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       ProChem SSE (Steam Sterilization Emulator) 
      Integrador de Classe 6 – Emulador para vapor 
 
 

o Emulador para Esterilização a Vapor Classe 6 

o Conforme ISO 11140-1: 2005 

o Indicador específico de ciclo a vapor 

o Mudança de cor roxa para verde 

o Catálogo # CI-SSIX 

o 250 indicadores / saco 

o Expira 18 meses a partir da data de fabricação 

o Adequado para ciclos de 132°C a 135°C 

 
                Catálogo # CI-SSIX 

                 250 indicadores por pacote 
 

                    ProChem SSE (Emulador de esterilização a vapor) é um AAMI / ISO Classe 6 Indicador Emulador Químico 
foi projetado para uso em esterilização a vapor. O ProChem SSE é único, pois é destinado a vários ciclos de 
esterilização a vapor: 3 minutos a 135°C (275°F) e 4 minutos a 132°C (270°F). 

          ProChem SSE é fabricado em uma instalação registrada pela FDA de acordo com os Regulamentos do 
Sistema de Qualidade da FDA (QSRs). Use ProChem SSI em conjunto com BIs, conforme descrito nos Padrões 
AAMI atuais e Práticas Recomendadas: Boas Práticas Hospitalar: esterilização a vapor e garantia de 
esterilidade. Use de acordo com as instruções na caixa. 

      Instruções de Uso 
 

1. Coloque ProChem SSE no ponto mais difícil para 
esterilizar, coloque uma tira dentro de cada pacote / 
bandeja que será esterilizada. Para embalagens maiores, 
utilizar mais de uma tira. Não utilize o Integrador ProChem 
SSE se o indicador não estiver roxo original, antes da 
exposição ao vapor. 

 

2. Execute o ciclo de esterilização a vapor, como de costume. 
 

3. Após completar o ciclo, verificar visualmente se a tira 
indicadora mudou de roxo para verde, esta mudança indica 
de que foram alcançadas as condições de esterilização.   

 

4. Se a tira não estiver verde, considere falho o processo de 
esterilização e os itens não estéreis. Siga o protocolo “in-
house” para falha no ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 
 


