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Mini-Incubadora Cristófoli

A Cristófoli Equipamentos de Biossegurança LTDA., estabelecida na Rodovia 
BR-158, 127, Área Urbanizada III em Campo Mourão, Paraná, Brasil, fabrica equipa-
mentos de biossegurança para atender a área de saúde, tendo como política: 
“Desenvolver soluções inovadoras para a área da saúde utilizando-se de processos 
ágeis, robustos e enxutos, para atender cada vez melhor seus clientes. Cumprir com 
os requisitos regulamentares das normas aplicáveis, promover a melhoria contínua 
de seus sistemas da qualidade e ambiental, prevenir poluição, diminuir seus impac-
tos ambientais e capacitar constantemente seus colaboradores, para desta forma 

obter lucratividade sustentável e maximização do valor da empresa”. Rev.2.

Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda.
Rodovia BR-158, nº127, Campo Mourão, Paaná - Brasil
CEP 87303-327
Tel: 0800-044-0800   -   (44) 3518-3499
E-mail: crc@cristofoli.com

Horário de Atendimento:
Segunda a sexta-feira
das 9h às 12h e das 13h30m às 16h30m
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Este equipamentos foi desenvolvido para atendê-lo na importante função da 
incubação dos indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos 
ciclos de esterilização em autoclave a vapor. Dedicamo-nos intensamente para 
garantir a qualidade de nossos serviços e produtos. Esperamos assim, obter a plena 
satisfação de nossos clientes.

Este manual tem por finalidade familiarizá-lo com as características de funciona-
mento de sua Mini-Incubadora Cristófoli e prevení-lo quanto aos cuidados que devem 
ser tomados para que sejam atingidos resultados satisfatórios no processo de incuba-
ção, bem como obter o aumento da vida útil do equipamento.

Recomendamos atenção a este manual, pois a incubação, apesar de simples, 
requer familiarização com o processo.

Todos os dados sobre Biossegurança que constam neste manual foram retirados, 
parcialmente ou na íntegra, de publicações de conceituados professores de Biossegu-
rança, com o objetivo de proporcionar informações atualizadas sobre o processo de 
monitorização, baseados na Legislação Brasileira em Normas Internacionais.

É importante conhecer alguns aspectos que podem comprometer a garantia do 
aparelho em virtude de negligência, má utilização, reparos não autorizados, entre outros.

Os Termos de Garantia encontram-se na página 4.

CUIDADOS IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA
O uso pretendido deste aparelho é a incubação de indicadores biológicos 

autocontidos utilizados na monitorização dos ciclos de esterilização de autoclaves a 
vapor. O operador deve ler atentamente todas as instruções antes de usar a Mini-Incu-
badora Cristófoli, certificando-se de que as entendeu claramente.

Recomendamos a leitura deste manual até o completo entendimento do mesmo. 
Mantenha-o em local de fácil acesso e utilize-o como fonte constante de consulta.
Não permita que pacientes e, principalmente, crianças aproximen-se do aparelho.

Use somente o tipo de indicador biológico autocontido indicados neste manual de 
instruções.
Nunca toque na área de incubação durante ou logo após o uso da Mini-Incubado-
ra. O uso indevido poderá resultar em queimaduras. A Cristófoli não se responsabiliza 
por procedimentos incorretos que possam causar acidentes.
Tenha por hábito assegurar-se de que a tampa da Mini-Incubadora esteja devida-
mente fechada antes de usá-la. A não observação deste procedimento poderá 
intervir em seu correto funcionamento. Consulte “Como Usar a Mini-Incubadora 
Cristófoli” (Pág.2).

ADVERTÊNCIA! Nunca coloque qualquer outro objeto dentro da Mini-Incubadora 
que não seja um indicador biológico autocontido, ou realize qualquer tipo de uso 
diferente daqueles descritos neste Manual.



ATENÇÃO! Antes de iniciar o procedimento de incubação, o operador deve 
colocar luvas de látex. Manuseie os indicadores biológicos com cuidado. A Mini-Incu-
badora deve ser instalada em sala própria, exclusiva para esterilização e/ou processa-
mento de materiais.

