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Líder mundial em soluções de limpeza no campo da esterilização, limpeza e controle de 
contaminação de produtos e equipamentos, oferecendo maior eficácia no reconhecimento 
dos resultados.

A Steris possui como missão auxiliar seus clientes a criar um mundo mais saudável e 
seguro ao fornecer soluções inovadoras de produtos e serviços das linhas Healthcare e Life 
Sciences.

Soluções para limpeza de processos, controle de 
contaminação microbiológica e garantia de esterilidade



APOIO TÉCNICO
A Steris possui uma equipe altamente qualificada e reco-
nhecida, composta por engenheiros, químicos e especia-
listas em microbiologia disponível para prestar serviços de 
consultoria em processos. O apoio técnico da Steris forne-
ce atualmente seminários “in-company” e webinars, cujos 
tópicos de discussão concentram-se na limpeza de pro-
cessos, validação de limpeza e controle de contaminação. 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Desenvolveu-se, ao longo dos anos, uma biblioteca de 
documentação técnica, composta por dados técnicos, re-
latórios laboratoriais (estudos de rinsagem, toxicidade, vali-
dação de esterilidade, condutividade e de compatibilidade 
de substratos), dicas técnicas, métodos analíticos (HPLC, 
TOC e titulação), estudos de caso, certificados de análise 
e MSDS.

GARANTIA DE QUALIDADE
Todos os produtos são produzidos em instalações com 
cGMP e certificadas pelo FDA, ISO 9001 e 13485. A Steris 
garante a rastreabilidade lote a lote, estabilidade e integri-
dade de suas formulações, fabricando produtos  com longo 
prazo de validade. 

REGULAMENTAÇÃO
Todos os detergentes e desinfetantes de superfície, para 
aplicações industriais e em laboratório, estão devidamente 
registrados pela ANVISA.

GARANTIA DE FORNECIMENTO 

Produtos fornecidos globalmente, garantindo qualidade e 
eficácia.

OUTROS BENEFÍCIOS:
• Suporte para a validação de limpeza e desinfetante;
• Otimização de processos;
• Solução de problemas;
• Contenção de riscos;
• Documentação detalhada de cada produto.



4

Os detergentes Steris foram especialmente formulados para atender as mais rígidas exigências de limpeza únicas dos 
processos encontradas nas indústrias farmacêuticas, de biotecnologia, cosmética, suplementos dietéticos e outras 
indústrias que requerem um agente de limpeza altamente eficaz.  Tais produtos produzem pouca espuma e removem 
uma grande variedade de resíduos de processos, sendo ideais para processos CIP (Clean in Place), COP (Clean out 
Place) e limpeza manual.

O detergente alcalino CIP 100 é um produto composto de 
hidróxido de potássio, agentes tensoativos, quelantes, entre 
outros ingredientes. Tal formulação permite que a limpeza seja 
realizada através de diversos mecanismos, proporcionando 
assim um produto de alta eficácia para a remoção de suji-
dades orgânicas, proteicas, derivados da fermentação, emul-
sões, lubrificantes a base de silicone, entre outros.

APLICAÇÕES

• Limpeza CIP  de grandes recipientes e tubulações de
processo;

• Limpeza COP em unidades de lavagem farmacêuticas,
sistemas de recirculação e tanques ultra sônicos;

• Limpeza manual de equipamentos complexos com subs-
tratos sensíveis;

• Limpeza de componentes;

• Limpeza de vidraria;

• Limpeza de equipamentos de processamento: recipien-
tes de processamento, reatores, misturadores, prensas
para a produção de comprimidos, entre outros.

DETERGENTE ALCALINO CIP 100®

DETERGENTE PARA A LIMPEZA DE PROCESSOS
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A Steris Life Science oferece uma gama de serviços de apoio técnico, entre eles o programa Process And Cleaner 
Evaluation, PACE®, que é um serviço de avaliação destinado a fornecer aos clientes recomendações para executar um 
protocolo de limpeza eficaz. 
Uma vez concluída a avaliação, a Steris fornece um relatório que auxilia o desenvolvimento do protocolo de limpeza ao 
definir parâmetros com base no tipo de químico, concentração, tempo de limpeza, temperatura, métodos de aplicação 
e qualidade da água.
O programa PACE® é uma etapa para qualquer programa de validação de limpeza.

