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Sistema de Monitoração Biológica 
Smart-Well & EZTest Smart-Read 

 
Revolucionando o monitoramento na esterilização!  
 
A SGM Biotech apresenta um VERDADEIRO sistema 
de monitoramento por Indicador Biológico que 
rapidamente detecta o crescimento microbiológico. 
Este sistema NÃO depende de enzimas ou outras 
substâncias químicas para predizer (prever) a 
atividade microbiológica do crescimento do esporo do 
Geobacillus stearothermophilus. 
Estamos orgulhosos em apresentar o Smart-Read 
EZTest® Biological Indicator Monitoring System 
(Sistema de Monitoramento por Indicador Biológico 
Smart-Read EZTest®).  

 

 
O sistema constitui de: 
• Indicador Biológico Smart-Read EZTest autocontido com esporos do Geobacillus 

stearothermophilus 
 O MESMO Indicador Biológico para todos os tipos de ciclo e temperatura: 
 121° a 135°C 
 Pré-vácuo com bomba de vácuo ou Gravitacional 
 Ciclos Flash 

 
 
• Kit Incubadora Smart-Well com: 

 Incubadora Smart-Well 
 Caneta Stylus 
 Termômetro 
 Impressora 
 Livro de Registros 
 Fonte de alimentação e manual do sistema

Detalhes da Incubadora Smart-Well: 
 

 Possui dez (10) células incubadoras para IBs 
expostos e uma (01) para o controle positivo 

 Inclui cavidade para ativação do meio de cultura 
da ampola do IB  

 Tela de toque sensível para utilização com a 
caneta Stylus e de fácil manuseio para o usuário 

Cada célula incubadora possui um hardware dedicado 
(exclusivo) para monitorar continuamente o estado do IB. 
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Registros da Impressora incluem:  
 

 Tipo de ciclo 
 Data e tempo do início da incubação 
 Horas transcorridas de Incubação 
 Resultado do Teste. 
 N° de lote do Bioindicador 
 Cavidade (Célula) da incubadora em que se encontra o 

Bioindicador 
 Identificação do Equipamento (autoclave) 
 Espaço para identificação da carga ou observação 
 Iniciais do operador 
 Espaço para colagem do rótulo do Bioindicador para arquivar 
 Quedas de energia 
 Cancelamento de Teste 
 A impressora recebe um sinal da Incubadora Smart-Well no 

exato momento em que o resultado positivo (para o 
crescimento) foi obtido. 

 
Definições da ANSI/AAMI/ISO 14.161/2000 
 

• Estéril – livre de microorganismos viáveis. 
 
• Esterilização – processo VALIDADO utilizado para que um produto fique livre de qualquer forma de 

microorganismos viáveis. 
 
Definições da ISO 11.139/2006 

• Indicadores Químicos ou indicadores não-biológicos – sistemas que revelem uma ou mais variáveis 
pré-definidas em um processo e que são baseados em uma mudança visível na substância química 
ou na nas características físicas do indicador, resultantes da exposição a um processo. 

 
• Indicador Biológico – sistemas contendo microorganismos viáveis com uma quantidade e resistência 

pré-definidas a um processo de esterilização específico. 
 
Notamos então que: Estéril, Esterilização e Indicador Biológico todas estas palavras, contém o termo 
“microorganismos viáveis” em sua definição.  O Sistema Smart-Read É um sistema biológico que detecta 
rapidamente o crescimento biológico. 
 

• O Sistema Smart-Read: 
– NÃO depende ou é baseado em resultados de substâncias químicas ou enzimáticas 

correlacionadas à atividade biológica esperada. 
  

• O Sistema Smart-Read: 
– Smart-Well NÃO irá predizer (prever, tentar adivinhar) a atividade microbiológica baseada 

um resultado químico precoce. 
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Visualizando o ciclo de Esterilização: 

 
 
Em um ciclo de esterilização adequado todos os esporos são destruídos e os IBs estão negativos (para o 
crescimento) ao final do ciclo. 
A falha (fracasso) da esterilização resulta em sobrevivência de esporos e acontece normalmente no início 
do ciclo quando todos os microorganismos estão vivos, assim, vejamos: 
 

 A maioria processos de esterilização tentam matar 12 reduções de log de esporo.   
 

 Ar residual em um processo a vapor reduz efetividade de esterilização por volta de 90%.  
 

 Eles só reduzem 1.2  log de esporo. 
 

 Se o BI tiver uma população de 1 x 106 de esporos, então um BI falho teria aproximadamente 8x104 
esporos permanecendo vivos 80.000 esporos.   
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Rápida detecção biológica pela Incubadora Smart-Well 
 
Se tivermos 200 IBs Smart-Read expostos a um ciclo de esterilização inadequado, A Incubadora Smart-
Well irá detectar e registrar o crescimento em todos os 200 IBs dentro de 3 a 5 horas de incubação. Os 
resultados são 100% exatos/precisos e 100% confiáveis, Pois a Smart-Well NÃO irá prever a atividade 
biológica esperada, ela vai AFIRMAR que há atividade biológica. E o resultado poderá ser confirmado 
visualmente, além de documentado, pois a Smart-Well fornece o resultado escrito para ser documentado.  
 
