Autoclave Globo Large AQUAZERO®
100% de
economia de
água na geração
de vácuo.

ECONOMIA PARA VOCÊ
E PARA O PLANETA.
TECNOLOGIA EM
BENEFÍCIO DE TODOS.
A Autoclave Globo Large AQUAZERO®
proporciona muitas vantagens.
Sua tecnologia exclusiva possibilita o
uso racional de água e energia, utilizando
o mínimo necessário para promover uma
significativa economia hídrica e financeira.
Escolha a autoclave que traz benefícios
a todo mundo e ao mundo todo.
Escolha a Globo Large AQUAZERO®.

IDEAL PARA:
LABORATÓRIOS,
CENTROS DE PESQUISA
E HOSPITAIS DE TODOS
OS PORTES.

ESTERILIZAR
INSTRUMENTOS
CIRÚRGICOS, RESÍDUOS,
TECIDOS E VIDRARIAS.

AUMENTAR A
PRODUTIVIDADE COM
RAPIDEZ, SEGURANÇA E
EFICIÊNCIA.

ESTERILIZAR CARGAS
DE CONTAINERS
COM GRANDE
PERFORMANCE.

ATENDER AOS
PROGRAMAS
DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA.

Autoclave Globo Large AQUAZERO®
SOBRAM MOTIVOS PARA ESCOLHER A AQUAZERO®.
• Economia garantida e retorno do investimento

Com sistema de geração de vácuo AQUAZERO® (sem uso de água), a
água é utlizada apenas para a geração de vapor. Assim, economiza-se,
em média, 5.000 litros/dia*, promovendo rapidamente o retorno do
investimento inicial.

• Flexibilidade e agilidade

Os ciclos configuráveis em até 90 parâmetros permitem flexibilidade
e adaptabilidade às necessidades atuais e futuras. A validação do
equipamento é muito mais simples, além de proporcionar esterilização
rápida e seca nos variados tipos de cargas, containers e pacotes.

• Melhor desempenho

Cada detalhe da AQUAZERO® foi estudado para proporcionar ao usuário o
desempenho que a Central de Materiais necessita. A intensidade de vácuo é
estável por ser independente da temperatura da água.

• Sustentabilidade para o negócio e o planeta

A tecnologia de ponta Cisa e a alta performance se aliam para
proporcionar economia de recursos financeiros e naturais.
Uma convergência reconhecida pela conquista da ISO 14001.
Por isso, a AQUAZERO® é ideal para ter mais resultado e uma
consciência ambiental verdadeira e certificada.

• Segurança

Possui condutivímetro e leak test integrados de série.
Também podem ser adicionados opcionais como o air
detector e o desgaseificador. Toda a tecnologia Cisa
empregada na fabricação atende às normas vigentes e
imprime ainda mais segurança em todo o processo.

Veja como a AQUAZERO® economiza muito mais água diariamente do que
os modelos com sistemas de vácuo com bomba de anel líquido.

*Valor médio considerando autoclaves de médio e grande porte e 12 ciclos /dia.

• Diferencial Cisa

Serviços ao cliente que incluem: manutenção preventiva, manutenção corretiva, peças de reposição
disponíveis na rede credenciada local, instalação e treinamento operacional. Somado a isso, IQ e OQ
são entregues junto com o equipamento. Tudo fornecido gratuitamente, exceto os itens de consumo.

OFEREÇA MAIS DESIGN E TECNOLOGIA COM AS
FUNCIONALIDADES OPCIONAIS ELEGANCE.
AZUL
Equipamento pronto para uso.
AZUL PISCANDO
Eficiência energética/Standby.

Gestão visual

O acompanhamento do status do processo pelo painel de
LED multicolorido permite a identificação de funcionamento,
garantindo mais segurança e produtividade.

VERDE
Equipamento em funcionamento.
VERDE PISCANDO
Final de ciclo.

Interatividade

VERMELHO
Equipamento em alarme.

Design moderno

O painel touch screen proporciona uma melhor interface com o
usuário e possibilita acesso remoto também pelo celular.
O design exclusivo dos painéis traz mais modernidade para a CME.

Saiba mais:

www.cisabrasile.com.br
www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/esterilizadores/azh
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