DETERGENTE ALCALINO CIP 100®

PACE® (AVALIAÇÃO DE PROCESSOS E DE AGENTES DE LIMPEZA)

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

PROPRIEDADES FÍSICAS

Agente de limpeza formulado Penetra, dissolve e remove um largo espectro de sujidades 
utilizando de múltiplos mecanismos de limpeza

Pouca espuma Pode ser utilizado em aplicações de pulverização de alta 
energia

Facilmente lavável com agentes tensoativos analisáveis 
por HPLC

Facilmente removido das superfícies de contato dos 
produtos. Economiza tempo e reduz o consumo geral. 
Facilita a validação de limpeza

Estão disponíveis métodos específicos e não específicos 
para detectar resíduos de agentes de limpeza. Os métodos 
incluem HPLC, TOC, entre outros

Fornece métodos representativos para facilitar o processo 
de validação

pH básico Ótima interação com sujidades orgânicas, oleosas, 
emulsões, entre outros

Contém agentes tensoativos biodegradáveis Em conformidade com as normas de biodegrabilidade 
do Regulamento Europeu N°648/2004 sobre agentes 
tensoativos

Fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação 
e com rastreabilidade lote a lote

Qualidade assegurada

Aspecto  Líquido amarelo claro
Odor   Suave odor químico
Densidade (25°C)  1,26
pH (solução a 1%) 12,4
Solubilidade  Completa
Espuma  Pouca 
Rinsagem Excelente
Fosfatos  Nenhum

PRODUTO  APRESENTAÇÃO  QUANTIDADE CÓDIGO
CIP 100             4 por caixa 1D1008
CIP 100             Único 1D1005

Galão de 3,78 L              
Bombona de 18,9 L  
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Os detergentes Steris foram especialmente formulados para atender as mais rígidas exigências de limpeza únicas dos 
processos encontradas nas indústrias farmacêuticas, de biotecnologia, cosmética, suplementos dietéticos e outras 
indústrias que requerem um agente de limpeza altamente eficaz.  Tais produtos produzem pouca espuma e removem 
uma grande variedade de resíduos de processos, sendo ideais para processos CIP (Clean in Place), COP (Clean out 
Place) e limpeza manual.

O detergente neutro CIP 300 é compatível com uma gran-
de variedade de material, tais como alumínio e aço ino-
xidável, entre outros. Sua formulação, livre de fosfatos, 
permite que a limpeza seja realizada através de diversos 
mecanismos, proporcionando assim um produto de alta 
eficácia para a remoção de sujidades.

APLICAÇÕES

• Limpeza CIP (Clean in Place) de grandes recipientes
e tubulações de processo;

• Limpeza COP (Clean out Place) em unidades de la-
vagem farmacêuticas, sistemas de recirculação e
tanques ultra sônicos;

• Limpeza manual de equipamentos complexos com
substratos sensíveis;

• Limpeza de componentes;

• Limpeza de vidraria;

• Limpeza de equipamentos de processamento: reci-
pientes de processamento, reatores, misturadores,
prensas para a produção de comprimidos, entre ou-
tros.

DETERGENTE NEUTRO CIP 300®

DETERGENTE PARA A LIMPEZA DE PROCESSOS
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A Steris Life Science oferece uma gama de serviços de apoio técnico, entre eles o programa Process And Cleaner 
Evaluation, PACE®, que é um serviço de avaliação destinado a fornecer aos clientes recomendações para executar um 
protocolo de limpeza eficaz. 
Uma vez concluída a avaliação, a Steris fornece um relatório que auxilia o desenvolvimento do protocolo de limpeza ao 
definir parâmetros com base no tipo de químico, concentração, tempo de limpeza, temperatura, métodos de aplicação 
e qualidade da água.
O programa PACE® é uma etapa para qualquer programa de validação de limpeza.za.

