
Imagens meramente ilustrativas.

Importador para o Brasil
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Indicador Biológico
Para Autoclaves à Vapor
Código: EZS-SR
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INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

EZS-SR CAIXA COM
100 UNIDADES

ITEM # EMBALAGEM

•Use com incubadora Smart-Well

• Indicador biológico auto-contido para monitorar 
ciclos de esterilização à vapor. Contém esporos 
de geobacillus stearothermophilus

Muda a cor de roxo para amarelo conforme
o crescimento

• Excelente estabilidade antes e após a
exposição 
Detecta ciclos falhos de esterilização 
em 3 a 5 horas

• Tempo reduzido de incubação para cofirmação

•Rótulo indicador de processo

• Indicador biológico 
ANSI/AAMI ISO 11138

negativa final de dez horas

•



EZS-SR Smart-Read Steritec 

Folha de Dados Técnicos 

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:

Descrição: 
EZS-SR Smart-Read Steritec é ideal para monitoração de ciclos de esterilização à vapor a 121°C, 132°C, 134°C e 135°C por gravidade, pré-vácuo e Flash. 

6 5Cada IB Steritec  possui uma população mínima de 10  ou 10  de esporos bacterianos de Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus) 
ATCC 7953. O indicador químico do rótulo muda da cor rosa para marrom quando exposto ao ciclo de esterilização. 

Sistema:
EZS-SR Smart-Read Steritec é fácil de usar, não necessita de análise ou teste sofis�cado em laboratório. A população de esporos está inoculada em uma 
�ra de papel, dentro de um frasco termoplás�co que serve como frasco de cultura. Também há no frasco, uma ampola de vidro quebrável  contendo meio 
de cultura Tryp�c Soy e indicador de pH – Púrpura Bromocresol (vapor). Corretamente incubado, o meio muda sua cor para amarelo, quando existem 
esporos viáveis. Portanto se o processo de esterilização for ineficaz, o meio se tornará amarelo. 

Instruções para uso 
1. Re�re da caixa a quan�dade de IB Steritec que vai u�lizar levando em consideração o �po de monitoração que você vai fazer. Acrescente uma ampola 

para o teste controle.
2. Iden�fique todos os IB Steritec conforme o seu “Programa Operacional Padrão (POP)”.
3. Coloque um IB Steritec em um pacote-teste apropriado e representa�vo da carga que irá esterilizar.
4. Coloque este pacote-teste no local mais frio do esterilizador, normalmente acima do dreno perto da porta ou de acordo com as instruções do 

fabricante do esterilizador.
5. Exponha a carga a um ciclo de esterilização normal, como de costume.
6. Ao término do ciclo re�re o pacote-teste e deixe esfriar por no mínimo 10 minutos antes de a�var o IB Steritec. Verifique se o indicador químico da 

e�queta mudou de azul para marrom/preto, indicando que a ampola passou pelo processo.
NOTA: A mudança da cor do indicador químico da e�queta para marrom não indica que a esterilização foi aprovada.

A�vando o EZS-SR Smart-Read Steritec:
 Depois de esfriado, a�ve o IB Steritec u�lizando a cavidade específica na parte frontal da incubadora Smart-Well ou use um quebrador de ampolas,  

para que o meio de cultura entre em contato com os esporos impregnados na �ra de papel. É importante verificar se a �ra de esporos ficou 
totalmente submersa, caso contrário pode interferir no resultado. Não incube indicadores biológicos que apresentarem vazamento. 

 Incube imediatamente o IB Steritec a�vado em uma incubadora Smart-Well. O teste controle e o resultado posi�vo acontece entre 3 a 5 horas e não 
precisam de confirmação. O tempo de incubação recomendado para confirmação do resultado final nega�vo é de dez horas, a uma temperatura de 

o60 C (1°C a mais ou a menos é aceitável).

Teste controle:
Uma ampola controle do seu IB Steritec deverá ser u�lizada todas as vezes que for incubar testes que foram processados no esterilizador. Este indicador 
deve pertencer ao mesmo lote dos indicadores biológicos re�rados da carga. 
O controle posi�vo geralmente vira para amarelo antes de cinco horas de incubação. Tão logo o controle vire para amarelo, ele deve ser registrado e então 
descartado como descrito acima. Ele não deve ser guardado por mais tempo que o necessário, pois existe a possibilidade de contaminação de sua área de 
trabalho com organismos resistentes a esterilização (thermophilus). O controle permite garan�r a viabilidade dos esporos presentes no lote de 
Bioindicador. Os controles posi�vos não devem ser usados como "cor bandeira" para serem comparados com os outros bioindicadores de teste. Não há 
bene�cios em incubar estes controles posi�vos por mais tempo.

ATENÇÃO: 
Um teste controle nega�vo (nenhum crescimento ou mudança de cor) é um problema sério. Afortunadamente as causas são poucas: Um problema de 
mau funcionamento da incubadora; esterilização inadver�da do frasco controle; ou esterilização inadver�da da caixa de indicadores; ou ainda devido ao 
armazenamento impróprio. Se o controle é nega�vo devido a uma das úl�mas duas causas, não use nenhum dos outros indicadores biológicos da mesma 
caixa. Descarte a caixa e seus conteúdos após confirmação dos resultados do teste.

Caracterís�cas �sicas: 
Dimensões: 49mm X Ø10mm                                                                 

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

Classificações de normas: 
ANSI/AAMI/ISO 11138

Interpretando o EZS-SR Smart-Read Steritec:
 O sistema de leitura do IB Steritec u�lizado na incubadora Smart-Well monitora automa�camente a evolução das condições de incubação do seu IB 

Steritec e avisa os resultados posi�vos com sinal sonoro, visual (LED vermelho) e imprime imediatamente o resultado entre 3 a 5 horas. Se os esporos 
sobreviveram ao ciclo de esterilização, o meio de cultura ficará amarelo (teste posi�vo), se destruídos, o meio irá permanecer púrpura (cor original).

 Importante: Havendo um resultado posi�vo do seu IB Steritec (o meio de cultura muda de púrpura para amarelo) assim que o posi�vo for 
iden�ficado, no�fique o pessoal responsável pela manutenção do equipamento de esterilização e o Serviço de Controle de Infecção. Retenha todos 
os pacotes e caixas que ainda não foram u�lizados para reprocessar. Sempre repita o teste no esterilizador com vários indicadores biológicos. 

 Registre os resultados dos testes conforme o seu “Programa Operacional Padrão (POP)”.
 Descarte todos os indicadores biológicos usados conforme a polí�ca de sua ins�tuição. Incinere ou autoclave qualquer teste posi�vo a 121°C por pelo 

menos 30 minutos.

Frequência de monitoração:
A AAMI e a maioria dos órgãos regulamentadores recomendam um indicador biológico em toda carga que contém produtos implantáveis. Além disso, 
para que se tenha uma ó�ma qualidade assegurada, um indicador IB Steritec deve ser colocado dentro de um pacote-teste diariamente, ou no mínimo 
semanalmente, como teste de ro�na. Também deve-se u�lizar um IB Steritec sempre que um novo esterilizador for instalado ou passar por manutenção. 
A frequência de monitoração é de responsabilidade da ins�tuição e deve ser feita conforme o seu “Programa Operacional Padrão (POP)”.


