
 
 
 
  

 
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM 

COMODATO DE EQUIPAMENTOS Nº 037/2022 

 

 

HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA  

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

De um lado,  IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São 

Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na Rua 

Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000 (CNPJ/MF nº 

19.324.171/0008-70), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante 

denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e, do outro lado, 

HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA, com sede na Rua Capitão Breno n° 220, Quadra 89, 

Lote 14, Loja 2, Setor Vila Rosa, Goiânia/GO, CEP.: 74.345-060, inscrita no CNPJ sob o nº 

35.015.209/0001-03, neste ato representada na forma do seu contrato social, doravante 

simplesmente denominada como “CONTRATADA”.   

 

i. Considerando que, em 08 de junho de 2022, foi celebrado entre as Partes o Contrato de 

Fornecimento de Produtos com Comodato de Equipamentos (o “Contrato”), referente a duas 

Incubadoras Biológicas, para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo 

IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), tendo em conta que o mesmo é 

a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das 

ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado 

com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de 

Gestão nº 080/2021 – SES / GO); e 

ii. Considerando a necessidade de se incluir junto ao objeto do Contrato alguns insumos, 



 
 
 
  

 
 

 

também sob demanda, para operacionalização da autoclave de peróxido, tendo em vista que 

as incubadoras comodatadas realizam a leitura de tais insumos, 

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir especificadas. 

1.  OBJETO:   

1.1. Pelo presente Instrumento, são incluídos junto ao objeto do Contrato, também sob 

demanda, os insumos relacionados nas propostas técnica e comercial que integram este 

Instrumento como documentos anexos para todos os fins de direito, sendo que o valor mensal 

estimado da presente contratação cinge-se à importância de R$ 5.967,00 (cinco mil, 

novecentos e sessenta e sete reais). 

1.2. Em razão do acréscimo tratado no item “1.1” acima, o valor da contraprestação mensal 

estimada devida à CONTRATADA, passa a ser de R$ 12.647,00 (doze mil, seiscentos e quarenta 

e sete reais).   

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais 

cláusulas e condições previstas no Contrato Emergencial e em seu(s) eventual(is) Termo(s) 

Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de 

divergência entre as disposições previstas no Contrato Emergencial ou em seu(s) eventual(is) 

Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste 

Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

3.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes 

e seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 



 
 
 
  

 
 

 

3.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes 

contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições 

estabelecidas neste Instrumento. 

3.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada 

entre as Partes). 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de 

contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, 

ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-

BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. 

Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Instrumento, ele produzirá 

efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas 

Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento deverá ser entregue em 

02 (duas) vias em igual teor e valor. 

Uruaçú-GO, 07 de julho de 2022. 

 

 

____________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

____________________________________________________________ 

HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 

 
 

Testemunhas: 

1) ____________________________   2)_______________________________ 

Nome:           Nome:      

R.G.:           R.G.:      

C.P.F:          C.P.F.:      



AO

PROCESSO SELETIVO - 071/2022

ITEM UNID. QTDADE. V. UNIT. V. TOTAL

Apresentação: CAIXA COM 50 UNIDADES

Marca: STERICONTROL STR 0101

Registro MS: Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 

185/2001, e enquadramento sanitário como – Produtos não 

considerados produtos para a saúde.

Valor Unitário: DOIS MIL CENTO E TRINTA REAIS 

Valor Total: DOIS MIL CENTO E TRINTA REAIS 

Apresentação: CAIXA COM 50 UNIDADES

Marca: STERICONTROL STR 0121

Registro MS: Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 

185/2001, e enquadramento sanitário como – Produtos não 

considerados produtos para a saúde.

Valor Unitário: TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS 

Valor Total: TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS 

Apresentação: UNIDADE

Marca: STERICONTRO  STR 1011

Registro MS: Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 

185/2001, e enquadramento sanitário como – Produtos não 

considerados produtos para a saúde.

Valor Unitário: NOVENTA E OITO REAIS 

Valor Total: TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS 

Apresentação: PACOTE COM 250 UNIDADES

Marca: STERICONTROL STC-141

Registro MS: Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 

185/2001, e enquadramento sanitário como – Produtos não 

considerados produtos para a saúde.

Valor Unitário: NOVENTA E CINCO REAIS 

Valor Total: NOVENTA E CINCO REAIS 

 R$                              5.967,00 

 R$                            71.604,00 

Banco: Banco do Brasil – Ag.: 1242-4 Conta Corrente: 47902-0

VALOR MENSAL ESTIMADO

VALOR GLOBAL DA PROPSOTA

 R$               2.130,00  R$                                 2.130,00 

1

Indicador Biológico de leitura super-rápida 20Min. para 

VH2O2. 

