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1 Introducere  

 
Monitorizarea conditiilor de sterilizare in locurile dedicate cu ajutorul indicatorilor biologici nu 

mai este o practica zilnica, în cele mai multe spitale europene, insa in afara Europei aceasta  

validare a sterilizarii se face zilnic cu acest tip de indicator. 

 
 
2 Descriere  
 

Indicatori biologici Sterintech ™ sunt conceputi in conformitate cu standardul ISO 11138. Practic 
este un bacil inoculat pe un strip care este ambalat împreună cu o fiolă in interiorul unui flacon din 
plastic închis / sigilat cu un capac, în care este amplasat un filtru mic.  
 
Indicatorii biologici Sterintech ™ au urmatoarele caracteristici:  
 
• Indicator biologic conform cu ISO 11138  

• Indicator Eto:  Bacillus Atrophaeus  ATCC 9372 1x10⁶ spori pe flacon  

• Indicator Plasma: Geobacillus Stearothermophilus ATCC 7953 1x10⁶ spori pe flacon  

• Indicator Abur: Geobacillus Stearothermophilus ATCC 7953 1x10⁶ spori pe flacon  

• Virare culoare: verde in galben (Eto) si mov in galben (Abur, Plasma)  
 
Fiola indicator biologic  
 

 
 
 

EO  Plasma  Steam  
 
 

REF:107.003.0100  
Bacillus Atrophaeus  

 
 

REF:107.002.0100  
Geobacillus stearothermophilus  

 

 
 

REF:107.001.0100  
Geobacillus stearothermophilus  

Ster.  
 
LOT /  

Cycle  Date  Ster.  
 
LOT /  

Cycle  Date  Ster.  
 
LOT /  

Cycle  Date  

 
      

CI: Galben - Maro  CI: Rosu - Galben  CI: Galben - Negru  



3 Confirmare standarde  

 
 

Indicatorul biologic Sterintech™ este conform cu urmatorul standard:  
 
Indicator Biologic:  ISO 11138-1 si doar pentru Abur ISO 11138-3  
 
Vezi anexat Certificatul de Conformitate  

 
 
4 Materii prime  
 
Indicatorul Biologic Sterintech™ este alcatuit din urmatoarele materiale:  
 
- Tub si capac:  plastic , reciclabil  

- Banda hartie:  -  
- Cresterea mediului:  -  
- Carton:  - 
- Eticheta cutie:  Pergament, lipici non latex 
- Manual:  hartie  

 
 
5 Asigurarea Calitatii  
 

Indicatorul biologic Sterintech™ este produs in conformitate cu certificatele noastre ISO 9001 si 

ISO 13485. Toate instructiuniile si metodele de control sunt folosite in sistemul nostru de 

Asigurare a calitatii care este audiat de doua ori pe an de catre noi si o data pe an de auditori 

externi.  
 
Toate produsele SP Medikal pot fi urmarite pe baza numarului de lot. Documente ale productiei sunt 

pastrate si inregistrate timp de 5 ani si pe baza acestor acte pot fi urmarite materiile prime folosite in 

productia lor.   
 
Procedurile de supraveghere formează o parte din Manualul de calitate.  



6 Impachetare  

 
Indicatorul biologic Sterintech™  este ambalat in cutie din carton asa cum este specificat la punctual 

4 ‘Materii Prime’.Fiecare cutie este proiectata adecvat pentru a se potrivi dimensiunilor produsului si 

cantitatii.  
 

 
 
7 Conditii de stocare  
 
Pe fiecare cutie sunt menționate condițiile de depozitare care garantează specificațiile de produs 

în perioada de timp pana la expirare. Eventualele reclamatii referitoare la produs sunt supuse 

înregistrate si stocate. SP Medikal garanteaza performanța produselor pana la data expirării 

specificată, dacă ambalajul nu a fost deschis sau deteriorat.  
 

 
8 Siguranta  
 
Indicatorul biologic nu este un produs periculos. 
 
