
Conforme ISO 11140-1, Tipo i5 ETO.

Mudança de coloração de rosa para azul.

Arquivamento fácil e confiável.

Ótimo Custo Benefício.

SOBRE O PRODUTO
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Tipo i5CUSTO
BENEFÍCIO

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM# EMBALAGEM

STC-143 200 UNID

INTEGRADOR QUÍMICO TIPO i5
PARA ESTERILIZAÇÃO A ETO

S T C - 1 4 3



O STC -143 é um integrador químico Tipo i5, projetado para apresentar uma resposta integra de todos os parâmetros 
críticos de uma esterilização por gás de Oxido de Etileno.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Quando as condições de esterilização por O.E foram alcançadas as três barras mudaram de rosa para azul.
Como determinado em um resistômetro O.E: 37,5 Minutos por (54 ±1°C, 60 ±10% U.R,600 ±30 mg/l)

MUDANÇA DE COR

1. Coloque um indicador STC-143 em cada pacote, envelope termo selante, bandeja para ser esterilizado por gás O.E. 
Para pacotes maiores coloque tiras em várias localizações no pacote.
2. Evite que as barras de indicador estejam cobertas ou bloqueadas.
3. Esterilize o pacote como recomendado pelo fabricante.
4. Após completo o ciclo de esterilização verifique se as três barras apresentam a mesma coloração azul que a barra 
interpretativa na extremidade do indicador.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Não armazene próximo a agentes com gases oxidante, ácidos ou alcalinos  
2. Proibir estritamente a exposição prolongada ao ar quando os indicadores contidos em pacote aberto.
3. Não use tiras indicadoras químicas de óxido de etileno para monitorar calor seco, vapor, ou outros processos de 
esterilização a baixa temperatura.

PRECAUÇÕES
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Dimensões: 9,5 cm X 1,5 cm
Armazenamento: Armazene em temperatura ambiente (5 a 25°C) e 35 a 60% de umidade relativa do ar.
Identificação: Lote e data de validade estão impressos no produto
*Não use o indicador químico após a data de validade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Isento de chumbo e metais pesados tóxicos.

ISENÇÕES

ISO 11.140-1 Indicador Tipo i5  para ETO. 

CLASSIFICAÇÕES DE NORMAS

Registro no MS. Produto não considerado “Produto para Saúde” conforme Resolução - RDC. 185/2001 e enquadramento 
sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.



Registro no MS. Produto não considerado “Produto para Saúde” conforme Resolução - RDC. 185/2001 e 
enquadramento sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

APROVADO
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Um resultado de teste satisfatório é indicado 
quando as três barras rosa mudam 
uniformemente para cor azul,as condições de
esterilização foram alcançadas demonstrando
 um (Nível de garantia de Esterilidade) SAL 10-6.

As três barras rosa não apresentarem uma 
mudança uniforme de cor para azul, o artigo 
fui submetido a condições insuficientes de 
esterilização.

REPROVADO

 O STC-143 apresenta Três barras de tinta conforme a norma ISO 11140-1, Tipo i5 para ETO. O usuário pode determinar: 

INTERPRETAÇÃO

COMO LER UM TESTE TIPO i5 EO

APROVADO

NÃO PROCESSADO

REPROVADO


