
Indicador Químico de Plasma
para Uso em Esterilizadores de Plasma
Código: CI 115
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INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

CI 115 PACOTE
COM 250
UNIDADES

ITEM # EMBALAGEM

• Um econômico indicador de processo para 
monitoração de ciclos de esterilização de plasma

Mudança de cor distinta
 De púrpura para rosa

•

 

Fácil de interpretar•
Seta com cor de referência impressa 
em cada indicador.

Cor estável
 
 

 

 Indicador pode ser usado como 
arquivo permanente

•

Mudança completa de cor não é reversível

Tinta indicadora não desaparece quando
armazenada ou sob luz florescente

Imagens meramente ilustrativas.

Importador para o Brasil

sac@stericontrol.com.br
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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:

CROSS-CHECKS P
Folha de Dados Técnicos
Descrição: 
U�lizado como recomendado, o Cross Checks P Tiras apresenta uma confirmação visual de que o ar�go foi exposto ao 
Peróxido de Hidrogênio durante o processo no esterilizador Sterrad®. O Cross Checks P Tiras de Indicador Químico exibirá 
uma mudança de cor de púrpura para rosa dentro de 30 minutos (+/- 5 min.) de exposição ao Peróxido de Hidrogênio 
durante a fase de difusão do ciclo da Sterrad®. 

Instruções de uso: 
1. Coloque um SteriTec Cross Checks P em cada pacote ou bandeja a ser processado na Sterrad®. 
2. Processe a carga de acordo com as instruções do fabricante. 
3. Após processado, visualmente verifique se a cor do indicador originalmente de púrpura para rosa ou é mais claro 

que as setas de referência impressas na �ra. Se o sinal de “conferido” não mudou para a cor de referência, ou mais 
escura, o ar�go não foi exposto corretamente ao Peróxido de Hidrogênio durante o ciclo da Sterrad®. 

Cuidado: 
Não use �ras cujos indicadores não são azuis antes da exposição ao processo da Sterrad®. 
Não armazene próximo a agentes oxidantes fortes como cloro, alvejante, peróxido de hidrogênio ou ácido peracé�co. 

Classificações de normas: 
FDA 510(k): 25 de Março de 1998, K972300  
Este produto não possui normas de classificação, pois não 
existe resistômetro (BIER Vessel) para Peróxido de Hidrogênio.

Caracterís�cas �sicas: 
Dimensões: 9.6cm X 1.4cm  

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

Mudança de cor: Púrpura para Rosa.
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