
Pb
Chumbo

Livre de
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Etapa onde o equipamento (autoclave) é testado através de teste Bowie & Dick. Indicado para autoclaves com sistema 
pré-vácuo.  O teste Bowie & Dick detecta a presença de ar residual e falhas no funcionamento da bomba de vácuo,  
bem como avalia a penetração de vapor.

Controle do
Equipamento

3M Comply™ Pacote de 
Teste tipo Bowie & Dick
Categorizado como Indicador Químico Tipo 2 de 
acordo com a ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014.
O pacote de teste 0135LF tipo Bowie-Dick ComplyTM 
da 3M é equivalente, em termos de desempenho, ao 
pacote de toalhas Bowie & Dick descrito na norma 
ANSI/AAMI ST79.

O pacote consiste em uma folha de teste indicadora 
química sensível ao vapor, sem chumbo, posicionada 
em um bloco de materiais porosos em camadas.  
A folha de teste consiste em uma tinta indicadora 
química sensível ao vapor impressa em papel como um 
padrão diagonal de cor amarela, sendo posicionada 
perto do centro do bloco poroso. 

Após passar pelo ciclo de esterilização, a folha de teste 
ficará com uma cor marrom escura/preta uniforme, 
exceto quando houver falha na remoção de ar (por 
exemplo, ocorrer um vazamento de ar), pois esta falha 
será indicada por manchas de cor mais clara. Há 2 
padrões de teste Bowie & Dick previstos na ISO 11140, 
sendo a parte 4 referente ao padrão 7 kg e parte 5 
referente ao padrão 4 kg.

Disponibilizamos o pacote de teste Bowie & Dick com Folha de Alerta (modelo 0135LF), que antecipa eventuais falhas de 
vazamento de ar e deficiência na bomba de vácuo, antes que o funcionamento da autoclave tenha que ser interrompido, 
sendo possível programar a manutenção do equipamento.

•  Diariamente apenas em autoclaves pré-vácuo, no 
primeiro ciclo do dia (após o ciclo de pré-aquecimento).
•  O pacote contendo a folha de teste Bowie & Dick 
deverá ser posicionado de 10 a 20 cm acima do dreno 
na autoclave vazia.
•  O teste de Bowie & Dick deverá ser utilizado também 
após a instalação, mudanças de local e após grandes 
reparos no esterilizador.

Benefício do Pacote com Folha de Alerta:

Indicações de uso:

#00135 #1300#1233

H0004157333 - 00135LF Pacote B&D c/ Folha Alerta

HB004282651 – 1233LFBR Pacote B&D

H0001986969 - 0130/1227 Folha B&D

H0002188292 - 1300 Pacote B&D

Pacote padrão 4 kg

Pacote padrão 7 kg

Folha B&D Individual

Pacote padrão 4 kg

30 pacotes

30 pacotes

50 folhas

20 pacotes

Folha Alerta Folha teste Bowie & Dick

Consulte a RDC 15/2012 sobre a periodicidade de qualificações do esterilizador

Descrição Apresentação Quant./caixa



Página 17Página 16 Limpeza e Monitoramento da EsterilizaçãoLimpeza e Monitoramento da Esterilização

HB004549901 - Fita 1322 para Vapor Pacotes embalados 
com tecido reutilizável e papel

HB004216873 – Fita 1355 para Vapor 
Pacotes embalados com não tecido e 

outros descartáveis

18 mm x 55 m

18 mm x 55 m

28 rolos

28 rolos

Descrição Tamanho Quant./caixa

Controle da Exposição
Controlam externamente a exposição de cada 
pacote / container / bandeja submetidos  
à esterilização, auxiliando na diferenciação  
dos pacotes que já passaram pelo processo.

Fita com dorso de papel crepe branco tratado com agente 
facilitador de desenrolamento e adesivo à base de resina  
e borracha sintética.