Métodos que tentam predizer resultados Biológicos 
Potenciais conseqüências quando métodos químicos/enzimáticos são utilizados para prever resultados 
biológicos: 
 

1) Prevê esterilidade MAS os esporos crescem (resultado falso-negativo). 
2) Prevê esterilidade e os esporos não crescem. 
3) Prevê falha na esterilização e os esporos crescem.  
4) Prevê falha na esterilização MAS os esporos não crescem (resultado falso-positivo). 

 
Onde está o problema? 
 
1) Prevê esterilidade MAS os esporos crescem (resultado falso-negativo).  
Cuidado: O resultado FALSO NEGATIVO é o que de pior pode acontecer quando falamos em monitoração 
de ciclos de esterilização. Porque induz o responsável ao erro permitindo que ele libere as cargas com 
antecedência, sem o crescimento do esporo e ele só vai perceber o erro depois da incubação em 24 ou 48 
horas quando provavelmente seus materiais já foram utilizados, levando risco de infecções aos pacientes.  
 
2) Prevê esterilidade e os esporos não crescem. 
Correto: Esse resultado o usuário também tem no Smart-Well quando ele DIZ que não existem esporos 
vivos e o resultado realmente depois de incubado foi negativo para a cultura. 
 
3) Prevê falha na esterilização e os esporos crescem. 
Correto: Aqui também o resultado é fornecido pelo sistema de leitura Smart-Well, que é quando houve 
realmente falha no processo de esterilização e o resultado da cultura foi positiva. A vantagem nesse caso é 
que o resultado positivo se deu entre 3 a 5 horas de incubação e foi baseado em crescimento de esporos e 
não em componentes químicos adicionados. 
 
4) Prevê falha na esterilização MAS os esporos não crescem (resultado falso-positivo). 
Cuidado: O resultado FALSO POSITIVO acarreta em muitos prejuízos para a instituição, pois vai paralisar 
o equipamento, podem ser canceladas algumas cirurgias (prejuízos ao paciente também), pode ter gastos 
com manutenção e mão de obra, reprocessamento de materiais (diminui sua vida útil), rastreamento e 
recolhimento dos materiais já liberados, stress, gastos de energia elétrica e água, etc. No sistema Smart-
Well NÃO EXISTE falso positivo, pois o resultado positivo só e acusado depois de detectado a presença de 
esporos vivos e não baseados em previsões de leituras enzimáticas ou químicas. 
 

• Com o Sistema de Monitoramento por Indicador Biológico Smart-Read EZTest, a potencial 
conseqüência É a atividade biológica. Os resultados são um dos dois abaixo descritos: 

1. IB Positivo (para o crescimento) indicando falha (catástrofe) na esterilização. 
2. IB Negativo (para o crescimento) indicando esterilização adequada. 
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Técnologia Smart-Read 
 
1. Os Indicadores Smart-Read são posicionados dentro da carga de acordo com os seus procedimentos 

normais e procedimentos recomendados. Por serem provas biológicas do ciclo de esterilização, sua 
reação integra todos os parâmetros críticos do processo: 

– Presença do Vapor 
– Temperatura e Pressão 
– Tempo de Exposição 
– Ausência/ Presença de Ar contido (bolhas de ar). 
 

2. Retire os IBs Smart-Read expostos da carga. 
• Utilize a cavidade para ativação de IB da Incubadora Smart-Well para ativar os IBs. 
 
• Informe na célula correspondente informações sobre o ciclo, lote, equipamento, usuário e tempo de 

incubação. (ver manual) 
 

• Insira o IB Smart-Read na célula incubadora e verifique se um LED laranja acende indicando o 
aceite da ampola de BI e que a leitura esta sendo feita. 

 
• Após o tempo de incubação de 5 horas, um LED verde acendera indicando o Resultado NEGATIVO 

enviando os dados daquele BI para a impressora para documentação. 
 

• Quando o ciclo foi falho haverá crescimento de esporos assim a qualquer momento a leitura final 
positiva se dará entre 3 a 5 horas a incubadora Smart-Well emitirá um sinal sonoro e o LED 
correspondente à célula (cavidade) da incubadora mudará sua cor para Vermelho e enviará os 
dados daquele BI para a impressora para documentação. 