PACE® (AVALIAÇÃO DE PROCESSOS E DE AGENTES DE LIMPEZA)

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

PROPRIEDADES FÍSICAS

Agente de limpeza formulado Penetra, dissolve e remove um largo espectro de sujidades 
utilizando de múltiplos mecanismos de limpeza

Pouca espuma Pode ser utilizado em aplicações de pulverização de alta 
energia

Facilmente lavável com agentes tensoativos analisáveis 
por HPLC

Facilmente removido das superfícies de contato dos 
produtos. Economiza tempo e reduz o consumo geral. 
Facilita a validação de limpeza

Estão disponíveis métodos específicos e não específicos 
para detectar resíduos de agentes de limpeza. Os métodos 
incluem HPLC, TOC, entre outros

Fornece métodos representativos para facilitar o processo 
de validação

pH Neutro Boa interação com sujidades orgânicas, oleosas, 
emulsões, inorgânicos, entre outros

Alto nível de surfactantes Amplia o espectro de superfícies que podem ser limpas

Fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação 
e com rastreabilidade lote a lote

Qualidade assegurada

Aspecto  Líquido amarelo claro
Odor   Suave odor químico
Densidade (25°C)  1,04
pH (solução a 1%) 7,8
Solubilidade  Completa
Espuma  Pouca e controlada 
Rinsagem Excelente
Fosfatos  Nenhum

PRODUTO CÓDIGO
CIP 300             1D3005

APRESENTAÇÃO 
Bombona de 18,9 L  

 
QUANTIDADE 
Único  
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Dentre os contaminantes ambientais, os esporos estão entre os mais difíceis de se destruir. São necessários produtos 
químicos potentes para controlá-los. 

O esporicida, Sporklenz, possui em sua formulação ácido acético, ácido peracético e peróxido de hidrogênio. Resultando 
em uma superior eficácia com uma excelente compatibilidade de material. O que resulta em um produto de aplicação 
rápida e com ação esterilizante contra um amplo espectro, como, por exemplo: Bacillus Subtilis, Bacillus Cereus e As-
pergillus Brasiliensis.

O Sporklenz, pronto para uso, é um esporicida líquido de 
ação rápida, especialmente formulado para esterilizar e 
desinfetar superfícies não porosas. É um produto de fácil 
manuseio e ao ser diluído com água pode ser utilizado 
como desinfetante ou agente de sanitização.

APLICAÇÕES

• Áreas produtivas;
• Áreas que requerem controle ambiental de contami-

nações microbiológicas;
• Desinfecção de superfícies e controle antimicrobiano

de: pavimentos, paredes, tetos, bancadas, extratores
BSL, carrinhos e outros equipamentos

OS PRODUTOS DEVEM SER APLICADOS POR:

• MOP
• Esfregão
• Pulverização
• Nebulização
• Pano / Wipes

SPORKLENZ® RTU
ESPORICIDA PRONTO PARA USO

A Equipe de Suporte Técnico Steris está disponível para auxiliar na personalização de seu programa de controle de 
contaminação, fornecendo auxílio para o melhor aproveitamento dos produtos.



9www.lasdobrasil.com.br | steris@lasdobrasil.com.br | +55 62 3085-1900

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Excelente eficácia fungicida Fácil de usar, pois não necessita de manuseio. Elimina 
erros na preparação da diluição e a necessidade de 
validar procedimentos de preparação

Eficaz contra um largo espectro de bactérias, fungos e 
vírus (AOAC e EN

Eficácia comprovada contra muitos microrganismos 
comuns

Compatível com uma grande variedade de materiais Permite uma utilização frequente em diversas superfícies

Perfil de baixa toxicidade Promove a segurança do trabalhador

Princípios de acordo com Normas da EU relativo a 
produtos germinicidas 

Permite a harmonização global de desinfetantes para 
superfícies duras

Filtrado com membrana 0,22 micra. Todos os lotes têm 
sua esterelidade testada de acordo com termos da USP

Minimiza a biocarga nas instalações (menor acúmulo de 
resíduos)

Fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação 
e com rastreabilidade lote a lote

Qualidade assegurada

APRESENTAÇÃO QUANTIDADE  CÓDIGO 
Galão de 850 mL 4 por caixa 6525M2 

Galão de 3,2 L 4 por caixa 652501

Pulverizador de   

4 por caixa 6526Q8gatilho estéril

O conceito base de qualquer programa de controle de contaminação reside no desinfetante ideal a ser utilizado diaria-
mente. Os desinfetantes devem ser utilizados em rotação com um esporicida. Historicamente, tem sido utilizada uma 
rotatividade de múltiplos desinfetantes, mas se o desinfetante possui uma eficácia de largo espectro tal prática não é 
necessária.