Indicação de uso:

Indicação de uso:

Categorizado como Indicador Químico Tipo 1  
de acordo com ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014.
Os indicadores químicos externos ou de processo 
auxiliam na diferenciação dos pacotes que já 
passaram pelo processo de esterilização, facilitando  
a identificação no arsenal e evitando que pacotes  
não processados sejam utilizados.

Fechamento de pacotes de tecido que sofrerão 
processo de esterilização até 134ºC.

Fechamento e identificação externa de todos os pacotes/containers que passarão pelo processo de esterilização.  
Na aplicação, pressione a fita na superfície do pacote para potencializar o adesivo sensível a pressão.

Fita 1355

Fita 1355

Preparo Abertura

Fita 1322

Fita 1322

H0002307405 - M332

H0002294108 - M332

H0002307413 - M332

16 mm x 50 m

25 mm x 50 m

19 mm x 50 m

84 rolos

72 rolos

54 rolos

Descrição Tamanho Quant./caixa

3M Fita Adesiva Branca

3M Comply™ Fita com 
Indicador Químico
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H0001931031 - 1243A ComplyTM 
SteriGageTM p/ Vapor

5,1 x 1,9 cm 2 sacos com 500 unidades

Descrição Tamanho Quant./caixa

Controle do Pacote
Esta etapa do processo de esterilização consiste no monitoramento interno de pacotes, bandejas, containers e pacotes 
termo fechados. Ela garante que as condições padrão preestabelecidas de esterilização a vapor foram alcançadas 
quando colocadas dentro da embalagem a ser esterilizada e confirma se as condições específicas de exposição foram 
alcançadas.

3M Comply™ SteriGage™ Integrador  
Químico para Vapor

Características:

Indicações de uso:

Categorizado como Indicador Químico Tipo 5 de acordo com ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014.
Os Integradores 3M Comply™ são projetados para reagir a todos os parâmetros críticos (tempo, temperatura, vapor),  
ao longo da faixa normal dos processos de esterilização a vapor por gravidade e com remoção dinâmica do ar.  
Sua resposta deve equivaler ou exceder aos requisitos estabelecidos para os indicadores biológicos (IBs).

•  Seguro e compatível com todos os pacotes e todos os 
ciclos de esterilização a vapor.
•  Fácil leitura por mudança de limite: “aceito / rejeitado”.
•  O integrador químico Tipo 5 é o único indicador 
químico que equivale ou excede a curva de morte 
microbiana do Geobacillus stearothermophilus.

Coloque um integrador no centro geométrico 
de cada pacote ou bandeja a ser esterilizado. 
Para recipientes rígidos, como containers, 
coloque o integrador em cantos opostos. 
Em recipientes com vários níveis, coloque um 
integrador no centro de cada nível. Ideal para 
pacotes com materiais críticos.

H0001931551 – 1243B ComplyTM 
SteriGageTM p/ Vapor

H0001931551 – 2134MM ComplyTM 
ThermalogTM p/ Vapor

5,1 x 1,9 cm

10,1 x 1,9 cm

10 sacos com 100 unidades

4 sacos com 250 unidades

O integrador químico 1243 Comply™ SteriGageTM  também é apresentado em forma de 
Pacote Teste Desafio ref. 41360 para liberação de cargas sem implante.

H0001605908 – 1250 para Vapor 1,5 x 20 cm 240 tiras duplas (480 unid.)

Descrição Tamanho Quant./caixa

3M Comply™ Indicador Químico 
Multiparamétrico
Categorizado como Indicador Químico Tipo 4 de acordo com ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014.
O indicador multiparamétrico monitora duas ou mais variáveis críticas do processo de esterilização, assegurando  
que houve a penetração do agente esterilizante nos pacotes.

Características:

Indicações de uso:

•  Resultado por mudança de cor para 
marrom-escuro / preto (Vapor).
•  Resultado por mudança de cor para 
verde (Óxido de Etileno).
•  Cada tira possui um picote no centro, 
podendo ser dividida em 2 tiras para 
melhor adequar ao tamanho do pacote.

