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SPORVIEW® SELF-CONTAINED BIOLOGICAL INDICATOR 
For Monitoring Vaporized Hydrogen Peroxide (VH2O2) 
 
Crosstex Code: VH50 
 
 
Product Description 
 
The SporView® Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) for monitoring VH2O2 processes consist of: 

   A thermoplastic vial and cap 

   A crushable media ampule which contains modified Trypticase® (TSB) with a pH indicator. The modified TSB will 
transition from the initial purple color to yellow and/or demonstrate turbidity in the presence of bacterial growth 

   An inoculated carrier (glass fiber disc) of Geobacillus stearothermophilus (Cell Line 7953) with a population level of 
106 

 

Intended Use 
 
The SCBIs may be utilized to monitor VH2O2 sterilization process efficacy. The SCBIs are For International Use Only.  
 
Instructions for Use - Industrial Settings 
 
Exposure: SCBIs may be placed inside representative materials or within the chamber directly. Package or wrap product 
as usual, if applicable. Locate SCBIs or product in areas most difficult to sterilize, as outlined in a sterilization validation 
protocol or according to standard operating procedure. Run the cycle. 
 
After sterilization or exposure, remove SCBIs or product from sterilizer. 
 
Activation: Activate the processed SCBIs within four (4) hours post-exposure. Squeeze the sides of the unit until the 
glass media ampule contained within is crushed. Ensure that the glass fiber disc is immersed in the growth medium. 
Activate one SCBI which has not been exposed in a sterilization process as a positive control. 
 
Incubation: Place the processed, activated SCBIs and the positive control SCBI in a vertical position in an incubator at 
55°C to 60°C for a minimum of 24 hours. 
 
Monitoring: Examine the SCBIs daily during incubation. Record observations. 
 
All positive SCBIs should be disposed of immediately. Do not continue to incubate a positive SCBI. Continued growth 
may result in metabolism of amino acids in the absence of sugars, causing the pH to rise and result in color reversion that 
is visibly darker than a sterile unit. These should be considered as positive for growth (turbidity will be present). 
 
For unexpected positives, it is recommended that a Gram stain be performed. Gram positive rods are characteristic of the 
indicator organism. 
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pro monitoring sterilizátorů parami H2O2
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Objednací kód výrobce: VH50
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Popis výrobku

jarkov
Psací stroj
 The SporView® Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) pro kontrolu VH2O2 sterilizace se skládá:*  z termoplastové ampulky s víčkem*  ze skleněné ampulky s inkubační tekutinou (modifikovaný Trypticase TSB) s indikátorem pH, jehož barevná změna   z fialové na žlutou prokáže bakteriální růst*  z nosiče biologické populace bacillus stearothermophillus (7953) 106 
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Použití
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 SCBI test SporView® Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) je určen pro kontrolu účinnosti sterilizačního cyklu.Je určen pouze k vnitřnímu použití.
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Návod k použití - tovární nastavení
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Expozice: SCBI se vkládají mezi materiál ve vsázce nebo i přímo do sterilizační komory. Vložte jej do běžně používaného obalu jako obvykle, když sterilizujete nástroje. Především dbejte na to, aby byly testy umístěnytam, kde je pronikání sterilizačního agens nejobtížnější a to v množství, které ukládá národní legislativa.Spusťte cyklus.Po ukončení cyklu vyjměte indikátory z komory a nejpozději do 4 hodin po expozici indikátory aktivujte.Aktivace: Promáčkněte přes plastový obal skleněnou ampulku, umístěnou uvnitř, dokud neuvolníte kultivační tekutinu.Zkontrolujte, že je nosič ze skleněných vláken v kultivační tekutině ponořen. Pro pozitivní kontrolu aktivujte jednu ampulku, která neprošla expozicí.Inkubace: Oba typy SCBI ampulek (exponované i neexponovaný vzorek) vložte ve vertikální poloze do inkubátorua ponechejte inkubovat po dobu 24 hodin při teplotě 55 - 60 °C.Monitorování: Probíhající proces inkubace pravidelně kontrolujte a zapisujte výsledky do dokumentace.Všechny pozitivní SCBI by měly být okamžitě zlikvidovány. V další inkubaci již nepokračujte. Pokračující inkubace bymohla vést při nepřítomnosti cukrů k metabolizmu aminokyselin, což způsobí barevnou reverzi výsledků a tekutinase zakalí, což by mohlo být chybně interpretováno jako pozitivní výsledek.
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Interpretation: Control SCBI: The Positive Control SCBI should exhibit a color change to yellow and/or demonstrate 
turbidity. If the control SCBI does not show signs of growth, consider the test invalid. 
 
Test SCBI: A passing sterilization cycle is indicated by no signs of turbidity and the purple color not transitioning to yellow. 
A failed sterilization cycle is indicated by turbidity and/or a color change to yellow. 
 
