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RELATÓRIO EXECUTIVO
Tecnologia Avaliada: LINTER UDL 500
Data da Avaliação: 21/07/2020
Local da Avaliação: Clínica Odontológica Smile Again
Endereço: Avenida Lavandisca, 741, Conj. 22, 24, 27 e 28 - Indianópololis, São Paulo, SP
Contato: Sr. Eduardo (Linter Filtros Industriais)
Telefone: (11) 998-749-103
email: eduardo@linterfiltros.com.br
Avaliou-se a eficácia da tecnologia LINTER UDL 500 para a redução da concentração de
bactérias e material particulado no ar durante a realização de procedimentos
odontológicos com utilização de motor de alta rotação, obtendo-se as seguintes
conclusões:
Concentração de bactérias no ar
 Verificou-se REDUÇÃO da concentração de bactérias no ar de 79% com o ambiente
em repouso;
 Verificou-se REDUÇÃO da concentração de bactérias no ar de 70% durante a
realização de procedimentos odontológicos com utilização de motor de alta rotação.
Concentração de material particulado no ar
 Verificou-se REDUÇÃO da concentração de material particulado no ar de 87% (para
PM 0,3), 89% (para PM 1,0), 82% (para PM 2,5) e 67% (para PM 10) com o ambiente
em repouso;
 Verificou-se REDUÇÃO da concentração de material particulado no ar de 92% (para
PM 0,3), 81% (para PM 1,0), 75% (para PM 2,5) e 45% (para PM 10) durante a
realização de procedimentos odontológicos com utilização de motor de alta rotação.
Responsável: Robson Petroni (Químico)
Conforlab Engenharia Ambiental Eireli
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RELATÓRIO CONCLUSIVO

1.

DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA AVALIADA

A tecnologia avaliada é referente a uma unidade de descontaminação de ar (UDL), com
ventilação e filtragem de ar através de filtros HEPA, classe H14 (norma europeia
EN1822), e pré-filtro classe G4 (Norma NBR16101), para captação de 99,999% das
partículas de 0,5 micrometros, conforme norma de salas limpas NBR ISO14644 (texto
informado pelo cliente). A Figura 1 apresenta as duas configurações experimentais para
a tecnologia.

Figura 1: A esquerda foto da tecnologia UDL 500 PR (portátil) e a direita foto da
tecnologia UDL 500 AR (instalada junto ao teto e/ou parede).

2.

DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS, MÉTODOS ANALÍTICOS E TESTES

Os experimentos de amostragem necessários para avaliação da eficácia da tecnologia
em estudo foram realizados na data de 21/07/2020, com início às 8h00min e término as
16h30min.
Os testes foram realizados na Clínica Odontológica Smile Again, localizada à Avenida
Lavandisca, 741, Conj. 22, 24, 27 e 28, bairro de Indianópololis, cidade de São Paulo,
estado de São Paulo. O local trata-se de um edifício comercial com diversas atividades.
Nos conjuntos 22, 24, 27 e 28 são desenvolvidas atividades odontológicas.
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Na entrada dos conjuntos há um tapete de aproximadamente 2 metros de
comprimento, uma mesa com dispensadores de álcool gel 70% e um banco para
colocação de propés e touca. Após a utilização dos EPIs e higienização das mãos é
possível entrar nas dependências da clínica.
Ao entrar nas dependências da clínica observa-se um espaço de recepção amplo e
adequado. Há dois consultórios de atendimento. Um localizado à esquerda da sala de
recepção (ao fim do corredor) e à direita da sala de recepção. O consultório onde os
testes foram realizados é o localizado à esquerda.
O escopo de experimentos foi elaborado no intuito de reunir dados científicos
comprobatórios para avaliação de eficácia da tecnologia LINTER UDL 500 quanto a
redução da concentração de bactérias e material particulado em consultórios
odontológicos. Para entendimento dos argumentos discorridos neste Relatório, definese os seguintes termos:
Tecnologia: equipamento de melhoria da qualidade do ar para ambientes internos
LINTER UDL 500;
Condição de repouso: condição em que o consultório se apresenta sem ocupação, com
portas e janelas fechadas (condição de controle);
Condição de stress: condição em que o consultório se apresenta com ocupação de 1
médico odontologista, 1 assistente e 1 paciente, com portas e janelas fechadas e
durante a realização de procedimentos com motor de alta rotação (condição de estudo).
Os resultados para condição de repouso representam as características do ambiente
sem a contaminação causada pela realização de procedimentos com motor de alta
rotação. Entende-se que durante estes procedimentos (que utilizam motor de alta
rotação) grande quantidade de gotículas contendo material biológico são geradas e
lançadas no ar, podendo aumentar os riscos de contaminação das pessoas presentes no
ambiente. A tecnologia avaliada foi elaborada no intuito de gerar melhorias à qualidade
do ar para o ambiente nas condições de repouso e/ou stress.
Para medição da concentração de bactérias no ar foram realizadas amostragem em
duplicata (de maneira simultânea) para cada uma das condições testadas. Cada conjunto
de equipamentos é formado por uma bomba de sucção de ar com volume de sucção de
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28,3 L/min, um tripé com altura de 1,5 metros, um impactador modelo Andersen 1
estágio e uma placa de petri confeccionada com meio de cultura PCA (Plate Count Agar).
A Figura 2 representa o conjunto de equipamentos utilizados para amostragem de
bactérias.