CAIXA 1  R$               3.350,00  R$                                 3.350,00 

1

Indicador Biológico de leitura super-rápida 1HRS para Vapor. 

CAIXA 1

Prazo de Entrega:  Até 05 dias após a emissão da Ordem de compras.

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO.

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: HYPERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS

CNPJ: 35.015.209/0001-03  INS. ESTADUAL: 10.775.655-2

Endereço: Rua Capitão Breno N°220 Quadra 89 Lote14 Loja 2 Setor Vila Rosa Goiânia- GO - CEP: 74.345-060

ABERTURA : 03/06-2022 

HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN

Telefone/Fax: 62 – 4016.1619

Email: licitacao@hypermedical.com.br

 R$                                       95,00 4

 INDICADOR QUÍMICO PARA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO – TIPO 4

PACOTE COM 250 

TESTES ADESIVOS
1  R$                     95,00 

3

Fita adesiva  p/ Peróxido de Hidrogênio  19mm X 50metros 

Classe 1 

UNIDADE 4  R$                     98,00  R$                                    392,00 

FRETE: CIF

Declaramos que concordamos com todas as condições do Edital e seus Anexos.

Goiânia - GO, 30 junho de 2022.

Pela presente, apresentamos proposta referente à licitação supra e declaramos que os serviços são de primeira qualidade.

Declaramos de que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do contrato, cobrindo todos os custos com encargos 

Declaramos que os serviços atendem rigorosamente as especificações descritas no Termo de Referência

Validade da Proposta: 120 (Cento e vinte ) dias

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias

Vigência do Contrato:  12 (doze) meses

OBJETO



 

62 4016.1619 

Rua Capitão Breno, 220, Qd 89, Lt 14, Sala 02 
Vila Rosa - 74.345-060 – Goiânia/GO 

 
comercial@hypermedical.com.br 

www.hypermedical.com.br 
 

 

Ao 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, 

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) 

Processo Seletivo No 071/2022  

Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO 

 

 

Nome: HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. – ME. 

CNPJ: 35.015.209/0001-03 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.775-2 
 
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO BRENO, 220, QD. 89, LT.14 SALA 02, VILA ROSA – GOIÂNIA – GOIÁS 

CEP: 74.934.140 - FONE: (62) 4016 1619 

E-MAIL: licitacao@hypermedical.com.br 

RESPONSÁVEL: ANNE DE FARIA 
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1 - Objeto:  Indicador Biológico de leitura super-rápida 1HRS para Vapor.  

. 

PROPOSTA TÉCNICA: 

  

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

INDICADOR BIOLÓGICO DE 1H P/ VAPOR 

Indicador biológico de leitura rápida em 1 hora para monitorar ciclos de esterilização por vapor, 
pelo método de fluorescência. Contêm tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, 
impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. 

 

Indicador biológico de leitura rápida em 1 hora para monitorar ciclos de esterilização por vapor, 
pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, 
impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. 
Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e 
um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou 
depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no 
processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de 
falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades. 

• CÓDIGO STR 0101 

• MARCA:  STERIreport 

• FABRICANTE/IMPORTADOR: Stericontrol. 

• PROCEDÊNCIA: JAPÃO 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como – 
Produtos não considerados produtos para a saúde. 
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2- Indicador Biológico de leitura super-rápida 20Min. para VH2O2.  

 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 

Indicador Biológico de 20 min p/ VH2O2 

 

Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização por VH202, pelo método de Ph. Contém 

tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, 

dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura.  Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola 

de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo 

quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou 

positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais 

inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. O tempo de incubação indicado é 24 

horas. 

 

APRESENTAÇÃO: Embalagem: caixa com 50 unidades. 

• Código: STR-0121 

• Marca: STERIreport 

• Fabricante/Importador: Stericontrol. 

• Procedência: Japão  

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como – 

Produtos não considerados produtos para a saúde. 
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ITEM 03: Fita adesiva  p/ Peróxido de Hidrogênio  19mm X 50metros Classe 1  

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
 
Nome do produto: STERIreport® Fita Zebrada para VH202   
Código Número: STR-1011   
 
Descrição: A fita STR-1011 é uma fita de vedação plástica sem presença de celulose para vedação de 
pacotes com nao tecido e outras embalagens descartaveis de esterilizadas por peroxido de Hidrogenio 
vaporizado (VH202), nas medidas 19mmx50M com listas impressas com indicador tipo e1 na cor azul que 
ao contato com Peroxido de Hidrogenio Vaporizado sua cor alterara para o rosa, providenciando uma  
identificação visual de items processados de um não processado.   
 
