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HB004105639 – Clean-Trace Proteína HS

HB004152573 – Incubadora Clean-Trace™

Swabs

12 poços de incubação

50 unid.

1 unid.

Descrição Apresentação Quant./caixa

Características:

Benefícios:

Indicação de uso:
• Atende à norma HTM 2030 e ISO 15883.
•  Gabarito de mudança de cor.
•  Detecta resíduos de proteína a partir de 3 μg (valores  
de 3 μg são considerados bastante seguros, não sendo  
de extrema sensibilidade, acarretando em reprovações  
e retrabalhos desnecessários).

•  Fácil de usar.
•  Resposta rápida, semiquantitativa.
•  Detecta presença de proteína (presentes no sangue  
e outros tecidos corpóreos).

•  Indicado para monitoramento de instrumentais  
médicos e superfícies.
•  Ideal para superfícies de artigos médicos. 

* Necessário o uso da Incubadora Clean-Trace™ para 
checagem dos resultados.

3M Clean-Trace™ Proteína HS
(para Superfície - Alta Sensibilidade)
“Proteína é o marcador mais usado para avaliar a eficácia da limpeza (presente em qualquer matéria orgânica)”.  
AAMI ST 79 Anexo D

Linha para Monitoramento de 
Limpeza 3M Clean-Trace™
O monitoramento da limpeza por meio de testes que avaliam 
sua eficácia é uma prática recomendada por diversas entidades 
nacionais e internacionais. Trata-se de ferramentas que mensuram 
de forma segura, rápida e confiável as condições de limpeza  
nos ambientes de saúde e dispositivos médicos.

A 3M possui ferramentas eficazes para o monitoramento 
da limpeza de superfícies e instrumentais/artigos médicos. 
Assim, oferece ao mercado a linha de monitoramento  
de limpeza Clean-TraceTM, disponível em 3 modelos:

3M Clean-Trace™ ATP utiliza a Bioluminescência ATP (Adenosina Trifosfato) para a verificação de limpeza, através  
da mensuração de matéria orgânica presente nos ambientes de saúde e dispositivos médicos.
Este monitoramento fornece informações sobre:
• Riscos diretos: a partir de níveis elevados de microrganismos.
• Riscos indiretos: a partir de resíduos orgânicos que podem abrigar, proteger e fornecer uma fonte de nutrientes para
microrganismos.

O ATP está presente em todas as células vivas e é a principal fonte de energia para o metabolismo celular.
Consequentemente, está presente em qualquer resíduo orgânico, por exemplo: fluidos corporais, células da pele,
microrganismos, etc. Representa um excelente marcador para contaminação orgânica ou fonte de contaminação 
biológica.

Após a coleta e a ativação do teste, a amostra é colocada em contato com a enzima luciferin luciferase. Esta enzima reage
com o ATP e esta reação gera luz, sendo detectada e medida pelo Luminômetro, mensurado através de Unidades 
Relativas de Luz (RLUs). 

* É necessário o equipamento Luminômetro para leitura dos resultados.

3M Clean-Trace™ ATP

3M Clean-Trace™ ATP Superfície
Detecta a matéria orgânica com a presença de ATP (Adenosina Trifosfato), indicado para monitoramento de 
instrumentais médicos e superfícies.

HB004116271 - Clean-Trace™ ATP Superfície Swabs 10 envelopes com 10 swabs

Descrição Apresentação Quant./caixa

Características:
Tampa plástica na cor azul, swab pré-umedecido com substância 
extratora catiônica, para superfícies de ambientes e artigos médicos.
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* É necessário o equipamento Luminômetro para leitura dos resultados.

3M Clean-Trace™ ATP Água
Detecta a matéria orgânica com a presença de ATP (Adenosina Trifosfato), indicado para monitoramento  
de instrumentais médicos canulados (com lúmens).

HB004117345 Clean-Trace™ ATP Água Swabs 10 envelopes com 10 swabs

Descrição Apresentação Quant./caixa

Leitura dos Resultados 
3M Clean-Trace™ ATP:

Características:

•  A leitura é realizada no Luminômetro em 10 segundos, propiciando um 
resultado em tempo real, sendo uma oportunidade para ação corretiva, 
repetindo a limpeza e realizando novo teste.
•  Quanto maior o número de células e/ou atividade celular, maior a 
quantidade de moléculas de ATP e maior será a emissão de luz (RLUs).

Tampa plástica na cor vermelha, swab com anéis revestidos com substância extratora catiônica, para coleta de líquidos 
em artigos médicos canulados, de todos os diâmetros.

HB004116263 – Luminômetro NGi 1 unidade

Descrição Quant./caixa

Características:

Benefícios:

•  Pesa apenas 400g.
•  Bateria de lítio.
•  Tela de leitura com alta resolução.
•  Cabo USB e/ou serial.

• Pequeno e leve.
• Fácil navegação e manuseio dos dados.
• Autocalibração de checagem.
• Software para gerenciamento de dados e criação de gráficos.
• Permite re-teste dos pontos falhos.
• Salva e transfere os resultados de testes e re-testes.

3M Clean-Trace™ Luminômetro
Equipamento utilizado para efetuar a leitura do 3M Clean-Trace™ 
ATP Superfície e Água, determinando o nível de contaminação 
em amostras de superfície, instrumentos cirúrgicos e líquidos 
coletados de artigos médicos canulados, de todos os diâmetros.  
O Luminômetro mede a quantidade de luz gerada, por meio  
da reação luciferin/luciferase proporcional à quantidade de ATP 
presente na amostra, em 10 segundos.

Desta forma, a utilização de um teste para comprovar a eficácia da limpeza de maneira segura, eficaz e com resultados 
em tempo real se faz necessário para que ações corretivas possam ser tomadas de maneira imediata.  

* Software sob consulta.