Coloque um indicador na parte interna de cada pacote a ser esterilizado.

H0001605924 - 1251 para Óxido de Etileno 1,5 x 20 cm 240 tiras duplas (480 unid.)
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Controle de Carga
Esta etapa do processo de esterilização consiste no monitoramento e liberação da carga esterilizada, baseado  
no resultado da leitura final negativa do Indicador Biológico (IB) dentro de um Dispositivo de Desafio de Processo, 
também conhecido como PCD.

De acordo com a RDC 15, artigo 98, um IB deve ser usado diariamente em cada esterilizador (autoclave) e em todas  
as cargas com produtos para saúde implantáveis. Somente o IB pode detectar a morte do esporo microbiano dentro  
do esterilizador. Prática também recomendada pela ANSI/AAMI ST79.

O Pacote Desafio com Integrador Tipo 5 pode ser usado como opção para o monitoramento das cargas sem implantes, 
subsequentes ao IB, de acordo com ANSI/AAMI ST79.
Como a melhor prática para a segurança total do paciente, a 3M sugere que todas as cargas sejam monitoradas  
com um Indicador Biológico apropriado.

Pacote Teste Desafio (PCD)
O PCD é um desafio proposto pela AAMI (Associação para o Avanço da Instrumentação Médica) composto de 16 
campos de algodão, cuja função é desafiar a autoclave em situações de maior dificuldade de penetração do vapor. 

Desta forma, se o Indicador Biológico e o Integrador Químico apresentarem resultados satisfatórios nas condições  
de dificuldade de penetração do vapor propostas pelo Pacote Teste Desafio (PCD), significa que provavelmente os outros 
pacotes do ciclo contendo os produtos para saúde a serem esterilizados estarão aptos para serem utilizados.

O uso do PCD com IB e Integrador propicia confiança e segurança na esterilização dos materiais, contribuindo  
para redução do risco de Infecção de Sítio Cirúrgico.

3M Attest™ Indicadores Biológicos de Terceira Geração
Os indicadores biológicos 3M Attest™ de terceira geração possuem alta tecnologia que revela a atividade microbiana 
muito mais rápido do que os indicadores biológicos convencionais. Possuem tempo de leitura final por fluorescência  
em 1 hora ou 3 horas.

Consulte a RDC 15/2012 sobre a periodicidade de qualificações do esterilizador.

STEAM

Attest™ 490 - Incubadora / leitora

Opção de Attest™ Pacote 
de Teste Desafio (PCD)

41482 Contém 1 Indicador Biológico 1492 e 1 
Integrador Comply 1243 
Segurança e praticidade para a garantia do 
seu processo de esterilização.

HB004319495 
Attest™ 1492

Ampola 50 unidades

Descrição Tamanho Quant./caixa

3M Attest™ Indicador Biológico de Leitura 
Super-rápida para Vapor (1 hora) 

Características:

Indicações de uso:

Obtenha resultados em tempo recorde com o Sistema de Indicador Biológico de Leitura Super-rápida 3M AttestTM  
e tenha a maior rotatividade possível de seu inventário de instrumental cirúrgico.
Além disso, quanto mais rápida a resposta final negativa do indicador biológico, mais rápida será a liberação  
do implante que está em quarentena.

•  Resultado de leitura final em apenas 1 hora: permite que a carga fique em 
quarentena enquanto o material esfria. 
•  Fácil de usar e interpretar.
•  Gera ganho de produtividade para sua CME.
•  Qualidade comprovada:
       •   Atende aos requisitos da ISO 11138-1:2006 e 11138-3:2006.
       •  Liberado pelo FDA (Agência Federal de Saúde Norte-Americana).
•  A Incubadora/Leitora Attest 490 já faz a quebra da ampola dentro  
do poço onde será incubada, evitando riscos de erro no manuseio.

