uma mudança de cor bege para marrom
escuro / preto quando expostas ao processo de
esterilização a vapor. Uma variação na cor das listras
pode acontecer, devido a fórmula da tinta ser isenta
de solventes, entretanto não afeta o desempenho.
Todos os exemplos mostram resultados
"expostos" aceitáveis.

3M Fita Adesiva Branca

Fita com dorso de papel crepe branco tratado com agente
facilitador de desenrolamento e adesivo à base de resina e
borracha sintética.

Referência

Código

Quant/Caixa

1322-18MM

HB004549901

28 rolos

Vapor – Pacotes embalados com tecido
reutilizável e papel.
121ºC - 132ºC - 134ºC - 135ºC
Vapor – Pacotes embalados com não tecido
e outros descartáveis.
121ºC - 132ºC - 134ºC - 135ºC

1355-18MM

HB004216873

28 rolos

M332

H0002307405

84 rolos

M332

H0002294108

72 rolos

M332

H0002307413

54 rolos

Indicação de uso

falecoma3m@mmm.com
Divisão de Prevenção de Infecções
3M Health Care
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, Km 110
13181-900 - Sumaré/SP

18mm × 55m

16mmx50m
Vapor – Fechamento de pacotes de tecido que sofrerão
processo de esterilização até 134ºC

19mmx50m
25mmx50m

facebook.com/3MCuidadosSaudeBrasil
0800-0132333

Tamanho

youtube.com/3Mprevencaoinfeccao
www.3M.com.br/hospitalar

