
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR
CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR

Aplicação
Avaliação da efetividade e monitoramento da esterilização a 
vapor para ciclos de autoclaves.

Conteúdo da embalagem:
10, 26 ou 100 ampolas.

Princípio do teste:
O produto Steriplus consiste em um indicador biológico utilizado 
para monitorar a eficiência da esterilização a vapor por 
autoclaves. No seu interior, contém esporos de Geobacillus 
stearothermophilus suspensos em um meio indicador de 
crescimento de cor púrpura. Seus esporos, apesar de suportarem 
altas temperaturas, ficam completamente inviáveis após o 
processo de autoclavagem devido às condições de pressão e 
temperatura às quais são expostos. 

Recomendações:
Manter as ampolas fechadas;

As ampolas utilizadas para início do teste devem estar na 
coloração púrpura;
A incubação à 55 ºC deve ser feita em até 2 horas após a 
autoclavagem;
Após autoclavagem, verificar a coloração do indicador químico;
Mudar periodicamente a ampola de posição dentro da autoclave 
para rastreamento da efetividade do processo em diferentes 
pontos.

Descarte:
Todos as ampolas utilizadas (ampolas-teste e ampolas-controle) 
devem ser descartadas;
A ampola-controle deve ser autoclavada antes de ser descartada;
O conteúdo dos frascos pode ser descartado na pia;
Não reutilizar os frascos para fins biológicos.

Especificações:
Manter sob refrigeração ± 4º C.
Validade de 36 meses.

Referências:
ABNT NBR ISO 11138-3 (2004). Esterilização de produtos para 
saúde – Indicadores biológicos. Parte 3: Indicadores biológicos 
para esterilização por calor úmido.

Atendimento
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em 
contato com a Umwelt:
Telefone/Fax: 55 (47) 3325-3703
E-mail: falecom@umweltambiental.com.br

Prezado cliente,

Você pode encontrar o certificado de análise e a FISPQ do Steriplus no site www.umweltambiental.com.br, clicando na aba 
Qualidade e posteriormente no link Steriplus.

MODO DE USAR

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Realize o processo de autoclavagem.Separe duas ampolas do Steriplus.

AMPOLA-CONTROLE

AMPOLA-TESTE

AMARELO

AMARELO

PÚRPURA

PÚRPURA

NÃO AUTOCLAVAR

AUTOCLAVAR

Esporos
viáveis

Esporos
viáveis

Esporos
inviáveis

Esporos
inviáveis

Incubação adequada

Esterilização ineficiente devido
a erro de procedimento ou
problema no equipamento

Incubação inadequada ou
alteração no produto devido
a conservação inadequada

Esterilização eficiente

Incubação à 55ºC
por 24 horas

Incubação à 55ºC
por 24 horas

24h

Ao final do processo, retire ampola-
teste da autoclave e verifique a mu-
dança na coloração do indicador
químico (de amarelo para preto).

Leve a ampola-controle e ampola-
teste para incubação à 55 ºC, por
24 horas.

Após 24 horas, retire as ampolas
da incubadora. Avalie e registre
o resultado.

AMPOLA-CONTROLE AMPOLA-TESTE

AMPOLA-TESTE

Leve uma das ampolas ao processo
de esterilização à vapor (autoclave)
e a outra mantenha reservada 
(ampola-controle). 
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