PRODUTO

Filtrados para uma qualidade utilizável em uma 
variedade de áreas (estéril ou não estéril).
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Os desinfetantes Steris foram especificamente formulados para a descontaminação de superfícies duras e não porosas, 
e são encontrados tanto nas versões estéreis e não estéreis. 

A linha Vesta-Syde SQ foi formulada para limpar e desinfetar em um único passo (contém tensoativos e quelantes em 
sua formulação). Possui um largo espectro de ação em microrganismos e uma excelente compatibilidade de materiais, 
o que possibilita a utilização diária sem impactos consideráveis nas superfícies.

A Equipe de Suporte Técnico Steris está disponível para 
auxiliar na personalização de seu programa de controle de 
contaminação, fornecendo auxílio para o melhor aprovei-
tamento dos produtos.  

APLICAÇÕES

• Áreas produtivas;
• Laboratórios e centros de pesquisa;
• Áreas que requerem controle ambiental de contami-

nações microbiológicas;
• Desinfecção de superfícies e controle antimicrobiano

de: pavimentos, paredes, tetos, bancadas, compar-
timentos de segurança biológica, carrinhos e outros
equipamentos.

OS PRODUTOS DEVEM SER APLICADOS POR:

• MOP
• Esfregão
• Pulverização
• Nebulização
• Pano / Wipes

VESTA-SYDE® SQ
DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO
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CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Excelente eficácia fungicida Necessita de uma utilização reduzida de esporicidas para 
controlar a contaminação por bolores

Eficaz contra um largo espectro de bactérias, fungos e 
vírus (AOAC e EN)

Eficácia comprovada contra muitos microrganismos 
comuns

Compatível com uma grande variedade de materiais Permite uma utilização frequente em diversas superfícies

Formulado com agentes tensoativos biodegradáveis Reduz o impacto ambiental de eliminação ao mesmo 
tempo que mantém uma excelente capacidade de limpeza

Ingredientes ativos notificados de acordo com a diretiva 
da EU relativa a produtos biocidas e registrados junto a 
agência EPA nos EUA 

Permite a harmonização global de desinfetantes para 
superfícies duras

A versão estéril é submetida a irradiação gama e a 
esterilidade de cada lote é testada de acordo com as 
normas da USP

Garantia de esterilidade

Fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação 
e com rastreabilidade lote a lote

Qualidade assegurada

PRODUTO   APRESENTAÇÃO QUANTIDADE  CÓDIGO DILUIÇÃO RECOMENDADA
Vesta Syde se (não estéril)*   Galão de 3,78 L 4 por caixa 633508 0,8% (8 mL/Litro)
Vesta Syde st (estéril)**   Sache de 59,1 mL 144 por caixa 634029 0,8% (8 mL/Litro)

O conceito base de qualquer programa de controle de contaminação reside no desinfetante ideal a ser utilizado diaria-
mente. Os desinfetantes devem ser utilizados em rotação com um esporicida. Historicamente, tem sido utilizada uma 
rotatividade de múltiplos desinfetantes, mas se o desinfetante possui uma eficácia de largo espectro tal prática não é 
necessária

*Não estéril - Filtrado para garantir uma qualidade utilizável em uma variedade de áreas

** Estéril – Filtrado, submetido a irradiação gama e duplamente embalado visando facilitar a introdução em áreas as-
sépticas
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Um aspecto importante para qualquer Programa de Controle Microbiológico trata-se do método de remoção de resíduos, 
já que estes ao se acumularem no chão ou em superfícies em contato com o produto, podem levar a uma contaminação 
da área. Para removê-los, é importante utilizar produtos que, ao término da limpeza, deixem baixos índices de resíduos.

A linha de álcoois 70% para sanitização Steris, Septihol, 
foi especialmente formulada para a remoção de resíduos, 
orgânicos e inorgânicos, de salas limpas e estéreis. Sua 
formulação é ideal para esta importante aplicação, uma 
vez que sua alta volatilidade permite sua fácil evaporação 
o que o leva a ser um produto com nível de resíduo extre-
mamente baixo. 

Podem ser encontradas versões estéreis desenvolvidas 
com água WFI, filtradas com membranas 0,22 micras e 
irradiadas com radiação gama.   