Figura 2: Conjunto de equipamentos utilizados para amostragem de bactérias.
Cada conjunto de equipamentos foi posicionado em uma extremidade do consultório
odontológico, sendo um conjunto instalado à direita e outro à esquerda da poltrona
onde são realizados os procedimentos odontológicos, a aproximadamente 1 metro de
distância (espaço necessário para movimentação do médico e do assistente durante a
realização dos procedimentos). A altura de amostragem do ar foi exatamente 1,5 metro
do chão. A Figura 3 apresenta a disposição dos equipamentos no interior do consultório.
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Figura 3: Disposição dos equipamentos de amostragem de bactérias no ar.
O equipamento de medição de material particulado no ar foi instalado a
aproximadamente 1 metro de distância do local da poltrona onde é apoiada a cabeça
do paciente, sob uma bancada de vidro translúcido. A figura 4 apresenta o local de
amostragem para material particulado em cada condição estudada.
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Figura 4: Local de amostragem para material particulado.
Fez-se a investigação de partículas em suspensão no ar com aproximadamente 0.3, 1.0,
2.5 e 10 micrometros de diâmetro. Estas, apresentam importância epidemiológica pois
são partículas com potencial para transpor as barreiras físicas de proteção do corpo
humano (fração respirável). Partículas com cerca de 10 micrometros tem potencial para
chegar aos pulmões, de 2.5 micrometros para chegar aos alvéolos pulmonares e
partículas de aproximadamente 0.3 micrometros podem transpassar até mesmos os
alvéolos danificando outros órgãos. Outro objetivo em analisar-se partículas de 0.3
micrometros é o fato de que o vírus coronavírus COVID-19 tem aproximadamente 0.2
micrometros de diâmetro.
Para cada parâmetro realizou 4 campanhas de amostragem:
 Condição de repouso com a tecnologia desligada;
 Condição de repouso com a tecnologia ligada;
 Condição de stress com a tecnologia desligada; e
 Condição de stress com a tecnologia ligada.
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Análises de bactérias foram realizadas conforme procedimento descrito na Norma
Técnica 001 (modificado) da Resolução-RE nº 09 de 16 de janeiro de 2003 da ANVISA.
Para amostragem de bactérias utilizou-se meio de cultura PCA (plate count agar). O
volume de ar amostrado foi aproximadamente 1000 L para um tempo 30 minutos de
coleta. Após amostragem, as placas de Petri utilizadas foram encaminhadas ao
Laboratório da Conforlab Engenharia Ambiental Eireli, onde foram incubadas por 48 ± 3
horas a uma temperatura de 35 ± 2 °C. Ao término do período de incubação fez-se a
contagem do número de colônias em cada placa de Petri para cálculo da concentração
de bactérias no ar em UFC/m³.
Análises de material particulado foram realizadas conforme POP-051 que estabelece os
procedimentos de análise utilizando equipamentos de acordo com a ISO 21501-4:2018
Determination of particle size distribution — Single particle light interaction methods —
Part 4: Light scattering airborne particle counter for clean spaces. O resultado de cada
medição é referente a média da concentração para cada tamanho de partícula no tempo
de amostragem de 30 minutos. O volume de sução da bomba é 2,83 L/min, totalizando
a amostragem de aproximadamente 85 litros de ar. Para este parâmetro a análise foi
realizada em única réplica.
O planejamento amostral do estudo é detalhado na Tabela 1. Em função das quatro
campanhas de amostragem decidiu-se dividir o estudo em duas etapas, sendo que os
procedimentos clínicos e tempo de consulta referentes a condição de stress foram
similares.
 Etapa 1 - realização dos experimentos nas condições de repouso e stress com a
tecnologia DESLIGADA. Nesta etapa os procedimentos, análises e amostragem
foram realizados no período da manhã. Ao chegar no consultório fez-se as análises
com a ambiente na condição de repouso e posteriormente na condição de stress. O
término de todas as atividades se deu as 10h00min.
 Etapa 2 - realização dos experimentos nas condições de repouso e stress com a
tecnologia LIGADA (ATIVA). Nesta etapa os procedimentos, análises e amostragem
foram realizados no período da tarde. Ao chegar no consultório fez-se as análises
com a ambiente na condição de repouso e posteriormente na condição de stress. O
término de todas as atividades se deu as 15h30min.
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Durante todos os procedimentos, as portas e janelas permaneceram fechadas, com
aparelho de ar condicionado modelo Split ligado. As condições ambientais foram
monitoradas e registradas e são apresentadas no item 3.
Tabela 1: Planejamento amostral
TECNOLOGIA DESLIGADA
Etapa

Atividade
Amostragem de bactérias
no ar
Condição de
repouso
Amostragem de material
particulado no ar
Início dos procedimentos utilizando motor de alta
rotação
Amostragem de bactérias
no ar
Condição de stress
Amostragem de material
particulado no ar

Horário

Nº de réplicas

8h38min

2

8h38min

1

9h25min

-

9h27min

2

9h27min

1

TECNOLOGIA LIGADA (ATIVA)
Etapa

Atividade
Ativação da tecnologia
Amostragem de bactérias
no ar
Condição de
repouso
Amostragem de material
particulado no ar
Início dos procedimentos utilizando motor de alta
rotação
Amostragem de bactérias
no ar
Condição de stress
Amostragem de material
particulado no ar
3.

Horário
12h30min

Nº de réplicas
-

13h38min

2

13h38min

1

14h37min

-

14h37min

2

14h37min

1

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados obtidos para análise de bactérias e material
particulado no ar para as quatro campanhas de amostragem realizadas.
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Tabela 2: Resultados obtidos para a concentração de bactérias no ar para as quatro campanhas de amostragem realizadas.
RESULTADOS PARA A 1ª E 2ª CAMPANHA DE AMOSTRAGEM - TECNOLOGIA DESLIGADA
Identificação do local de
amostragem
Condição de repouso do ambiente Sem o desenvolvimento de nenhum
procedimento
Condição de stress do ambiente Com o desenvolvimento de
procedimentos odontológicos que
utilizam motor de alta rotação

Configuração

Análise

Unidade de
medida

LADO DIREITO (x1)

Bactérias
Heterotróficas
LADO ESQUERDO (x2)
LADO DIREITO (x1)
LADO ESQUERDO (x2)

Bactérias
Heterotróficas

Resultado

U, k=2

58

2

62

3

85

3

127

5

UFC/m³

UFC/m³

Média

n

σ

60

2

2

106

2

21

Média

n

σ

13

2

2

32

2
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RESULTADOS PARA A 3ª E 4ª CAMPANHA DE AMOSTRAGEM - TECNOLOGIA LIGADA
Identificação do local de
amostragem
Condição de repouso do ambiente Sem o desenvolvimento de nenhum
procedimento
Condição de stress do ambiente Com o desenvolvimento de
procedimentos odontológicos que
utilizam motor de alta rotação

Configuração
LADO DIREITO (x1)
LADO ESQUERDO (x2)
LADO DIREITO (x1)
LADO ESQUERDO (x2)

Análise

Unidade de
medida

Bactérias
Heterotróficas

UFC/m³

Bactérias
Heterotróficas

UFC/m³

Resultado

U, k=2

11

1

14

1

43

2

20

1
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Tabela 3: Resultados obtidos para a concentração de material particulado no ar para as quatro campanhas de amostragem realizadas.
RESULTADOS PARA A 1ª E 2ª CAMPANHA DE AMOSTRAGEM - TECNOLOGIA DESLIGADA
Identificação do local de
amostragem

Condição de repouso do ambiente Sem o desenvolvimento de nenhum
procedimento

Condição de stress do ambiente Com o desenvolvimento de
procedimentos odontológicos que
utilizam motor de alta rotação

Análise

Material
Particulado no Ar

Material
Particulado no Ar

Unidade de
medida

Tamanho
Resultado
de Partícula

U, k=2

PM 0,3

6,8

1,1

PM 1

6,2

1,0

ug/m³

∑ (xi ... Xn)

36,6
PM 2,5

13,8

0,7

PM 10

9,8

1,0

PM 0,3

6,1

1,0

PM 1

8,9

1,4

ug/m³

49,4
PM 2,5

23,8

1,1

PM 10

10,6

1,1
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Tabela 3: (cont.) Resultados obtidos para a concentração de material particulado no ar para as quatro campanhas de amostragem realizadas.
RESULTADOS PARA A 3ª E 4ª CAMPANHA DE AMOSTRAGEM - TECNOLOGIA LIGADA
Identificação do local de
amostragem

Condição de repouso do ambiente Sem o desenvolvimento de nenhum
procedimento

Condição de stress do ambiente Com o desenvolvimento de
procedimentos odontológicos que
utilizam motor de alta rotação

Análise

Material
Particulado no Ar

Material
Particulado no Ar

Unidade de
medida

Tamanho
Resultado
de Partícula

U, k=2

PM 0,3

0,9

0,1

PM 1

0,7

0,1

ug/m³

∑ (xi ... Xn)

7,3
PM 2,5

2,5

0,1

PM 10

3,2

0,3

PM 0,3

0,5

0,1

PM 1

1,7

0,3

ug/m³

14,0
PM 2,5

6,0

0,3

PM 10

5,8

0,6
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No início e término dos experimentos referentes a cada campanha registrou-se os
valores ambientais para temperatura e umidade relativa do ar. A Tabela 4 apresenta os
resultados obtidos. É possível verificar que durante todos os experimentos a
temperatura manteve-se controlada entre 21 °C e 24 °C (22,5 ± 1,5 °C ) e que a umidade
se manteve constante dentro do intervalo de 49 % a 59 % (54 ± 5 %). Os registros das
condições ambientais são importantes para interpretação e reprodutibilidade dos
resultados, visto que quanto menor a umidade, mais favorável a precipitação do
material particulado suspenso no ar.
Tabela 4: Condições ambientais durante a realização dos experimentos (por campanha).

Campanha
1ª
2ª
3ª
4ª

Início
Temperatura
Umidade
23,8 °C
59 %
21,5 °C
54 %
21,4 °C
49 %
22,7 °C
56 %

Término
Temperatura
Umidade
21,5 °C
54 %
21,3 °C
54 %
22,7 °C
56 %
22,0 °C
51 %

Verificou-se que os resultados para concentração de bactérias no ar variou entre 11 ± 1
UFC/m³ (para a amostra coletada do lado direito, condição de repouso, tecnologia
ligada) e 127 ± 5 UFC/m³ (para a amostra coletada do lado esquerdo, condição de stress,
tecnologia desligada). Esses resultados corroboram à hipótese de que durante a
execução de procedimentos que utilizam motor de alta rotação o nível de bioaerossóis
no ar aumenta significativamente, quando utilizada a concentração de bactérias no ar
como marcador. Quando comparado a média dos resultados obtidos para cada
campanha, observou-se que – em média, n=2 medições – a concentração de bactérias
no ambiente variou de 13 ± 2 UFC/m³ (condição de repouso, tecnologia ligada) para 106
± 21 UFC/m³ (condição de stress, tecnologia desligada).
De acordo com os resultados, é possível observar-se que o uso da tecnologia reduziu
significativamente a concentração de bactérias no ar. Para condição de repouso, os
resultados foram reduzidos de 60 UFC/m³ para 13 UFC/m³, isto é, uma concentração 79
% menor. Analisando-se os resultados para condição de stress, o uso da tecnologia
implicou uma redução de 106 UFC/m³ para 32 UFC/m³, isto é, uma concentração 70 %
menor. A Figura 5 apresenta o gráfico de barras para os resultados obtidos em cada
campanha.
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Concentração de Bactérias Heterotróficas no Ar em condições de
stress e repouso, tecnologia ligada x tecnologia desligada
106 UFC/m³

60 UFC/m³

32 UFC/m³
13 UFC/m³

Tecnologia LIGADA - Condição de Repouso

Tecnologia LIGADA - Condição de Stress

Tecnologia DESLIGADA - Condição de Repouso

Tecnologia DESLIGADA - Condição de Stress

Figura 5: Resultados obtidos para a concentração de bactérias no ar, em cada uma das
campanhas de amostragem.
Analisando-se a Figura 5 pode ser constatar que a concentração de bactérias no ar
obtida para os experimentos realizados na condição de stress (com tecnologia ligada) é
menor inclusive que a observada para a condição de repouso sem o uso da tecnologia.
Frente a isso, constatou-se que mesmo durante a utilização do motor de alta rotação a
concentração de bactérias no ar (com a tecnologia ligada) é 47% menor quando
comparada com os resultados obtidos para a condição de repouso (com a tecnologia
desligada).
Em relação aos resultados obtidos para concentração de material particulado no ar (para
a somatória das concentrações de PM 0.3, PM 1.0, PM 2.5 e PM 10), verificou-se uma
redução de 36,6 ug/m³ para 7,3 ug/m³ com a utilização da tecnologia para condição de
repouso, isto é, uma redução de 80 % da concentração. Resultados similares são obtidos
para os experimentos realizados na condição de stress, onde pode-se verificar uma
redução de 49,4 ug/m³ para 14,0 ug/m³ (redução de 72 % da concentração de material
particulado).
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Para PM 0.3, a redução da concentração observada quando utilizada a tecnologia foi de
87 % (6,8 ug/m³ para 0,9 ug/m³) para condição de repouso e de 92 % (6,1 ug/m³ para
0,5 ug/m³) para condição de stress. Para PM 1.0, a redução da concentração observada
quando utilizada a tecnologia foi de 89 % (6,2 ug/m³ para 0,7 ug/m³) para condição de
repouso e de 81 % (8,9 ug/m³ para 1,7 ug/m³) para condição de stress. Para PM 2.5, a
redução da concentração observada quando utilizada a tecnologia foi de 82 % (13,8
ug/m³ para 2,5 ug/m³) para condição de repouso e de 75 % (23,8 ug/m³ para 6,0 ug/m³)
para condição de stress. Por fim, para PM 10, a redução da concentração observada
quando utilizada a tecnologia foi de 67 % (9,8 ug/m³ para 3,2 ug/m³) para condição de
repouso e de 45 % (10,6 ug/m³ para 5,8 ug/m³) para condição de stress. A Figura 6
apresenta o gráfico de área para a concentração de material particulado no ar nas
diferentes campanhas de amostragem.
Resultado para a concentração de Material Particulado em
condições de stress e repouso, tecnologia ligada x tecnologia
desligada

10,6 ug/m³
(PM 10)

23,8 ug/m³
(PM 2,5)

13,8 ug/m³
(PM 2,5)

2,5 ug/m³

5,8 ug/m³

(PM 2,5)

6,0 ug/m³
0,7 ug/m³
(PM 1,0)

8,9 ug/m³
9,8 ug/m³

(PM 10)

6,2 ug/m³

(PM 2,5)

3,2 ug/m³

(PM 1,0)

(PM 10)

1,7 ug/m³
(PM 1,0)

0,9 ug/m³

0,5 ug/m³

(PM 0,3)

(PM 0,3)

(PM 1,0)

(PM 10)

6,8 ug/m³
(PM 0,3)

Tecnologia DESLIGADA - Condição de Repouso
Tecnologia DESLIGADA - Condição de Stress

6,1 ug/m³
(PM 0,3)

Tecnologia LIGADA - Condição de Repouso
Tecnologia LIGADA - Condição de Stress

Figura 6: Resultados obtidos para a concentração de material particulado no ar, em cada
uma das campanhas de amostragem.
É importante citar que todas as análises foram realizadas no ar ambiente e não no ar de
exaustão da tecnologia. Desta maneira os resultados medidos implicam diretamente na
melhoria da qualidade do ar de consultórios odontológicos.
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Verificou-se que durante realização dos procedimentos que utilizam motor de alta
rotação (condição de stress), a concentração de partículas PM 2.5 no ar foi a que mais
aumentou proporcionalmente (72 % sem o uso da tecnologia e 140 % com o uso da
tecnologia).
A Tabela 5 apresenta os equipamentos utilizados para desenvolvimento dos
experimentos realizados neste estudo. O Anexo 1 apresenta os certificados de
calibração para os equipamentos utilizados neste estudo.

Experimento

Bomba de
amostragem

Placa de
Petri

Medidor de
Material
Particulado

926

PPCA_020/
10

944

1062

PPCA_020/
10

944

(TECNOLOGIA LIGADA) Condição de repouso do
ambiente - Sem o desenvolvimento de nenhum
procedimento – LADO DIREITO
(TECNOLOGIA DESLIGADA) Condição de repouso do
ambiente - Sem o desenvolvimento de nenhum
procedimento – LADO DIREITO
-------------------------

-------------------------

(TECNOLOGIA DESLIGADA) Condição de repouso do
ambiente - Sem o desenvolvimento de nenhum
procedimento – LADO DIREITO
-------------------------

(TECNOLOGIA LIGADA) Condição de stress do
ambiente - Com o desenvolvimento de
procedimentos odontológicos que utilizam motor
de alta rotação – LADO DIREITO
-------------------------

(TECNOLOGIA LIGADA) Condição de stress do
ambiente - Com o desenvolvimento de
procedimentos odontológicos que utilizam motor
de alta rotação – LADO DIREITO
(TECNOLOGIA LIGADA) Condição de repouso do
ambiente - Sem o desenvolvimento de nenhum
procedimento – LADO ESQUERDO
-------------------------

(TECNOLOGIA DESLIGADA) Condição de repouso do
ambiente - Sem o desenvolvimento de nenhum
procedimento – LADO ESQUERDO
-------------------------

(TECNOLOGIA LIGADA) Condição de stress do
ambiente - Com o desenvolvimento de
procedimentos odontológicos que utilizam motor
de alta rotação – LADO ESQUERDO
-------------------------

(TECNOLOGIA LIGADA) Condição de stress do
ambiente - Com o desenvolvimento de
procedimentos odontológicos que utilizam motor
de alta rotação – LADO ESQUERDO
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4. CONCLUSÕES
Com a realização deste estudo, conclui-se que:
1. O maior nível de material particulado gerado durante procedimentos
odontológicos com a utilização de motor de alta rotação é maior para
concentração de partículas PM 2.5 quando comparados a partículas (PM 0.3, PM
1.0 e PM 10).
2. A utilização da tecnologia em condição de repouso do ambiente reduziu a
concentração de bactérias no ar em 79 %.
3. A utilização da tecnologia em condição de stress do ambiente, isto é, durante a
realização de procedimentos odontológicos com a utilização de motor de alta
rotação reduziu a concentração de bactérias no ar em 70 %.
4. A utilização da tecnologia em condição de repouso do ambiente reduziu a
concentração de material particulado no ar de 87% (para PM 0,3), 89% (para PM
1,0), 82% (para PM 2,5) e 67% (para PM 10).
5. A utilização da tecnologia em condição de stress do ambiente, isto é, durante a
realização de procedimentos odontológicos com a utilização de motor de alta
rotação reduziu a concentração de material particulado no ar de 92% (para PM
0,3), 81% (para PM 1,0), 75% (para PM 2,5) e 45% (para PM 10).
Diante dos resultados conclui-se que a tecnologia em estudo gera melhorias à qualidade
do ar em ambientes internos, reduzindo a concentração de material particulado e
bactérias.
As conclusões acima são única e exclusivamente referentes à tecnologia e protocolo
acima desenvolvido, não cabendo à Conforlab Engenharia Ambiental responsabilizar-se
por utilização indevida e/ou equívocos de interpretações.
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São Paulo, 10 de agosto de 2020

_________________________________________________________

Robson Petroni
Coordenador
Conforlab Engenharia Ambiental Eireli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIM DO RELATÓRIO----------------------------------------------
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ANEXO 1: CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
Delivery/Customer information
Date Printed

PRODUCT

CM0325B
PLATE COUNT AGAR 500g

2020.06.04

LOT NUMBER

2917439

Customer
Customer Order Number

EXPIRY DATE

2025.01.31

Delivery No.

