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Teste Bowie-Dick
Com Tecnologia em Tinta Púrpura-para-Verde
Código: BD 117

Uma mudança de cor para verde indica aprovação.
Qualquer resíduo púrpura indica reprovação no 
Teste Bowie-Dick 

•Fórmula superior da tinta auxilia na interpretação

O teste indica vazamento de ar, vapor úmido,
vapor superaquecido e gases não condensáveis 
 

Fácil de usar
Suporte reutilizável mantém o teste no lugar desejado 

•

Pode ser usado como arquivo permanente

Informações sobre o ciclo de esterilização podem 
ser anotadas no verso do cartão        

Mudança completa de cor após 3.5 minutos a 134°C

Mudança de cor permanente•

30% mais barato se comparado a pacotes de
teste Bowie-Dick

•

50 vezes menor que um pacote de teste 
Bowie-Dick

•

ISO 11140-4•

Ecologicamente seguro
Não possui embalagem de papel descartável

•

Livre de chumbo e metais pesados tóxicos

Imagens meramente ilustrativas.

BD 117

BD 119

PACOTE
COM 30
UNIDADES 

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM # EMBALAGEM

90.00.003-0A 1 HOLDER 
DE METAL
REUTILIZÁVEL

1 SOMBRINHA
DE METAL
REUTILIZÁVEL

Aprovado pelo FDA•

Importador para o Brasil

sac@stericontrol.com.br



GREEN CARD S-T
Folha de Dados Técnicos 
Descrição: 
O Green Card S/T da SteriTec é um teste Bowie-Dick em Cartão ecologicamente seguro e um método de baixo custo para monitorar 
diariamente os esterilizadores de pré-vácuo e descobrir vazamentos de ar e penetração de vapor inadequado, como também as falhas da 
bomba de vácuo. O Green Card S/T é projetado para simular um pacote de toalha grande como definido pela norma ISO 11.140-4, 
métodos de teste para detectar a menor temperatura na presença de ar. O Cartão de Teste é colocado em uma base de metal que serve 
como suporte e então levado ao esterilizador no ponto mais di�cil de esterilizar (normalmente acima do dreno e perto da porta). Deve ser 
feito em um ciclo de esterilização de 3.5 min. a 134° C.

Mudança de cor: 
De púrpura a verde para mudança completa se nenhum vazamento de ar for detectado e com ciclos de vácuos aceitáveis.

Instruções de uso:
O teste Bowie & Dick é administrado diariamente em um esterilizador vazio antes de processar qualquer carga.
1. O esterilizador deve ser aquecido completamente à temperatura operacional antes de correr o teste Bowie & Dick. Não aqueça 

em ciclos com temperaturas menores que a operacional do teste. 
2. Insira um Green Card S/T no suporte com o lado do indicador púrpura para cima e as informações da e�queta para abaixo.  
3. Coloque a Green Card S/T no suporte, próximo ao dreno, pois este é o lugar mais frio da autoclave.  
4. Faça um ciclo de esterilização a vapor durante 3.5 minutos a 134 °C com uma fase de secagem com o tempo máximo de 5 

minutos. Tempo de secagem deve ser inferior a 5min.
Nota: Muito tempo de secagem pode fazer o indicador virar castanho ou marrom. 

5. Remova o Green Card S/T e o suporte do esterilizador. 
PRECAUÇÃO: O Green Card S/T e o suporte podem estar quentes. Tomar cuidado para evitar queimaduras. 

6. Examine o indicador imediatamente após a remoção do esterilizador e registre os resultados. Se nenhuma quan�a significa�va de 
ar residual es�ver presente, o indicador mostrará uma mudança uniforme para a cor verde. Se o indicador mostrar uma cor 
púrpura no centro, isto indica a presença de ar residual. 

7. Na parte de trás do Green Card S/T coloque a data, iden�fique o esterilizador e arquive o cartão para registros. Informe qualquer 
indicação de ar residual ao supervisor de departamento.

Caracterís�cas �sicas: 
Dimensões: 8,9cm X 4,6cm 

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

Classificações de normas: 
ISO 11.140-1: Classe 2
ISO 11.140-4

Form No.: FTP-126 Rev.: G

Stericontrol Comercial Hospitalar Ltda.

Tel/fax: (43) 3348-1516  -  sac@stericontrol.com.br
www.stericontrol.com.br

Registro no MS. Produto não considerado “Produto para Saúde” conforme RDC 185/2001 - ANVISA

IMPORTADOR OFICIAL PARA O BRASIL: DISTRIBUIDOR LOCAL:

Caracterís�cas de desempenho:
Se nenhum ar apreciável está presente na câmara do esterilizador depois que os pré-vácuos foram feitos, o vapor penetrará no centro do 
cartão de teste e o indicador mudará para a cor verde uniforme. Se uma quan�a pequena está presente, isso é suficiente para causar uma 
diminuição de 2°C na temperatura formando uma bolha no centro do cartão, como em um pacote de toalha conforme a norma ISO 11.140-
4 e a migração do ar será indicada pelo aparecimento de uma cor púrpura ou roxa no centro do cartão.

Tempo de Mudança de Cor completo:
Em um esterilizador a vapor com pré-vácuo, 3.5 minutos a 134° C sem vazamentos de ar. 