O símbolo 14       aparece no rótulo de identificação da Mini-Incubadora, isso 
significa que o item selecionado requer atenção especial. O usuário/operador deve 
observar sua referência no Manual de Instruções com relação ao risco potencial que 
o equipamento possa oferecer a quaisquer ações a serem tomadas caso uma 
situação adversa venha a acontecer. A Cristófoli Equipamentos de Biossegurança 
Ltda não se responsabiliza por falhas e/ou acidentes causados pela não observação 
desta advertência.

Utilize somente indicadores biológicos autocontidos para esterilização a vapor na 
incubação. O não cumprimentos desta recomendação pode ocasionar falha na 
incubação, má interpretação dos resultados e/ou danos ao equipamento, assim 
como perda da garantia.

O Ministério da Saúde determina que a monitorização com indicadores biológicos 
deve ser feita com frequência mínima de 7 dias, porém cada instituição deverá, 
complementarmente, estabelecer a rotina de monitorização de suas autoclaves, com 
o objetivo de detectar falhas nos equipamentos e no processo.

Para hospitais, preferencialmente, a monitorização deve ser diária (AORN, 1994). 
Quando houver artigos implantáveis na carga, os indicadores biológicos também 
deverão estar presentes e a carga só poderá ser liberada após a verificação do 
resultado final da incubação.

Mini-Incubadora
Cristófoli

GABINETE - Corpo principal feito de plástico ABS injetado na cor branca na parte 
inferior e transparente na área superior (Fig. 2).
TAMPA - Tem a função de fechar a área de incubação durante o funcionamento e 
manter a temperatura estável. (Fig. 2).

CABO DE ENERGIA - Usado para conectar o equipamento à rede elétrica (Fig. 3).
ÁREA DE INCUBAÇÃO - Fixada ao gabinete, é onde os indicadores são inseridos para 
a incubação. Possui capacidade para 4 indicadores biológicos (Fig. 2)

LED - Indica quando a Mini-Incubadora está ligada e também serve para a ilumina-
ção da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado (Fig. 2).

RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO - Fixado na parte do aparelho, sua função é identificar 
os dados técnicos da Mini-Incubadora (Fig.3).

A voltagem de funcionamento da Mini-Incubadora Cristófoli é de 90 a 253V 
(seleção de voltagem automática), como informado no rótulo de identificação, na 
parte inferior do equipamento (Fig. 3). Certifique-se de que a voltagem da rede 
elétrica onde será instalada esteja de acordo com esses valores. ATENÇÃO! A não 
observação desse procedimento poderá danificar seu aparelho. A Cristófoli não se 
responsabiliza por danos causados por instalações e/ou voltagens inadequadas.

A monitorização (ou monitoração) nada mais é do que o controle da incubação 
feita com os indicadores autocontidos. Os indicadores controle (indicadores que não 
foram submetidos à esterilização), têm a importantíssima finalidade de avaliar a 
viabilidade dos indicadores teste, bem como a capacidade da incubadora em 
fornecer as consdições ideais para incubá-los. Caso o indicador controle não dê 
positivo, é possível que exista algum problema com o lote de fabricação dos indicado-
res, com o seu armazenamento ou com a incubadora. Verifique se houve queda de energia

A data de validade do indicador biológico consta no rótulo do mesmo, não podendo 
ser utilizado após o seu vencimento.

Sugerimos que o profissional padronize o seu processo de incubação. Faça uma 
rotina por escrito, evitando assim que algum requisito seja esquecido.

O armazenamento dos indicadores biológicos deve seguir as instruções do fabrican-
te, especialmente os limites de exposição à temperatura. Os armários devem ser de fácil 
limpeza, livres de odores, desinfetantes, esterilizantes ou umidade e localizados em 
ambiente seco e arejado.



Os indicadores biológicos têm por finalidade monitorizar a esterilização em ciclos de 
autoclaves, sendo considerado o método mais aceito, porque avalia diretamente 
pela eliminação de microrganismos altamente resistentes ao processo (por exemplo: o 
Geobacillus stearothermophilus para vapor e Bacillus Subtillis para óxido de etileno) 
complementando a monitorização física e química. Os esporos usados nos indicadores 
biológicos são mais resistentes e estão presentes em maior númeor do que os contami-
nantes microbianos comuns encontrados em artigos utilizados em procedimentos em 
serviços de saúde e assemelhados. Um indicador biológico teste negativo indica que 
outros patógenos potenciais devem ter sido eliminados. Os artigos devem ser 
previamente limpos antes de serem submetidos à esterilização, pois a matéria 
orgânica protege os microrganismos da ação dos agentes esterilizantes. 

