
Integrador Interno Para Cada Pacote 
para Checagem de Tempo, Temperatura e Concentração de Gás EO
Código: CI 106
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INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM # EMBALAGEM

CI 106 PACOTE
COM 250
UNIDADES

Supera o desempenho das tiras biológicas•

Precisão avançada
Exige que todos os parâmetros para a esterilização 
sejam alcançados antes de mudar de cor 

•

Mudança de cor distinta de amarelo para marrom
não é reversível

Laminação plástica
Laminação plástica protege itens esterilizados de 
possível transferência de tinta 

•

Fácil de interpretar•
Seta com cor de referência impressa em cada 
integrador

Classificado pelo FDA como integrador•

ISO 11140-1, classe 4•

Imagens meramente ilustrativas.

Importador para o Brasil

sac@stericontrol.com.br
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IMPORTADOR OFICIAL PARA O BRASIL: DISTRIBUIDOR LOCAL:

Descrição: 
O Cross-Checks EO foi projetado para prover uma resposta integrada para uso em esterilizadores de Baixa Temperatura 
por gás ETO. O indicador mudará de amarelo para marrom proporcionando uma confirmação visível das condições de 
esterilização ou não, no interior dos pacotes ou caixas, dentro da câmara do esterilizador.

Caracterís�cas de desempenho: 
O Cross-Checks EO  tem uma marca de �nta indicadora amarelo na extremidade direita da �ra. 
1. Quando todos os parâmetros de esterilização por ETO foram a�ngidos, o sinal de conferência (barra) muda de cor, de 
amarelo para marrom, o Cross-Checks EO foi subme�do a suficientes condições de esterilização. 
2. Se o indicador não mudar para marrom, houve falha no processo de esterilização.
3. O Tempo para completa mudança de cor é 60 minutos a 600 mg/l, 54°C, 40-60% R.H.

Mudança de cor: Amarelo para Marrom. 

Estabilidade do indicador: Antes ou depois da esterilização = Excelente

Instruções para uso: 

 Coloque uma �ra do integrador Cross-Checks EO em cada pacote ou caixa a esterilizar. 

 Processe o pacote como sempre. 

 Após a esterilização, verifique se a marca de �nta do indicador mudou completamente da cor amarelo para marrom (use a 
seta à esquerda do sinal indicador como referência). Se a marca não mudar para marrom é uma indicação de condições 
inadequadas de esterilização. Se a barra mudar para marrom as condições foram a�ngidas. 

 Se o Cross-Checks EO mostrar condições inadequadas de esterilização, o material deve ser reprocessado com novas �ras 
indicadoras. Se exis�r qualquer dúvida sobre a esterilidade do ar�go, este não deve ser considerado estéril. 

PRECAUÇÃO:
Não use uma �ra cuja barra indicadora não seja de cor amarelo antes da exposição ao processo de esterilização. 

Caracterís�cas �sicas: 
Laminação: Frente.
Dimensões: 9.7cm X 1.6cm 

Classificações de normas: 
Classificado pelo FDA como integrador químico.  FDA 510(k): 8/10/1998=K982547
Classificação ISO 11.140-1, Classe 4.     

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


