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• Devido à incompatibilidade, o Sistema de Esterilização STERIS não está 
autorizado para uso em respiradores ou embalagens contendo materiais 
à base de celulose ou papel . 

• Todos os respiradores compatíveis com N95 usados no sistema de 
esterilização STERIS devem estar livres de danos visíveis e 
contaminação/sujidade visual (por exemplo, sangue, catarro seco, 
maquiagem, fluidos corporais). 

• Os respiradores compatíveis com N95 que estão visivelmente sujos ou 
danificados não devem ser coletados para descontaminação e devem ser 
descartados pelos profissionais de saúde. 

• Os respiradores compatíveis com N95 devem ser descartados após 10 
ciclos de descontaminação. 

• Qualquer respirador N95 compatível, cuja rastreabilidade tenha sido 
perdida ou número de ciclos de descontaminação que não possam ser 
identificados deve ser descartado. 

• Os respiradores N95 compatíveis descontaminados não são estéreis. 

 

Instruções Para Profissional De Saúde: Preparação de Respiradores N95 Compatíveis para 
Descontaminação Usando os Sistemas De Esterilização STERIS 

 
 

O Food and Drug Administration dos USA autorizou uma Autorização de Uso de Emergência (EUA) para o ciclo 
STERIS de descontaminação (ciclo não lúmen) do respirador N95 nos Esterilizadores STERIS V-PRO 1 Plus, maX e 
maX2 (doravante denominado “Sistema de Esterilização STERIS”) para uso na descontaminação de respiradores 
compatíveis ou equivalentes à N95 (doravante referidos como "respiradores compatíveis com N95"), reutilização 
para um único usuário da equipe de saúde. Os profissionais de saúde devem seguir estas instruções, bem como 
procedimentos médicos em suas unidades de saúde, para preparar respiradores compatíveis N95 para 
descontaminação usando o Sistema de esterilização STERIS. 

 
 

 

Marcação e coleta de respiradores compatíveis com o N95: 

1. A STERIS recomenda manter a cadeia de custódia nos respiradores compatíveis N95 para minimizar o risco de 
contaminação cruzada. Coloque seu próprio respirador N95 compatível individualmente em embalagens 
Tyvek no ao final do uso. Você deve rotular com seu nome e/ou outro identificador usando um marcador 
permanente. A rotulagem deve ser legível escrito na parte externa OU dentro de cada respirador compatível 
N95, como mostrado abaixo. 

 
2. Coloque uma marca informando o número de reuso em 

seu respirador compatível N95 e o embale em Tyvek 
individualmente para manter a descontaminação. NOTA: 
seu respirador em embalagem Tyvek pode ser 
descontaminado até um máximo de 10 vezes. 

 

3. Confirme se a rotulagem está legível e se não há danos 
visíveis ou sujidade/contaminação antes de embalar 
seu respirador compatível N95. 

 
4. Coloque seu respirador compatível N95 na embalagem Tyvek fornecida pelo seu serviço de saúde e feche-o. 
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Coloque o respirador compatível N95 e no recepiente na estação de coleta designada pela unidade de saúde. 
 

5. Após receber o respirador compatível N95 e não contaminado, verifique o identificação do respirador para 
garantir que pertence ao indivíduo apropriado. 

6. Se a rotulagem não estiver legível ou se houver sujidade ou dano visível, descarte o respirador. Descarte o 
respirador e a embalagem Tyvek após 10 ciclos de descontaminação. 

 

 
NOTA: Somente respiradores compatíveis N95 em embalagens Tyvek devem ser colocados nesta 
estação de coleta para descontaminação. Nenhum outro item será descontaminado no mesmo ciclo. 