O Ministério da Saúde determina que a monitorização com indicadores biológicos 
deve ser feita com frequência mínima de 7 dias, porém cada instituição deverá, 
complementarmente, estabelecer a rotina de monitorização de suas autoclaves, com 
o objetivo de detectar falhas nos equipamentos e no processo. 

Para hospitais, a monitorização deve ser diária (RDC 15). Quando houver artigos 
implantáveis na carga, os indicadores biológicos também deverão estar presentes e a 
carga só poderá ser liberada após a verificação do resultado final da incubação. 

O número de indicadores teste a serem colocados em cada equipamento deve ser 
estabelecido de acordo com o seu volume. Um indicador biológico controle, do 
mesmo lote do indicador teste, não processado pela autoclave, deve ser incubado 
com o indicador biológico teste. O indicador biológico controle deve dar resultado 
positivo para o crescimento bacteriano e o resultado dos indicadores biológicos teste 
deverá ser negativo. A incubação deve ser iniciada no mínimo 15 minutos após o 
término do ciclo de esterilização e no máximo duas horas após o término do ciclo.

Para qualquer substituição de peças contate o fabricante ou a Assistência Técnica 
Autorizada mais próxima. Relacionamos a seguir os problemas mais frequentes e as 
possíveis soluções que poderão ser realizadas pelo próprio usuário.

       O fabricante reserva-se o direito de realizar mudanças e/ou melhorias neste 
produto a qualquer momento sem aviso prévio.

durante o período de incubação. Se isso ocorreu, procesa novamente todo o teste. Isso 
significa que um novo ciclo deverá ser realizado na autoclave, contendo um indicador 
teste e o processo de incubação deverá ser repetido com um novo indicador controle. Circuito eletrônico com defeito.

 Conecte o cabo adequadamente.O cabo de energia não está conectado 
à rede elétrica.

Falta de energia elétrica.

RESOLVENDO PEQUENOS PROBLEMAS
DADOS TÉCNICOS

COMO IDENTIFICAR SUA MINI-INCUBADORA

CONTROLE DE QUALIDADE

A MINI-INCUBADORA NÃO LIGA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

POSSÍVEIS FALHAS NO PROCESSO DE INCUBAÇÃO

A MINI-INCUBADORA LIGA, MAS NÃO AQUECE

Consulte “Rede de Assistência Técnica 
Autorizada” (Pág. 4).

Verifique se há queda de energia em seu
local de trabalho.

Consulte “Rede de Assistência Técnica 
Autorizada” (Pág. 4).

Queima do Fusível impresso.

A tampa da Mini-Incubadora está aberta.



Contate a Cristófoli através da Central de Relacionamento com o Cliente - CRC, 
pelo telefone 0800-044-0800, (44) 3518-3499 ou e-mail: crc@cristofoli.com. Antes de 
realizar o contato tenha sempre em mãos o modelo do seu equipamento, voltagem, 
número de série e data de fabricação que se encontram no rótulo de identificação 
localizado na parte inferior do equipamento (Fig.3, pág.2 e Fig.5, pág.3) e uma 
descrição do problema.

O horário de atendimento da CRC é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 
13h30min às 16h30min.

Acesse o site www.cristofoli.com e clique no submenu “Suporte e Atendimento” 
e em “Assistência Técnica Autorizada” para contatar uma assistência técnica 
autorizada. Se houver qualquer problema com seu equipamento, consulte primeiro 
o tópico “Resolvendo Pequenos Problemas” (Pág.3), caso o problema persista, 
visite o site para contatar uma assistência técnica autorizada e agendar uma 
avaliação ou reparo do seu equipamento. Antes de realizar o contato tenha 
sempre em mãos o modelo do seu equipamento, voltagem, número de série e 
data de fabricação que se encontram no rótulo de identificação localizado na 
parte inferior do equipamento (Fig.3, pág.2 e Fig.5, pág.3) e uma descrição do 
problema.

TERMOS DE GARANTIA LINKS DE INTERESSE

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA


