FICHA TÉCNICA
NOME DO PRODUTO: Integrador Químico Monitore

TIPO

DE

PRODUTO:

Integrador

Químico

Tipo

5

Código:IQ5
DESCRIÇÂO: O Integrador Monitore fornece uma resposta integrada para a esterilização por vapor a 132°C-134°C em
esterilizador/autoclave com bomba de vácuo e ciclos de pré-vácuo operando por 3 minutos ou mais. O Integrador Monitore
informa através da confirmação visual que as condições de esterilização foram alcançadas no local especifico na câmara do
esterilizador/autoclave.
CARACTERÍSTITICAS DE DESEMPENHO:
O Integrador Monitore possui três diferentes regulagens nas tintas indicadoras em cada seta. O usuário pode determinar:
1. Se somente a primeira seta do indicador mudar para a cor verde, é porque o Integrador foi submetido a condições
insuficientes de esterilização.
2. Se a primeira e a segunda seta indicadora mudaram para a cor verde, é porque as condições de esterilização foram
alcançadas.
3. Se as primeiras duas setas mudarem para a cor verde, bem como também a terceira, é porque as condições de
esterilização ocorreram por um período estendido.
MUDANÇA DE COR: Púrpura para Verde. Obs. A tonalidade de verde varia de claro a escuro, de acordo com invólucro do
material, como: caixa metálica, papel grau cirúrgico, vidro, plástico, ou outros.
PARÂMETROS CRÍTICOS (determinado em esterilizador/autoclave por vapor padrão hospitalar com pré-vácuo)
134°C
132°C
121°C
1ª. SETA 1,0 min. (-10/+0 segundo) 1,5 min. (-15/+0 segundo)
5,0 min. (-45/+0 segundo)
2ª. SETA 1,5 min. (-30/+0 segundo) 3,5 min. (-30/+0 segundo)
2,0 min. (-2,0/+0 min.)
11,0 min. (-100/+0 segundo) 5,5 min. (-5,5/+0 min.)
3ª. SETA 5,0 min. (-1,5/+0 min.)
VALORES DETERMINADOS (determinado em um esterilizador resistômetro por vapor)
134°C
132°C
121°C
1ª. SETA 3,25 min. (-18/+0 segundo)
3,75 min. (-45/+0 segundo)
11,0 min. (-2.1/+min.)
2ª. SETA 4,75 min. (-23/+0 segundo)
5,5 min. (-0,9/+0 min.)
12,5 min. (-2,4/+0 min.)
3ª. SETA 11,0 MINUTOS (-1,0/+0 min.) 12,0 min. (-2,1/+0 segundo) 30,0 min. (-5,4/+0 min.)
ESTABILIDADE DO INDICADOR: Antes e depois da esterilização=Excelente.

CARACTERÍSTITICAS FÍSICAS:
LAMINAÇÃO: Na frente. No verso campos para informações de registro e rastreabilidade.
DIMENSÃO: 10,2 X 2,0 CM
QUANTIDADE/CAIXA: 250 tiras
CAIXA DE EMBARQUE: 25 caixas com 250 tiras
DATA DE VALIDADE: A data de validade está impressa em cada embalagem e em cada tira do produto.
CLASSIFICAÇÃO NORMATIVA: ISO 11.140-1 TIPO 5

LIMITAÇÕES AMBIENTAIS:
Armazenamento: 50°-100°F (10°C e 38ºC) entre10% e 60% de umidade relativa.
DATA DE VALIDADE: A data de validade está impressa em cada embalagem do produto.
Fabricante: CNPJ:07.585.476/0001-80
Atendimento ao Consumidor: (11) 5081 -2240
E-mail: monitore@monitorecme.com.br
RESP.TÉCNICO: Dulce M. Z. Cavalcanti CRF-SP: 15359
Produto não considerado “Produto para Saúde” conforme Resolução – R.D.C. 260 de 23/09/2002