Mudança de Cor:   Listras Indicadoras mudam de Azul para Rosa.    
 
Istruções de Uso:   
1. Retire uma quantidade apropriada de fita do rolo e feche o pacote de acordo com o procedimento 
operacional padrão(POP) da instituição.  
2. Carregue a esterilizadora normalmente.  
3. Processe a carga de acordo com as instruções do fabricante da esterilizadora.   
4. Após processado, visualmente verifique se a cor do indicador originalmente azul mudou para rosa.   
 
Interpretação:  
 
Quando exposto ao ciclo de esterilização por peroxido de hidrogenio, as listras indicadoras mudaram de 
azul para rosa.     
 
NÃO EXPOSTO: 
COR: Azul 
 
EXPOSTO: 
COR: Rosa 
 
  Armazenamento:    
Armazene em temperatura normal de 10°-40°C s 10-80% UR. Proteja de excesso de umidade.   
Validade:   A Data de Validade está impressa na embalagem do produto.   
Numero de Lote: Um código de identificação LOT único está impresso em uma etiqueta em cada 
embalagem.    
 
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. 
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Item 04: Indicador Químico para Peróxido de Hidrogênio – Tipo 4 
 
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 
O STC-141 é um Indicador químico multi-parâmetros. Projetado para uma esterilização por VH2O2 que 
operam em 6 minutos, 50 ± 5 °C; 2,3 mg/L H2O2. Seu formato autoadesivo permite um fácil arquivamento 
e sua mudança de cor é permanente. Tornando confiável o armazenamento dos resultados. Proporciona 
uma confirmação evidente de mudança de cor, comprovando a exposição do artigo, no processo de 
esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio.   
 
MUDANÇA DE COR: 
O STC-141, durante o ciclo de esterilização, muda de cor rosa/vermelho para amarelo. 
 
INSTRUÇÕES DE USO: 
1. Coloque o indicador STC-141 em todos os pacotes ou caixas para esterilização. Para pacotes ou caixas 
grandes, coloque várias tiras bem distribuídas.  
2. Esterilize os pacotes/caixas conforme recomendações do fabricante.  
3. Após o ciclo de esterilização, observe se a barra do indicador mudou da cor rosa/vermelho para amarelo. 
CUIDADO: utilize EPI adequado na retirada do pacote/caixa do esterilizador, a fim de evitar queimaduras.  
4. Se o indicador químico estiver com a cor rosa/vermelho após o ciclo de esterilização, isso indica que as 
condições de esterilização não foram alcançadas e os itens devem ser reprocessados.  
5. Após a verificação remova o liner do adesivo e cole no local onde será arquivado. 
 
PRECAUÇÕES: 
1. Se tiver alguma dúvida sobre a mudança de cor do indicador, os pacotes não devem ser considerados 
esterilizados.  
2. Não utilize qualquer tira que o indicador não esteja com a cor rosa/vermelho antes da exposição ao ciclo 
de esterilização a VH2O2.  
3. Não armazene próximo a agentes oxidantes fortes, como: cloro, alvejante, peróxido de hidrogênio ou 
ácido peracético 
 
ISENÇÕES: 
O indicador não libera nenhuma substância tóxica em quantidades que possa causar perigo a saúde, 
durante ou após o processo de esterilização 
 
CLASSIFICAÇÕES DE NORMAS: 
A Stericontrol LTDA declara, que o indicador químico STC-141 sujeita-se a todas as porções aplicáveis a ISO 
11140-1:2014, Indicadores de Tipo i4 para VH2O2. 
 
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. 
 
 
GOIÂNIA, 30 DE junho de 2022. 

 



1 

Fita Zebrada Com Indicador Químico Tipo e1 para VH202 
 

Stericontrol Comercial Hospitalar Ltda.CNPJ-82.297.680/0001-11-Londrina-PR Resp.Tec. Leandro L. G. de Oliveira CRQIX: 09203486 
Atendimento ao Consumidor:SAC 0800 606 1516 E-mail: sac@stericontrol.com.br  

 

 

 

Nome do produto: STERIreport® Fita Zebrada para VH202  

Código Número: STR-1011 

 

Descrição: 

A fita STR-1011 é uma fita de vedação plastica sem presença de celulose para vedação de pacotes com nao tecido e 
outras embalagens descartaveis de esterilizadas por peroxido de Hidrogenio vaporizado (VH202), nas medidas 
19mmx50M com listas impressas com indicador tipo e1 na cor azul que ao contato com Peroxido de Hidrogenio 
Vaporizado sua cor alterara para o rosa, providenciando uma  identificação visual de items processados de um não-
processado. 
 

