
O IB STERRAD VELOCITY® é o único Pacote Desafio 
(PCD - Process Challenge Device) de leitura rápida 
validado para os sistemas STERRAD® que atende 

às recomendações da AAMI1-3*.

Indicador Biológico/Pacote Desafio

O NOVO RITMO DE PROCESSAMENTO

O DESAFIO QUE VOCÊ PRECISA 
E NADA MAIS.

VELOCITY®

Biological Indicator / Process Challenge Device

*AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation.



O NOVO RITMO DE PROCESSAMENTO

VELOCITY®

Biological Indicator / Process Challenge Device

O STERRAD VELOCITY® foi propositalmente desenvolvido para ser IB (indicador biológico) e PCD (Pacote 
Desafio) no mesmo sistema. Em outras palavras, o STERRAD VELOCITY® provou ser eficaz1 como um 
PCD com a carga hospitalar mais desafiadora para esterilização. Isso permite às instituições de saúde 
aprimorarem seu processo de monitoramento, de acordo com a recomendação da AAMI3 e, mudando seus 
processos atuais de monitoramento. 

OS INDICADORES BIOLÓGICOS E 
OS PCD NÃO SÃO CRIADOS DA 
MESMA MANEIRA

Indicadores Biológicos e Pacotes Desafio 
representam diferentes níveis de desafio 
no processo de esterilização. Indicadores 
Biológicos são elaborados para monitorar 
a eficácia do processo de esterilização.  
 
Os Pacotes Desafio representam um desafio 
ao processo de esterilização que é igual 
ou maior do que o instrumental de mais 
difícil processamento. Os IBs geralmente 
não precisam atender aos requisitos de 
representar dispositivos de pior caso, conforme 
a ISO 111384 e as orientações do FDA5.   
 
Agora, o STERRAD VELOCITY® é tanto um 
Indicador Biológico quanto um Pacote Desafio1, 
elevando o padrão de monitoramento do 
processo de esterilização.

O IB STERRAD VELOCITY® É O ÚNICO PCD DE LEITURA RÁPIDA 
VALIDADO PARA OS SISTEMAS STERRAD® QUE ATENDE ÀS 
RECOMENDAÇÕES DA AAMI1-3.

ELEVANDO OS PADRÕES DE MONITORAMENTO

Curva de dose-resposta de um indicador biológico

Curva de dose-resposta de um indicador biológico 
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CICLO COMPLETO

CICLO COMPLETO

IBs podem performar nessa faixa

Os PCDs devem performar acima 
dos dispositivos médicos de pior caso 

(Modelo Biológico)

Dispositivo 
médico de pior caso

STERRAD VELOCITY®

Exposição ao Peróxido de Hidrogênio

Dispositivos médicos de “pior 
caso” (Modelo Biológico)

Resultado Baseado  
no Crescimento

Resultado de Fluorescência

IB muito resistente 
(falso-positivo)

IB muito fraco 
(falso-negativo)

Indicador Biológico/Pacote Desafio
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Hydrogen Peroxide Dose

OPTIMAL BI RANGE

Utilizar Indicador Biológico e Pacote Desafio 
imprecisos pode trazer uma série de consequências, 
com ônus para a instituição. Os resultados 
falso-positivos podem resultar em custos mais 
altos de material e mão de obra devido ao 
desperdício do agente esterilizante e outros 
insumos, reacondicionamento dos instrumentais, 
notificações aos pacientes impactados, bem como 
atrasos na liberação dos instrumentais e recalls 
desnecessários. 

Por essa razão um IB e um PCD de alta acurácia1,2, 
que foram desenvolvidos usando os parâmetros de 
ciclos e dados de performance próprios do Sistema 
STERRAD®, disponíveis apenas para a ASP, são 
críticos. 

