13 de abril de 2020
Aos nossos estimados Clientes:
A pandemia do corona vírus SARS-CoV-2 impôs desafios sem precedentes para o cuidado de
pacientes e a segurança ocupacional. Como seu parceiro na prevenção de infecções, estamos
trabalhando com órgãos reguladores para tentar encontrar soluções para as suas
necessidades mais urgentes.
A agência FDA concedeu à STERIS uma Autorização de Uso de Emergência. Isso permite
à STERIS fornecer temporariamente uma opção diferente para descontaminar com eficácia os
respiradores compatíveis ou equivalentes a N95 (p.ex., FFP2) por até 10 vezes usando o ciclo
não lúmen do Sistema de Esterilização a Baixa Temperatura V-PRO® (modelos: 1 Plus,
maX e maX 2).
Os testes demonstraram descontaminação eficaz de respiradores compatíveis ou equivalentes
a N95 inoculados com um vírus substituto mais resistente do que o corona vírus SARS-CoV-2.
Estudos também demonstraram que o reprocessamento não afeta a função de respiradores ou
alteram os materiais de construção.
Para ajudar os clientes da área de saúde nesse processo, a STERIS criou dentro de nosso site
http://www.sterislatam.com/, a sessão COVID-19 com as informações de como preparar os
respiradores para descontaminação nos Sistemas de Esterilização a Baixa Temperatura VPRO® mencionados acima.
Também traz informações gerais sobre as modalidades da STERIS relacionadas ao corona
vírus SARS-CoV-2.
Se tiver perguntas específicas, entre em contato com o Gerente de Contas ou Especialista
Clínica da STERIS e/ou envie suas perguntas diretamente à STERIS.
A STERIS continua comprometida com o seu sucesso na prestação de assistência ao paciente
durante a pandemia. Agradecemos tudo o que você está fazendo para atender os pacientes.

Atenciosamente,
STERIS
Tecnologias de Prevenção de Infecções
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