Mudança de Cor: 
  Listras Indicadoras mudam de Azul para Rosa.  
 

Istruções de Uso: 
 

1. Retire uma quantidade apropriada de fita do rolo e feche o pacote de acordo com o procedimento operacional 
padrão(POP) da instituição. 

2. Carregue a esterilizadora normalmente. 
3. Processe a carga de acordo com as instruções do fabricante da esterilizadora.  
4. Após processado, visualmente verifique se a cor do indicador originalmente azul mudou para rosa. 

 

Interpretação: 
Quando exposto ao ciclo de esterilização por peroxido de hidrogenio, as listras indicadoras mudaram de azul para rosa. 

 
  NÃO EXPOSTO 

 
  EXPOSTO 

 
Armazenamento: 

  Armazene em temperatura normal de 10°-40°C s 10-80% UR. Proteja de excesso de umidade. 
 

Validade: 
  A Data de Validade está impressa na embalagem do produto. 
 

Numero de Lote: 
  Um código de identificação LOT único está impresso em uma etiqueta em cada embalagem. 
 
 
 

Rev02/2019 

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. 
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INDICADOR BIOLÓGICO DE 1H P/
VAPOR
Indicador biológico de leitura rápida em 1 hora para monitorar ciclos

de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém

tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, impregnados

em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico

de cultura.

Adicionar ao Carrinho 

PRODUTOS
Inicial  Produtos  Indicador Biológico de 1H p/ VAPOR

 VOLTAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Indicador Biológico de 1 hora
Indicador biológico de leitura rápida em 1 hora para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência.

Contém tiras de esporos dos Geobacillus stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo

termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um

indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os

resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis,

eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.

 Código: STR-0101

 Marca: STERIreport

 Fabricante/Importador: Stericontrol.

 Procedência: Japão

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como – Produtos não considerados

produtos para a saúde.
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Trabalhando com material específico para a limpeza e monitoração para ciclos de esterilização, contamos com a confiança dos clientes e colaboradores que

nos permitiram estar presente em grande parte dos principais hospitais públicos e privados do Brasil e também no mundo.

ATENDIMENTO

  Rua Padre Anchieta, 85 Londrina – PR / Brasil CEP: 86025-590

 Email: sac@stericontrol.com

Telefone: 0800 606-1516 / (43) 3348-1516

 Horário de Atendimento: Segunda à Quinta, das 8h às 17h45 e
Sexta, das 8h às 17h30 (horário de Brasília), exceto feriados.



REDES SOCIAIS

   

© 2022 Stericontrol - Esterilização Hospitalar | Todos os direitos reservados.

LITERATURA
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INDICADOR BIOLÓGICO DE 20 MIN P/
VH2O2
Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização por

VH202, pelo método de Ph. Contém tiras de esporos dos

Geobacillus stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel

filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura.

Adicionar ao Carrinho 

PRODUTOS
Inicial  Produtos  Indicador Biológico de 20 min p/ VH2O2

 VOLTAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Indicador Biológico de 20 min p/ VH2O2
Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização por VH202, pelo método de Ph. Contém tiras de esporos dos Geobacillus

stearothermophilus, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura.  Dentro deste

tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para

amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando

houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos.

Otempo de incubação indicado é 24 horas.

Embalagem: caixa com 50 unidades.

• Código: STR-0121 
 

• Marca: STERIreport 
 

• Fabricante/Importador: Stericontrol. 
 

• Procedência: Japão 

Produto isento de registro no M.S. Conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como – Produtos não considerados

produtos para a saúde.

LITERATURA



30/06/22, 13:46 Indicador Biológico de 20 min p/ VH2O2

https://www.stericontrol.com/produtos/22/indicador-biologico-de-20-min-p-vh2o2 2/2

Trabalhando com material específico para a limpeza e monitoração para ciclos de esterilização, contamos com a confiança dos clientes e colaboradores que

nos permitiram estar presente em grande parte dos principais hospitais públicos e privados do Brasil e também no mundo.