 
 
RIT - Redução do Tempo de Incubação: 
 
Conforme o protocolo para Redução do Tempo de Incubação (RIT- U.S. FDA), o tempo máximo de 
incubação para se obter o resultado final negativo (teste negativo) é de 10 horas. Entretanto o material, 
pacote ou carga pode ser liberado entre 03 a 05 horas de incubação. Isto se deve ao fato de que a 
Incubadora Smart-Well somente fornece resultados baseados na atividade microbiológica 
(desenvolvimento ou não desenvolvimento de esporos), sendo que o mais importante é o resultado 
para leitura final positiva (teste positivo) detectado entre 3 a 5 horas que evidência a falha do ciclo de 
esterilização, evitando assim a liberação de material contaminado.  
Se entre 3 a 5 horas não ocorrer o crescimento biológico, leitura final positiva (teste positivo), o material 
pode ser liberado. O resultado final negativo se dá com um tempo de incubação de 5 horas.  
NOTA: Sempre observe os critérios de limpeza de seus produtos, validação e manutenção do  
equipamento, bem como se assegure da utilização de testes Bowie & Dick, Indicadores Químicos do tipo 
Integradores ou Emuladores Inside Pack, realize treinamentos regulares e adeque seus procedimentos de 
forma a obter uma avaliação rastreável e segura de  seu processo. 
 
Observação: Os testes para o RIT foram executados de acordo com o CDRH, conforme Orientação do FDA para Validação 
de Tempo de Incubação de Indicador de Biológico.  
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A decisão da liberação Paramétrica da Carga: 
Constantemente os profissionais de saúde 
responsáveis pela CME são desafiados a liberar 
uma carga sem o resultado completo dos testes 
biológicos. Sempre que possível recomenda-se 
esperar, mais quando há casos que envolvem o 
risco de morte ou de traumas maiores, uma 
decisão tem de ser tomada em favor do paciente 
para preservar sua vida. Dessa forma, algumas 
medidas podem ser tomadas para que essa 
decisão possa ser cada vez mais segura e técnica 
do que emocional. A “pirâmide da decisão” abaixo 
mostra algumas opções que indicam um nível 
máximo de segurança, quanto maior o número 
dessas opções você pode se basear para liberar 
sua carga, maior seu índice de segurança e por 
conseqüência menor o risco do processo e do 
paciente. Se tiver de optar pela liberação rápida 
baseada em parâmetros químicos, os 
integradores Classe V ou VI são os mais precisos.  
Lembre-se que a responsabilidade do processo é 
do profissional do setor, portanto agir 
preventivamente sempre é a melhor opção. 
 
Vantagens do Sistema Smart-Read: 
 

• Resultados Biológicos baseados em crescimento de Esporos. 
 

• Conveniente ao usuário: uma vez incubado o IB, não há necessidade de manipulação adicional em 
intervalos de tempo específicos. 

 

• Rápida detecção da falha (catástrofe) na esterilização dentro de 3 a 5 horas. 
 

• Resultados impressos automaticamente, o usuário pela primeira vez pode DOCUMENTAR 
RESULTADOS. 

 

• Fácil remoção da etiqueta para identificação e rastreabilidade dos resultados impressos. 
 

• UM ÚNICO IB para todos os tipos de ciclos e temperaturas. Não há necessidade de adquirir e 
armazenar vários produtos (IBs) diferentes. 

 

• NÃO depende ou é baseado em resultados de substâncias químicas ou enzimáticas para prever os 
resultados biológicos. 

 

• Excelente relação custo benefício. 
 

• Equipamento de alta tecnologia autocalibrável. 
 

• Não tem resultado FALSO NEGATIVO. 
 

• Não tem resultado FALSO POSITIVO. 
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Resumo do Sistema Smart-Read 
 

 Libere cargas e ou materiais, baseado em resultados de Indicadores Biológicos que fornecem a mais 
importante garantia (segurança) de esterilização. 

 

 O Sistema de Monitoramento por Indicador Biológico Smart-Read EZTest fornece um rápido resultado 
final positivo e BIOLÓGICO dentro de 3 a 5 horas. 

 

 O IB Smart-Read detecta rapidamente falhas (catástrofe) utilizando resultados biológicos verdadeiros, 
permitindo que o usuário possa re-esterilizar a carga e documentar as ocorrências. 

 

 O uso do Sistema de monitoração Smart-Read EZTest satisfará as exigências das seguintes 
organizações: 

 AAMI ( The Association for the Advancement of Medical Instrumentation). 
 ASHCSP (The American Society for Healthcare Central Service Professionals). 
 JCAHO ( The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations). 
 AORN ( The Association of periOperative Registered Nurses). 

Referências: 

 Norma: ANSI/AAMI/ISO 14161:2000 
 

 Norma: ISO 11139:2006 
 

 SGM Biotech, Inc. 
 Dr. John R. Gillis, President - Membro Perito do Comitê de Indicadores biológicos da 

ISO/TC 198/WG 04; Membro do Comitê de Indicadores biológicos da AAMI/ST/WG 
04, Membro do Comitê avaliador de resistência de Indicadores Biológicos - 
AAMI/ST/WG 91. 

 

 Garrett Krushefski, Gerente de Produção do laboratório - Membro do Comitê de 
Indicadores biológicos da AAMI/ST/WG 04, Membro do Comitê avaliador de resistência 
de Indicadores Biológicos - AAMI/ST/WG 91. 
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