Probabilitatea ca părți ale produsului sa vina în contact cu ochii sau cu pielea sau de a fi inhalate 

sau înghițite este foarte scăzută. Conținutul materialului biologic nu prezintă nici un risc pentru 

sănătatea utilizatorilor. Acesta este un organism nepatogen. Nu există riscuri in urma expunerii 

accidentale. 
 
Manipularea ar trebui să se faca in conformitate cu procedurile laboratorului. Este recomandata 
imbracamintea standard de protectie, manuși, ochelari. 
 
Metoda de eliminare: 
 

Se recomandă de a se steriliza indicatorul biologic în autoclav la 121 ° C timp cel puțin 30 

minute, sau sterilizare cu aburi (gravity) la 132 ° C timp de cel puțin 10 minute, sau într-un 

sterilizator cu aburi cu vacuum la 132 ° C timp de cel puțin 4 minute. După acest proces 

indicatorul biologic poate fi eliminat ca deșeu normal. 



9 Explicarea simbolurilor  

 
Pe cutie se gasesc urmatoarele simboluri referitoare la conditiile de stocare (EN 980) 
 
 

Pastrare in loc uscat si ferit de contactul cu fluide  
 

 
 
 
 
Protectie impotriva razelor UV 
 

 
 
 
 
Pastrare la temperatura mentionata 
 

 
 
 
 
Pastrare la umiditatea mentionata 

 
 
 

10 Declaratie producator 
  

Indicatorul biologic Sterintech™ este produs într-o incinta cu climat de producție controlat 
care a fost proiectat pe baza prevederiilor GMP la următoarea locație:  
 

SP Medikal San Ltd. Sti.  

Topçular Mahallesi  
Incirlik Sokak  
Ertas Is Merkezi , No.: 5/65 Kat : 2  

Rami / Eyüp Istanbul  
Turcia 

 

Toti indicatori biologici sunt produsi cu mare grijă. SP Medikal acordă un an de garanție. 
Orice produs în această perioadă daca prezinta vreun defect de fabricatie va fi înlocuit gratuity in 
conditii Ex-works. 



Certificat de Conformitate  
 

 
 

Noi, SP Medikal San Ltd Sti., reprezentata de subsemnatul, declaram ca  
 
Indicatorul biologic Sterintech™ cu urmatoarele referinte:  

 
 

107.001.0100 Abur  

107.002.0100 Plasma  
107.003.0100 oxid de etilena  
 

A fost testat cu un sterilizator cu abur intr-un laborator independent respectand standardul ISO 
11138.  
 
Prin prezenta confirmam ca Indicatorul biologic Sterintech™ este produs in conformitate cu 
urmatoarele standarde:  

 
 

ISO 11138-1 : 2006  
" Produse de Sterilizare - Indicatori biologici - 
Partea 1: Cerințe generale " 

Pentru Abur:  

ISO 11138-3 : 2006  

" Produse de Sterilizare - Indicatori biologici - 

Partea 3: Indicatori biologici pentru sterilizarea căldură umedă 
 

Rapoartele de validare sunt disponibile în unitățile noastre.  
 

 
 
 
 

Seda Kücükyilmaz  Peter M. den Uil (B. Sc.)  

13  Septembrie 2011  Department Calitate  Director asociat  

 
 
(Notă: EN 866 partea 1 și partea 3 sunt retrase și, astfel, nu mai este un standard oficial)  



Mod de folosire: 

 

Această informatie este aplicabila pentru următoarele produse Sterintech : 

 

107.001.0100  - indicator  biologic pentru aburi  

107.002.0100 - indicator  biologic pentru plasmă 

107.003.0100 - indicator  biologic pentru oxid de etilenă   

 

Metoda de regenerare a populației  

 

Această metoda prezintă procedurile de laborator folosite de noi pentru a verifica populația sporilor, etichetata ca indicatori biologici pentru 

produsele menționate mai sus 

 

Regenerare cultura de spori 

 

Scoateți stripul de la indicatorul biologic. 

