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Nome de produto: Steri-Tec Cross-Checks  -  CI-107 
Tipo de produto: Indicador Químico Classe IV 
 
Descrição: 
CROSS-CHECKS indicador químico multiparâmetro de Steri-Tec é projetado para ser utilizado em esterilizadores a 
vapor que operam de 121°C ou 132°C a 134°C. Quando usado como indicado, o Cross-Checks apresenta uma 
indicação visível que condições de esterilizando foram atingidas. Durante a esterilização a vapor, as marcas 
brancas de indicador químico localizadas nas extremidades da tira, mudam de branco para preto, na intensidade 
que a seta de referência ao lado indica. 
 
Características de desempenho:  
Quando todas as condições de esterilização a vapor forem atingidas (presença de vapor, temperatura) as marcas 
de conferido(√) presentes nas extremidades da tira mudam de cor.  
Mudança de cor:  De Branco para Preto. Conforme a seta ao lado da marca (                    ). 
Estabilidade do indicador antes e depois da esterilização = Excelente.  
Tempo de Mudança de Cor ao atingir os parâmetros críticos:  
Em uma autoclave normal hospitalar com pré-vácuo. 
3.5 minutes +/- .5 min at 132° - 134° C  
Valor Declarado: Como detalhado em um resistômetro (BIER VESSEL). 
5 minutes (+0/-1.25 min) at 132° C (+0/-2° C)  4.5 minutes (+0/1.125 min) at 134° C (+0/-2° C)  
 
Instruções de uso: 
1. Coloque um CROSS-CHECKS tira em cada pacote ou caixa, para esterilização a vapor, em locais 

considerados os mais difíceis para o vapor alcançar.  
2. Para pacotes maiores, corte a tira pela metade e coloque em vários locais. 
3. Esterilize o pacote como sempre em um esterilizador a vapor.  
4. Após o ciclo de esterilização, visualmente, verifique que os sinais de conferido (indicador químico) do indicador 

mudaram de cor de branco para preto, ou cor próxima à indicada nas setas de referência impressas ao lado.   
5. Se o indicador é branco ou dourado ou marrom claro, são sugeridas condições de esterilização inadequadas e 

o artigo deve ser reprocessado com novas tiras. Em certas condições, pode ser necessário reduzir o tamanho 
do pacote. Se houver qualquer dúvida sobre a esterilidade do artigo, este não deve ser considerado estéril.  

 
Precauções: 
• Não use qualquer tira cujo a tinta de indicador não seja branco antes de exposição ao processo de vapor. 
• CROSS-CHECKS não substitui o indicador biológico, mas deve ser utilizado conforme as normas 

recomendadas pelo controle de infecção ou como descrito na norma AAMI: Good Hospital Practice: Steam 
Sterilization and Sterility Assurance.  

 
 

Características físicas: 
Dimensões: 1,58 cm X 19,45 cm. 
Quantidade / Caixa: 250 tiras. 
 

Limitações ambientais: 
Armazenamento: 10°-38° C a 30-60% umidade 
Validade: 5 anos da data de manufatura quando 
armazenado corretamente.  
 

Classificação: 
AAMI ST60, Classe 4  
EN 867-1, Classe D  
ISO 11140-1, Classe 4  
FDA 510(k) Liberado para Comercializar: 19/08/1996,  
N°. K951113.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Importador: CCP Exportec Produtos Ltda. CNPJ: 00.092.638/0001-08 .Resp. Tec. Juliana Rotelli Patricio CRF: 130076-3. 
Distribuidor: Stericontrol Coml. Hosp. Ltda. - Resp. Tec. Gedson A. França CRF-PR. 011084.   
Atendimento ao Consumidor: Tel/fax: 3348-1516 - E-mail. sac@stericontrol.com.br 
 

Registro no MS. Produto não considerado “Produto para Saúde” conforme Resolução - RDC. 260 de 23/09/2002. 