APLICAÇÕES

• Áreas assépticas;
• Laboratórios e centros de pesquisa;
• Áreas que requerem controle ambiental de contami-

nações microbiológicas;
• Desinfecção de superfícies e controle antimicrobiano

de: cortinas de fluxo laminar, luvas, pavimentos, pa-
redes, tetos, bancadas, compartimentos de seguran-
ça biológica, carrinhos e outros equipamentos.

OS PRODUTOS DEVEM SER APLICADOS POR:

• MOP
• Esfregão
• Pulverização
• Nebulização
• Pano / Wipes

SEPTIHOL®

ÁLCOOL ETÍLICO E ISOPROPÍLICO

A Equipe de Suporte Técnico Steris está dis-
ponível para auxiliar na personalização de 
seu programa de controle de contaminação, 
fornecendo auxílio para o melhor aproveita-
mento dos produtos.
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CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Possui versões diluídas com Água para Injeção (WFI) Nível de endotoxinas extremamente baixo, o que reduz 
riscos de contaminação

Formulado para uma fácil evaporação Baixíssimo acúmulo de resíduos na superfície

Duplamente embalado Facilita a introdução em áreas assépticas

Produto pronto para uso Elimina necessidade de manipulação e/ou produção “in-
house”

Garantia comprovada de esterilidade perante órgãos 
regulamentadores 

Possui processo de esterilização validado e com 
documentação publicada que elimina problemas na 
regularização de metodologias de validação de limpeza 

A versão estéril foi submetida a filtração com membrana 
0,22 micras e irradiação gama. A esterilidade de cada 
lote é testada de acordo com as normas da USP

Garantia de esterilidade – Introdução mínima de carga 
biológica

Fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação 
e com rastreabilidade lote a lote

Qualidade assegurada

PRODUTO COMPOSTO BASE APRESENTAÇÃO QUANTIDADE          CÓDIGO

Septihol Sterile       Álcool Isopropílico Pulverizador de gatilho (473,18 mL) 12 por caixa          6248Y4

Septihol Sterile       Álcool Isopropílico Pulverizador de gatilho (946,18 mL) 12 por caixa  624896              

Septihol Sterile       Álcool Isopropílico Galão de 3,78 L   4 por caixa          624808

Septihol WFI Sterile    Álcool Isopropílico Pulverizador de gatilho (473,18 mL) 12 por caixa 625077WR               

Septihol WFI Sterile     Álcool Isopropílico Pulverizador de gatilho (946,18 mL) 12 por caixa          625096WR 

Septihol Ethyl WFI Sterile     Álcool Etílico Pulverizador de gatilho (946,18 mL) 12 por caixa 1S1096WR               

Septihol Ethyl WFI Sterile     Álcool Etílico Galão de 3,78 L   4 por caixa 1S1008WR               

PRODUTOS
Estéreis
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Dentre os modelos de indicadores biológicos, o SCBI Verify apresenta o modelo mais conveniente. Totalmente fechado, 
tal indicador foi projetado para validação, requalificação monitoramento de rotina de ciclos de esterilização a vapor e/ou 
óxido de etileno de autoclaves de quaisquer tamanhos. 

VERIFY®  INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS (SCBI)
CONFIABILIDADE PARA VALIDAÇÃO DE SUA AUTOCLAVE

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Sistema completo 
independente, incluindo 
indicador biológico, meio de 
cultura e indicador de pH

Reduz as chances de falsos 
positivos por utilização de 
técnica de transferência 
asséptica ineficiente

Mudança de cor do indicador 
de pH durante a incubação

Permite a fácil identificação do 
crescimento microbiano

Conjunto de ativador e 
incubadoras especialmente 
projetados

Fácil de processar

Disponível em formulação de 
espécie dupla (BA / GST)

Reduz o inventário

Disponíveis estudos sobre 
a redução de tempo de 
incubação (RTI)

Gera resultados mais 
rápidos, tempos de 
processamento menores e 
possibilita liberação mais 
rápida do produto

Sistema fechado Evita contaminação do 
conteúdo do frasco, minimiza 
a evaporação do meio de 
cultura e possibilita o menor 
tempo de incubação

Indicadores químicos para 
processo a vapor e EtO

Fornece uma prova de 
processamento imediata
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VERIFY® INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO CONTIDOS (SCBI)