Chemical Indicator (CI): The chemical indicating strip should transition from pink/red to blue when exposed to a VH2O2 
process. Lack of color change or a partial change in color of the CI does not necessarily indicate failure. The CI does not 
prove efficacy of sterilization; the biological result should be used to gauge efficacy of the sterilization cycle. 
 

Physical Properties 
 

 

Process VH2O2 

Dimensions 8.4 mm x 45.5 mm 

Packaging 50/Box 

Chemical Indicator 
Each SCBI contains a CI strip on the vial labeling. The CI should transition from 
pink/red to blue when exposed to a VH2O2 process. 

 

Monitoring Frequency 
 
For greatest control of sterilized goods, it is recommended that one or more SCBIs be included with every load. 
 

Performance Characteristics 
  

Population 1.0 to 5.0 x 106 per disc 

Purity 
No evidence of contamination present in sufficient numbers to adversely affect the 
finished product.  

VH2O2 Resistance 
D value at 50°C, 2.5 mg/L using 59% H2O2 
< 1 minute 

Post-Market Criteria Population: 50% to 300% of certified population 

 
 

mailto:productorders@crosstex.com
file:///C:/Users/jbm1233/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/ajs0776/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/64XMA2U2/www.SterilizationProducts.com
jarkov
Psací stroj
Interpretace výsledku Kontrolní SCBI pro pozitivní kontrolu se musí změnit z fialové na žlutou nebo se musí zakalit.Pokud tomu tak není, není možné test vyhodnotit - biologické osídlení není aktivní.Ostatní ampulky musí zůstat beze změny, roztok zůstává fialový, nezakalený. Pokud se rovněž zbarví, neproběhlsterilizační cyklus řádně.Procesový indikátor na ampulce se změní z růžové/červené na modrou. Pokud není barevná změna jednoznačná,nemusí to nutně znamenat špatný výsledek sterilizace. Procesový indikátor nevypovídá o průkazu sterilizace.
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Fyzikální vlastnosti
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Sterilizační agens
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Rozměry
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Balení
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Chemický indikátor
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Každý SCBI test obsahuje štítek. Procesový indikátor se po expozici změní z růžové/červenéna modrou
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Frekvence použití
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Pro nejúčinnější kontrolu se doporučuje vložit jeden nebo více testů do každé vsázky
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Výkonnostní charakteristiky

jarkov
Psací stroj
Populace
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Čistota
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Rezistence
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Kritéria populace
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1,0 - 5,0 x 106 
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Není zaznamenána přítomnost příměsí, které by negativněovlivnily vypovídací hodnotu testu
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D hodnota při 50°C, 2,5 mg/l při H2O2 koncentraci 59 %a čase kratším, než 1 min
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Po uvedení na trh 50 - 300 % certifikované populace
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Storage and Shelf Life 
 

 

20°C to 25°C average 
Excursions 15°C to 30°C allowed 

 

Keep away from sunlight 

 

20% to 70% Relative Humidity 

 

Keep dry 

 

Do not freeze 

 

Protect from heat, radioactive 
sources, & sterilizing agents 

Shelf Life 
The shelf life of the SCBIs is based on the shorter of the two individual components (the media 
ampule and inoculated carrier), which have independent expiration periods. 

 

Short excursions outside the range of temperature and relative humidity recommended will not 
impact the performance of the SCBIs. Do not use damaged SCBIs. Do not use after expiration 
date. Do not refrigerate. The SCBIs contain live cultures and should be handled with care. 

 
Disposal 
 
Autoclave for not less than 30 minutes at 121ºC or per other validated disposal cycle prior to discard. 
 
 
 
 
Trypticase® is a registered trademark owned by Becton, Dickinson and Company. 
SporView® is a registered trademarks and trademarks of SPSmedical Supply Corp., a wholly owned subsidiary of Crosstex International, Inc. 
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Skladování a doba použití
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Běžná teplota 20 - 25 °CKrátkodobě 15 - 30 °C
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Relativní vlhkost vzduchu 20-70%
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Nezmrazujte
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Chraňte před přímým slunečnímsvětlem

jarkov
Psací stroj
Skladujte na suchém místě

jarkov
Psací stroj
Chraňte před zdroji tepla, radio-aktivním zářením a sterilizačními agens
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Doba použití
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Doba použitelnosti se odvíjí od použitelnosti obou složek (kultivační médium a populace) -kratší z nich
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Krátkodobé vystavení vyšším nebo nižším teplotám nebo vlhkosti vzduchu nebude mít vliv na kvalitu testu. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen. Nepoužívejte po datu exspirace. Chraňte před chladem. Pozor, obsahuje živé kultury, s výrobkem nakládejte opatrně
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Likvidace
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Výrobek likvidujte při teplotě 121°C po dobu nejméně 30 minut nebo podle národní legislativy/ve validovanémcyklu určeném pro tyto účely.