ATENDIMENTO

  Rua Padre Anchieta, 85 Londrina – PR / Brasil CEP: 86025-590

 Email: sac@stericontrol.com

Telefone: 0800 606-1516 / (43) 3348-1516

 Horário de Atendimento: Segunda à Quinta, das 8h às 17h45 e
Sexta, das 8h às 17h30 (horário de Brasília), exceto feriados.
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Conforme ISO 11140-1, Tipo i4.

Mudança de coloração de rosa/vermelho para 
amarelo.

Autoadesivo. 

Arquivamento fácil e confiável.

Ótimo Custo Benefício.

SOBRE O PRODUTO

sac@stericontrol.comstericontrol.com

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM# EMBALAGEM

STC-141 250 UNID

INDICADOR QUÍMICO MULTI-PARÂMETROS
TIPO i4 PARA ESTERILIZAÇÃO A VH2O2

S T C - 1 4 1

Tipo i4AUTO
ADESIVO



O STC-141 é um Indicador químico multi-parâmetros. Projetado para uma esterilização por VH2O2 que operam em 6 
minutos, 50 ± 5 °C; 2,3 mg/L H2O2. Seu formato autoadesivo permite um fácil arquivamento e sua mudança de cor é 
permanente. Tornando confiável o armazenamento dos resultados.
Proporciona uma confirmação evidente de mudança de cor, comprovando a exposição do artigo, no processo de 
esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio.  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O STC-141, durante o ciclo de esterilização, muda de cor rosa/vermelho para amarelo.

MUDANÇA DE COR

1. Coloque o indicador STC-141 em todos os pacotes ou caixas para esterilização. Para pacotes ou caixas grandes, coloque 
várias tiras bem distribuídas.
2. Esterilize os pacotes/caixas conforme recomendações do fabricante. 
3. Após o ciclo de esterilização, observe se a barra do indicador mudou da cor rosa/vermelho para amarelo. CUIDADO: 
utilize EPI adequado na retirada do pacote/caixa do esterilizador, a fim de evitar queimaduras.
4. Se o indicador químico estiver com a cor rosa/vermelho após o ciclo de esterilização, isso indica que as condições de 
esterilização não foram alcançadas e os itens devem ser reprocessados.
5. Após a verificação remova o liner do adesivo e cole no local onde será arquivado.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Se tiver alguma dúvida sobre a mudança de cor do indicador, os pacotes não devem ser considerados esterilizados.
2. Não utilize qualquer tira que o indicador não esteja com a cor rosa/vermelho antes da exposição ao ciclo de esterilização 
a VH2O2.
3. Não armazene próximo a agentes oxidantes fortes, como: cloro, alvejante, peróxido de hidrogênio ou ácido peracético

PRECAUÇÕES

sac@stericontrol.comstericontrol.com

S TC - 1 4 1

Dimensões: 10,25cm x 1,60cm 
Armazenamento: Armazene em temperatura ambiente (10 a 35°C) e 10 a 70% de umidade relativa do ar, após aberto 
mantenha o pacote com indicador STC-141 fechado com Zip Lock.
Identificação: Lote e data de validade estão impressos em cada tira de indicador. 
*Não use o indicador químico após a data de validade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

O indicador não libera nenhuma substância tóxica em quantidades que possa causar perigo a saúde, durante ou após 
o processo de esterilização

ISENÇÕES

A Stericontrol LTDA declara, que o indicador químico STC-141 sujeita-se a todas as porções aplicáveis a ISO 11140-1:2014, 
Indicadores de Tipo i4 para VH2O2.

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

sac@stericontrol.comstericontrol.com
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Se a barra apresentar mudança de coloração 
de rosa/vermelho para amarelo conforme a 
guia de referência no indicador, os parâmetros 
de esterilização foram alcançados.

Se a barra apresentar não apresentar uma 
mudança uniforme de cor para o amarelo 
conforme a guia de referência. O STC-141 foi 
submetido a condições insuficientes de 
esterilização.

REPROVADO

O STC-141 apresenta uma barra tinta indicadora calibrada, para apresentar uma mudança de coloração rosa/vermelho 
para amarelo, quando ocorrer uma resposta os parâmetros de esterilização a VH2O2 conforme a norma ISO 11140-1, Tipo 
i4. O usuário pode determinar:

INTERPRETAÇÃO

COMO LER UM INDICADOR
STC-141 TIPO i4

APROVADO

NÃO PROCESSADO

REPROVADO
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