Para monitoramento de cargas esterilizadas 
a vapor em ciclos de 132ºC a 135ºC em 
esterilizadores com sistema pré-vácuo.

* A 3M não garante a compatibilidade entre a Incubadora 3M Attest™ 
490 e Indicadores Biológicos diferentes dos Indicadores 3M Attest™

HB004319453 
Attest™ 41482 

HB004319487
Attest™ 41482F 

HB004346902
Attest™ 490

Pacote (PCD)

Pacote (PCD)

Incubadora /Leitora

24 pacotes e 24 
ampolas controle

24 pacotes e 5  
ampolas controle

1 unidade

STEAM
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Attest™ 390 - Incubadora / leitora

Opções de Attest™ Pacote
Teste Desafio (PCD)

41382
Contém 1 Indicador Biológico 1292

 e 1 Integrador Comply 1243

Contém 1 Indicador Biológico 1292
1296

H0001769308
Attest™ 1292 (3H)

Ampola 50 unidades

Descrição Apresentação Quant./caixa

3M Attest™ Indicadores Biológicos de 
Leitura Rápida para Vapor (3 horas)

Indicações de uso:

Os indicadores biológicos Attest de Leitura Rápida revelam  
a atividade microbiana muito mais rápido do que os indicadores 
biológicos convencionais, pois possuem alta tecnologia  
que permite a leitura final do resultado em 3 horas.

Para monitoramento de cargas em esterilizadores por vapor.

A 3M não garante a compatibilidade entre as Incubadoras/Leitura 3M AttestTM 290 e 
390 e Indicadores Biológicos diferentes dos Indicadores 3M AttestTM 1291 e 1292.

H0001769522 – Attest™ 1291
(para ciclo de uso imediato– 1H)

HB004282685
Attest™ 41382BR

H0002246348
Attest™ 1296

HB004346902
Attest™ 390

Ampola

Pacote (PCD)

Pacote (PCD)

Incubadora/Leitora

50 unidades

16 pacotes e
16 ampolas controle

25 pacotes e
25 ampolas controle

1 unidade

3M Attest™  Incubadoras/leitoras

Características:

Com um sistema digital avançado e alta tecnologia de leitura por fluorescência as Incubadoras/Leitoras Attest™  
são validadas para leitura exclusiva dos Indicadores Biológicos Attest™, sendo:
- Modelo 390 para leitura dos Indicadores Biológicos Attest™ de Leitura Rápida: 1292, 1291 e PCDs 41382 e 1296.
- Modelo 390G para leitura dos Indicadores Biológicos Attest™ de Leitura Rápida para Óxido de Etileno: 1294.
- Modelo 490 para leitura dos Indicadores Biológicos Attest™ de Leitura Super Rápida: 1492 e PCD 41482, 41482F.
- Modelo 490H para leitura dos Indicadores Biológicos Attest™ de Leitura Rápida para Peróxido de Hidrogênio 
Vaporizado: 1295.

•  Fácil manuseio.
•  Alarme sonoro.
•  Indica o tempo restante para leitura do IB.
•  Informações em português.
•  Conectividade: possui conexão Web App 
(aplicativo de internet) e offline, software para 
gerenciamento e armazenamento de dados.
•  Se for detectado algum problema, o código 
de erro é exibido na tela e a etiqueta no próprio 
equipamento informa como proceder.

Attest™ 490 - Incubadora / leitora Attest™ 390 - Incubadora / leitora
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3M Attest™ Indicadores Biológicos de
Segunda Geração (48 horas)

Indicações de uso:

Os indicadores biológicos 3M Attest™ de segunda geração garantem 
segurança no monitoramento do processo de esterilização e possuem 
resultado final de leitura em 48 horas.

Para monitoramento de cargas em esterilizadores, sendo 1262B  
e 1262BP por  vapor e 1264S e 1264 para óxido de etileno.

Incubadoras 3M Attest™ para
Indicador Biológico de 48 horas 

Modelo 116 (HB004212799) 14 orifícios de incubação

H0002274126
Attest™ 1262B vapor

Ampola 100

Descrição Tamanho Quant./caixa

H0002274134
Attest™ 1262BP vapor 

HB004212799
Attest™ 116

H0002320994
Attest™ 118 min

Ampola

Incubadora

Incubadora

25

1

1

STEAM
3M Attest™ Indicador Biológico para 
Óxido de Etileno (4 horas)

Indicações de uso:

Os indicadores biológicos Attest™ de Leitura Rápida para Óxido 
de Etileno possuem tecnologia de leitura rápida, que permite  
a leitura final do resultado em 4 horas.

Para monitoramento de cargas em esterilização 
por processo de Óxido de Etileno.

AmpolaH0002310441 -  Attest™ 1294 50

Descrição Apresentação Quant./caixa

Deve ser usado em conjunto com a Incubadora Attest™ 390G.

Attest™ 390G - Incubadora / leitora

Incubadoras 3M Attest™ para
Indicador Biológico de 48 horas 

Modelo 118 míni (HB004379911) 4 orifícios de incubação

Descrição Tamanho Quant./caixa

HB004118236
Attest™ 1264S óxido etileno

H0000737850
Attest™ 1264 óxido etileno

Ampola

Ampola

300

100

EO
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3M™ Attest™ Sistema de Indicador
Biológico de Leitura Rápida  Resultados de 
leitura por fluorescência em quatro horas 
 Deve ser utilizado juntamente com a 3M 

Attest™ 490H Incubadora/Leitora

30 ampolas por 
pacote

1295
4 pacotes por 

caixa

Descrição Embalagem
Número do

Produto
Quantidade

por Caixa

Monitoramento
da Esterilização por 
Peróxido de Hidrogênio 
Vaporizado.

Lançamento

Atualmente, você tem disponível 
tecnologias que permitem um alto padrão 
de monitoramento das cargas esterilizadas 
por vapor. Agora, com resultados mais 
rápidos, suas cargas esterilizadas por 
peróxido de  hidrogênio permitirão  uma 
padronização dos processos com a mesma 
segurança de cuidados para 
todos os pacientes. 

Acesse e saiba mais:

Uma linha completa de produtos 3M para monitoramento da esterilização.
Produtos liberados pelo FDA (Agência Federal de Saúde Norte-Americana)  
para uso nos Sistemas Sterrad® e Amsco® VPRO®:

3MTM AttestTM 490H Incubadora/Leitora  para 
uso com 3MTM AttestTM Sistema de Indicador 

Biológico de  Leitura Rápida Inclui cabo
ethernet para conexão com aplicativos Web.

3M™ Comply™ Fita Indicadora Química de uso externo 
nos pacotes e sistemas de barreira estéril.

Indicador químico de cor azul que, após a exposição ao 
peróxido de hidrogênio vaporizado, muda para a cor rosa.

3M™ Comply™ Indicador Químico de Processo de uso interno 
nos pacotes e sistemas de barreira estéril. Indicador químico 
de cor azul que, após a exposição ao peróxido de hidrogênio 

vaporizado, muda para a cor rosa. 20 cm x 10 cm

1 unidade

Branca com faixas 
azuis 19 mm x 55 m

250 tiras por 
pacote

490H

1228

1248

1 unidade

24 rolos/caixa

4 pacotes por 
caixa

Confiança em 
apenas 24 min.

3M.com.br/VH2O2

Equipamento Ciclo 1295 1228 1248

DUO

Com lúmen

Com lúmen

Com lúmen

Flex

Avançado

Flexíveis

STERRAD® NX®

STERRAD® 100NX®

Padrão

Padrão

Sem lúmen

Sem lúmen

Expresso

STERRAD® 100

Amsco® VPRO® max

Amsco® VPRO® 1

Amsco® VPRO® 1 PRO

STERRAD® 100S