 

Se transfera stripul intr-o eprubetă sterilă cu dop filetat dimensiuni 20 x 150 mm. Se adaugă 10 ml de apă purificată sau ser fiziologic și 5mm 

pulbere de sticlă sterila pentru a umple eprubetă la nivelul apei din interiorul tubului . 

 

Se amesteca până se obtine o pastă omogenă prin folosirea unei vortex mecanic sau prin agitare manuala a eprubetei . 

 

Expunere la soc termic 

 

După amestecare nu se transferă pasta si nu se face nici o diluție înainte de a efectua mai intai o expunere la caldura. 

Se prepară o eprubetă " blank " conținând 10 ml numai diluant. Plasați un termometru in eprubeta. Se pune eprubeta si lichidul amestecat într -o 

baie de apă . 

Începe cronometrarea perioadei de expunere la șoc termic, pana cand termometrul ajunge la 80 ° C pentru Bacillus atrophaeus sau pana când 

termometrul ajunge la 95 ° C pentru Geobacillus stearothermophilus, după cum urmează : 

 

Organism Temperatura Timp mentinere la 

temperatura data 

Bacillus atrophaeus 80 ° C - 85 ° C 10 minute 

Geobacillus 

stearothermophilus 

95 ° C - 100 ° C 15 minute 

 

După perioada de expunere la căldură, îndepărtați și răciti tuburile rapid într -o baie de apă rece (0 până la 4 ° C ) . 

 

Diluare și placare 

 

Se efectueaza o serie de 1:10 diluții până când se atinge o diluție corespunzătoare unei populații intre 30 și 300 spori per ml .  

Lichidul din eprubeta este o dilutie 10-1 pe fiecare 1 ml alicota adica 1/10 din populatia initiala. 
Pentru produsele inoculate cu 106 spori, se pregatesc o serie de diluitii pana la 10-4 pentru a atinge intre 30 si 300 spori pe ml 
Se transfera 1 ml alicota din eprubeta cu dilutie finala  intro cutie Petri de dimensiune 100 x 15 mm.  
Timp de 20 minute se adauga 20 mL substanta mixata de Soia-cazeină Digest Agar (SCDA)  (obtinuta din apa fiarta si racita la 
45°C sau incubata la 45°C) sau echivalentul pentru fiecare cutie amestecandu-se usor.  
Temperatura ambianta este un factor critic si daca nu este mentinut corespunzator (ex. daca mediul este prea fierbinte >45°C) 
poate cauza probleme/ sau si ucide sporii ducand la reducerea regenerarii lor.  
 

 



 
Incubare si Numarare  
 
Dupa ce Agar a fost intarit , se inverseaza placile și se incubeaza la temperatura adecvata de creștere a populatiei respective. Se 
incubeaza Bacillus atrophaeus la 30-40°C si Geobacillus stearothermophilus la 55-65°C minim 16 ore.  

 
Se numara coloniile si se calculeaza  media rezultatelor pe fiecare placa.  

 
Bazat pe un factor de dilutie, se masoara/ calculeaza toti sporii viabili dupa cum se subliniaza in exemplul de mai jos:  

 
Ex:  10-4 Dilutie 
 

 Placa 1 Placa 2 Placa 3 Placa 4 
Placa 1 152 140 189 165 
Placa 2 180 141 190 192 

  

 
Numaratpoarea medie:  168.6 = 169  

 
Numaratoarea totala a sporilor viabili: 1.7 x 106/ suport  

 

 
Criteriul de acceptare 
 
Conform standardelor ANSI/AAMI/ISO 11138-1:2006, populatia ar trebui sa fie intre -50%  la 300% din populatia verificata (cerinta noastra) pentru a fi 

considerata acceptabila.  
 
Bazandu-ne pe exemplele de mai sus,  gama pentru populatia acceptata pentru aceasta testare poate fi de la 0.85 x 106 la 5.1 x 106 /support conform 

ANSI/AAMI/ISO 11138-1:2006.  
 
 
NOTE:  
 
Se folosesc materiale  sterile si in mediu aseptic .  
Diluantul și mediile de cultură ale testului asigura un control pozitiv adecvat 


