
Emu-Graph 4
Emulador Químico
Código: CI 144/INT
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Emulador
A mais alta precisão disponível

Mudança nítida de cor elimina confusões

Esterilizante específico, ao contrário de seus 
concorrentes, o Emu-Graph 4 não muda de 
cor com pouco calor

•

Livre de chumbo•

ANSI/AAMI/ISO 11140-1, classe 6•

Condições para mudança de cor•

Monitor de ciclo completo de esterilizante
específico, ou seja, deve conter vapor para 
que a mudança de cor ocorra

A barra indicadora muda da cor púrpura 
para verde quando exposto às condições 
de esterilização a vapor por 
4 minutos a 134°C 

Imagens meramente ilustrativas.

Importador para o Brasil

sac@stericontrol.com.br
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EMU-GRAPH 4 
Folha de Dados Técnicos 
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Stericontrol Comercial Hospitalar Ltda.
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Registro no MS. Produto não considerado “Produto para Saúde” conforme RDC 185/2001 - ANVISA

IMPORTADOR OFICIAL PARA O BRASIL: DISTRIBUIDOR LOCAL:

Descrição: 
O Emu-Graph 4 da SteriTec é um emulador químico classe 6 da norma ISO 11.140-1, projetado para uma resposta integrada a 
todos os parâmetros crí�cos de esterilização por vapor  em autoclaves com pré-vácuo que operam a 134°C durante pelo 
menos 4 minutos de exposição direta. Proporciona uma confirmação visível das condições de esterilização ou não, no interior 
dos pacotes ou caixas, dentro da câmara do esterilizador. 

Caracterís�cas de desempenho: 
O Emu-Graph 4 tem uma barra indicadora que muda de cor quando exposto as condições de esterilização por vapor.

Mudança de cor: Púrpura para Verde. 

Tempo de Mudança de Cor ao a�ngir os parâmetros crí�cos: 

Em uma autoclave a vapor normal hospitalar.

Valor Declarado: Como determinado em um resistômetro (BIER VESSEL).

4 minutos ou mais a 134°C (+/- 1°C)

4  minutos (+0/-14seg.) a 134°C (+0/- 1°C)

Estabilidade do indicador: Antes ou depois da esterilização = Excelente

Instruções para uso 

 Coloque uma �ra do emulador Emu-Graph 4 em cada pacote ou caixa a esterilizar. 

 Processe o pacote como sempre. 

 Após o ciclo de esterilização, verifique visualmente se a barra de �nta do indicador mudou completamente da cor púrpura 
para verde. Compare a mudança de cor da �nta com o guia de interpretação impresso no fim da �ra. Se a barra não mudou 
para verde é uma indicação de condições inadequadas de esterilização. Se a barra mudou para verde, uma margem 
suficiente de segurança foi ob�da. 

 Se o Emu-Graph 4 evidenciar condições inadequadas de esterilização, o material deve ser reprocessado com novas �ras 
indicadoras. Se exis�r qualquer dúvida sobre a esterilidade do ar�go, este não deve ser considerado estéril. 

PRECAUÇÃO:
Não use uma �ra cuja barra indicadora não seja de cor púrpura antes da exposição ao processo de esterilização a vapor. 

Caracterís�cas �sicas: 
Laminação: Frente e Verso. 
Dimensões: 10.2cm X 1.9cm 

Classificações de normas: 
EN 867-1, Classe D
ANSI/AAMI/ISO 11140-1, Classe 6

Limitações ambientais: 
Armazenamento, validade e número do lote estão impressos em cada embalagem.