Desenvolver um IB e um PCD de alta precisão é 
como acertar um fio de costura em 8 agulhas de 
uma só vez. No total existem 8 ciclos disponíveis 
nos Sistemas STERRAD®, e cada um deles tem um 
conjunto único de parâmetros de esterilização. 
Para criar um indicador biológico e um pacote 
desafio precisos para todos os ciclos dos Sistemas 
STERRAD®, a resistência deve ser cuidadosamente 
calibrada para não ficar nem acima e nem abaixo 
do desafio oferecido por cada ciclo.

Para alcançar este delicado equilíbrio, a ASP 
utilizou seu amplo conhecimento de tecnologia 
própria e parâmetros de mais de 15 mil ciclos em 
uso de Sistemas STERRAD® 7.

0
Falso-positivos
IB STERRAD VELOCITY® 

18
Falso-positivos
IB de leitura rápida 
de marca concorrente

Em um estudo comparativo (head to head) interno 
(realizado pela ASP) com 300 IBs em cada grupo-teste: 
(braço) o IB STERRAD Velocity® teve 0 (zero) resultado 
falso positivo, enquanto o Indicador Biológico de marca 
concorrente teve 18 resultados falso-positivos8.

EXATIDÃO E PRECISÃO SUPERIORES1,6*

INTERVALO ÓTIMO DO IB
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A ESCOLHA É CLARA

* Maior exatidão de leitura quando comparado ao indicador STERRAD® CYCLESURE® 
que tinha seu resultado para leitura após 24h e através da verificação visual de  
mudança de cor de cada frasco.



*Redução de risco de liberação antes da confirmação do IB quando comparado ao 
indicador STERRAD® CYCLESURE® que tinha seu resultado para leitura após 24h.

**O Sistema de Indicador Biológico STERRAD VELOCITY™, a Tecnologia ASP 
ACCESS™ e os Sistemas STERRAD® com Tecnologia ALLClear® possuem recursos  
que podem aumentar a conformidade, incluindo lembretes de IB de acordo 
com a política do hospital, e melhor manejo e manutenção de registros. 
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STERRAD® e STERRAD VELOCITY™ são marcas registradas da Advanced Sterilization 
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REG-ANVISA: Sistema de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio 
STERRAD* - STERRAD 100 S – 10132590628
REG-ANVISA: Sistema de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio - 
STERRAD 100 NX – 80145901844
REG-ANVISA: Sistema de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio- 
STERRAD NX - 80145901845

POR QUE OPTAR POR ALGO A MAIS?
Além de uma engenharia precisa e de um Sistema de IB integrado a um PCD, a ASP refinou 
cada aspecto do Sistema STERRAD VELOCITY® para beneficiar a equipe do hospital e os 
pacientes com excelente:

- Precisão: com menos resultados falso-positivos em relação 
ao indicador biológico de marca concorrente5, o IB STERRAD 
VELOCITY® ajuda a garantir que todo ciclo de esterilização é efetivo  
e seus pacientes estarão protegidos de infecções atribuídas a 
instrumentais inadequadamente esterilizados. 

- Eficiência: os resultados em 30 minutos permitem que as instituições 
de saúde reduzam o risco de liberação de instrumentais antes da 
confirmação do IB1,2*.

- Inteligência: sistema inteligente de leitura que impede o 
processamento de IBs vencidos e reforça o uso de IBs corretamente 
através de lembretes na tela da leitora, permite também a 
manutenção automática de registros para garantir consistência e 
registros completos de IB.1,2

- Conectividade: integração com os Sistemas STERRAD® através 
da tecnologia ASP ACCESS™ para comunicação e reconciliação de 
registros.2**

- Facilidade: orientações passo a passo na tela, ativação do IB através 
do fechamento da tampa e temporizador de contagem regressiva 
simples e de fácil leitura ajudam a garantir o funcionamento correto2.

A SEGURANÇA DOS SEUS PACIENTES DEPENDE DE VOCÊ - AJUDE A 
PROTEGÊ-LOS USANDO O MONITORAMENTO PRECISO OFERECIDO 
PELO STERRAD VELOCITY®
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