
Folhas de Teste Bowie-Dick

Código: BD 110
com Tecnologia em Tinta Azul-para-Preto

ISO 11140-3•

Aprovado pelo FDA•

ISO 11140-1, classe 2•

• Mudança completa de cor após 3.5 minutos
a 134°C

 

• Fórmula superior da tinta auxilia na interpretação
Tinta azul permanece se houver vazamento de ar

• Tinta com desenho contínuo do centro 
para a borda

Mais fácil de confirmar vazamento de ar

• Mudança de cor permanente
Pode ser usado como arquivo permanente
quando armazenado fora do alcance da luz
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INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM # EMBALAGEM

BD 110 CAIXA COM
100 FOLHAS 

Imagens meramente ilustrativas.

Livre de chumbo e metais pesados tóxicos•

Importador para o Brasil

sac@stericontrol.com.br



FOLHA STERI-PAK LF
Folha de Dados Técnicos 
Descrição: 
O indicador Bowie-Dick BD-110 Steri-Pak LF em folhas medindo 21,59cm X 27,94cm, foi desenvolvido para trazer aos seus usuários um 
produto de qualidade para monitorar, diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré-vácuo em esterilizadores a vapor. 
Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. O teste foi projetado para uso 
único e individual, conforme as normas ISO 11.140-3 e AAMI-ST66, com a grande vantagem de proporcionar ao usuário uma leitura de 
fácil interpretação de resultados, aumentando assim a precisão do teste e a qualidade final do serviço.
O teste Bowie-Dick BD-110 Steri-Pak LF folha é colocado no esterilizador no local mais di�cil de a�ngir as condições de esterilização, 
(normalmente acima do dreno, perto da porta) em um ciclo de 3.5 a 4 minutos a 134°C.
A retenção de ar no pacote pode ser decorrente de falhas, que vão desde problemas com o equipamento (guarnições, válvulas etc...) ou até 
mesmo o empacotamento, quando este não atende o que especifica a norma para fabricação do teste. A norma ISO 11.140 diz que o 
indicador Bowie & Dick deve demonstrar uma mudança uniforme de cor após a exposição ao vapor saturado a 134°C por 3.5 a 4 minutos. 
A �nta indica�va da folha de teste foi quimicamente formulada para reagir à presença do vapor saturado, sendo extremamente sensível à 
presença de ar, não contem metais pesados em sua formulação e sua folha é plas�ficada proporcionando maior sensibilidade ao teste. 
Uma correta exposição assegura a uniformidade da cor após a suficiente eliminação de ar do pacote.

Instruções de uso
1. Faça um ciclo de pré-aquecimento, antes do teste, toda vez que o equipamento ficar parado mais que 60 minutos, pois o equipamento 
frio tende a acumular condensado nas tubulações de alimentação de vapor e na câmara externa, e isso prejudicar a performance do 
equipamento, podendo causar uma falha no teste.
2. É aconselhável a realização do teste antes do início de cada jornada de trabalho.
3. Preencha os campos de iden�ficação con�dos na parte inferior da folha de teste.
4. Coloque a folha no centro do pacote teste, não maior que 25cm x 30cm x 25cm a 28cm (pacote padrão).
5. Coloque somente o pacote teste na autoclave, de preferência sobre o dreno da câmara. O teste deve ser realizado com ciclo de exposição 
de 3.5 a 4 min. à 134º C, ou conforme especificado na bula do produto.
6. Após o término do ciclo, re�re o pacote teste do equipamento e faça a leitura do resultado.

Dimensões do Pacote: 
A folha de Teste foi projetada para uso em um pacote com dimensões de 25cm de largura por 30cm de comprimento e altura variando entre 
25cm e 28cm, devendo ser confeccionado em toalhas cirúrgicas, lavadas recentemente e sem passar. O teste deverá ser colocado no meio 
das toalhas e o pacote embalado com campo cirúrgico duplo, 100% algodão, e não pesar mais que 4kg, como definido pela Norma ISO 
11.140.

Caracterís�cas �sicas: 
Dimensões: 21,59cm X 27,94cm

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

Classificações de normas: 
AAMI ST66
EN ISO 11.140-1 e ISO 11.140-3, Classe 2
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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:

Leitura da coloração da folha de Teste
Ao re�rar o teste do pacote, verifique:
· O ideal é uma coloração preta e uniforme em toda a 

super�cie da folha.
· São falhas no processo, sinais ou manchas que 

caracterizem que a mudança não foi uniforme ou 
qualquer outra cor que não a preto uniforme.

· Excesso de tempo e umidade, vapor superaquecido, 
também podem ser demonstrados, através da 
apresentação da cor cinza ou manchas de umidade.

· A ocorrência seguida de falhas no teste Bowie & 
Dick, indica a necessidade de manutenção do 
equipamento.