DATE OF
MANUFACTURE 2020.01.08

______________________________________________________________________________
Physical Characteristics

Results
Specification
______________________________________________________________________________
Appearance
Colour on reconstitution
pH (25°C)
Clarity
Thermophiles
Mesophiles

Straw powder
Straw 1
7.1
Clear
Absent
Absent

Straw powder
Straw 1-2
6.8 - 7.2
Clear
Absent
Absent

Microbiological Performance

Control
cfu

Test
cfu

Recovery Test
%
Description

66
18

65
22

98
122

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Aerobic incubation at 30 ± 2°C for 48 ± 2 hours
Pour plate technique
Staphylococcus aureus ATCC®6538
Staphylococcus aureus ATCC®6538P

Straw cols
Straw cols

______________________________________________________________________________________________________________
Testing has been performed in accordance with ISO11133:2014
Aerobic incubation at 30 ± 2°C for 72 ± 3 hours
Pour plate technique
E. coli ATCC®25922 WDCM00013
71
67
94
Straw cols
E. coli ATCC®8739 WDCM00012
65
66
102
Straw cols
S. aureus ATCC®25923 WDCM00034
83
69
90
Straw cols
B. subtilis ATCC®6633 WDCM00003
63
63
100
Straw cols

______________________________________________________________________________
Control Medium: Tryptone Soya Agar
A satisfactory result is represented by recovery of positive strains equal to or greater than 70% of the control medium.
Refer to product specification for full details.

Tested by the Quality Control Laboratory
OXOID LIMITED
Wade Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8PW. England
oxoid@thermofisher.com www.oxoid.com
Certificate No. FM 09914

FDA Reg No. 8010096
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
PRODUCT
LOT NUMBER

CM0325B
PLATE COUNT AGAR 500g
2917439

______________________________________________________________________________
The information given is believed to be correct, all results reported in this certificate relate only to the product and
lot stated in this certificate of analysis. However, both the information and the product are offered without warranty
for any application other than that specified in the current Oxoid Manual. This certificate shall not be reproduced
except in full, without written approval of the Quality Control Laboratory, Oxoid Limited, Basingstoke.
The results reported were obtained at the time of release.
Lot Accepted. 2020.01.20

.............................................
Carissa Courtney
Director Quality, EMEA

ATCC is a registered trade mark of the American Type Culture Collection.
NCTC and National Collection of Type Cultures are registered trade marks of the Health Protection Agency.

Tested by the Quality Control Laboratory
OXOID LIMITED
Wade Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8PW. England
oxoid@thermofisher.com www.oxoid.com
Certificate No. FM 09914

FDA Reg No. 8010096
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Data Fabricação: 02/2020
Código: 23010P
SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART HASTE PLASTICA CX/100
Produto:
Cliente:

CONFORLAB SP 000172

NF:

2194

Validade:

02/2022

Lote:

1957672

Segundo informações do fabricante o produto foi produzido e avaliado de acordo com as normativas do país de origem e,
encontram-se aprovadas dentro das especificações de qualidade.

Certificado de Esterilização
Tipo de esterilização:
Raios Gama
Data de esterilização:
03/2020
Resultado: Aprovado
O produto acima é fabricado segundo os requisitos do Sistema de Qualidade conforme a Diretiva 93/42/EEC para Dispositivos Médicos.
(MDD, Anexo V) Normas aplicáveis: ISO 13485 e ISO 9001. Esterilizado por raios gama.

País de origem:

CHINA, REPUBLICA POPULAR

Resultado: APROVADO

Dra. Daniela F. Amorim
COREN-SP 151479