ESPÉCIE  POPULAÇÃO QUANTIDADE CÓDIGO
BA             6 log  100 S3112
GST           6 log  100 S3111
BA / GST          BA: 6 log / GST: 5 log 100 S3060
BA / GST         BA: 6 log / GST: 5 log 50 S3061

DESCRIÇÃO CAPACIDADE  PADRÃO  CÓDIGO
Incubadora dupla Verify             28 ampolas CE S3081
Incubadora a vapor Verify          28 ampolas CE S3083
Incubadora a vapor Verify         6 ampolas  CE S3269

DESCRIÇÃO QUANTIDADE CÓDIGO
Conjunto ativador de frascos Verify           1 S3075

SCBI Verify 
Validade: 12 meses após fabricação 

Conjunto ativador de frascos Verify
Garante assentamento de tampa e esmagamento da ampola adequados durante a etapa de ativação

Incubadoras Verify
Projetadas para uso com indicadores biológicos auto contidos Verify. Modelo disponível com duas tem-
peraturas para aplicação a vapor e EtO (35-39 °C e 55 – 60 °C) e modelos com temperatura única 
para aplicações a vapor (55 – 60 °C).
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BOWIE DICK E DART  TESTES DE REMOÇÃO DE AR
CONFIABILIDADE E SEGURANÇA PARA SEUS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Informações do ciclo podem ser descritas no 
próprio testes

Facilita o registro do número da autoclave, data e 
operador

Os indicadores podem ser mantidos como registro 
permanente

Documentação sobre a eficácia de remoção de ar

De acordo com as normas ISO 11140-4:2007 Atende a norma como um indicador para detecção 
de penetração de vapor

Kit pré-montado Elimina a necessidade de construir kits de teste

Os kits de teste pré montados (Steraffirm Bowie 
Dick e Dart) foram projetados para avaliar o de-
sempenho do sistema de remoção de ar de uma 
autoclave. Cada kit consiste em uma série de bar-
reiras de penetração de vapor (remoção de ar) que 
possuem uma folha química integrada.

Os testes de remoção diária de ar são colocados 
diretamente na câmara da autoclave a vapor va-
zia e não precisa de um dispositivo de retenção. 
Durante o ciclo de pré-vácuo, o ar deve ser remo-
vido ou deslocado do material de barreira e o vapor 
deve substituir o ar dentro do kit. Uma mudança de 
amarelo para preto/roxo/azul indica a penetração 
adequada de vapor.
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BOWIE DICK E DART TESTES DE REMOÇÃO DE AR
CONFIABILIDADE E SEGURANÇA PARA SEUS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO

TEMPERATURA DO CICLO  QUANTIDADE  APRESENTAÇÃO  CÓDIGO
121 - 124 °C            20 por caixa 8 a 8,3 minutos/ciclo EQC003
132 - 135 °C          20 por caixa 3,5 a 4,0 minutos/ciclo EQC009 
132 - 135 °C         40 por caixa 3,5 a 4,0 minutos/ciclo EQC010

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  APRESENTAÇÃO  CÓDIGO
Teste de remoção de ar Dart      50 por caixa 132 - 134 °C  NB113
Teste de remoção de ar Dart 10 por caixa  132 - 134 °C   NB215
Formulários de registro Dart 100 por caixa - RK001

KIT DE TESTE STERAFFIRM BOWIE DICK

Tais produtos foram desenvolvidos para ciclos de pré-vácuo em autoclaves a vapor e seguem a Norma ISO 11140-
4:2007 em sua fabricação. Sua mudança abrupta e nítida de coloração facilita a interpretação dos resultados obtidos. 
Possuem validade de 36 meses a partir da data de fabricação e devem ser armazenados fora do alcance de raios sola-
res, em uma temperatura entre 0 – 30 °C e umidade relativa entre 30 – 60 %. Recomendada utilização diária.

TESTE DE REMOÇÃO DIÁRIA DE AR DART

Tais produtos foram desenvolvidos para ciclos de pré-vácuo, de 3,5 a 4,0 minutos/ciclo, em autoclaves a vapor e se-
guem a Norma ISO 11140-4:2007 em sua fabricação. Possuem validade de 36 meses a partir da data de fabricação e 
devem ser armazenados fora do alcance de raios solares, em uma temperatura entre2 – 24 °C e umidade relativa entre 
30 – 60 %. Recomendada utilização diária.
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