
IDEAL PARA:

AMPLIAR O LEQUE 
DE SOLUÇÕES DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇO 
DE ESTERILIZAÇÃO.         

ESTERILIZAR EM ALTA E 
BAIXA TEMPERATURAS 

COM UM ÚNICO 
EQUIPAMENTO.

HOSPITAIS E 
CLÍNICAS DE TODOS 

OS PORTES.

ESTERILIZAR COM 
SEGURANÇA 
PRODUTOS 

TERMOSSENSÍVEIS.  

ATENDER AOS 
PROGRAMAS 

DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA.

TUDO QUE A CME PRECISA: 
UMA AUTOCLAVE COM 
O DESEMPENHO E A 
PRODUTIVIDADE DE DUAS. 
A Globo Large Híbrida de Formaldeído é capaz 
de esterilizar perfeitamente os mais diversos 
itens utilizados no dia a dia: dos termossensíveis 
aos termorresistentes. Isso, porque alia o 
desempenho do ciclo de alta temperatura com a 
versatilidade do ciclo de baixa temperatura em 
um único equipamento, garantindo economia e 
um processamento seguro.

Muito mais 
performance e 
versatilidade.

Autoclave Globo Large Híbrida 
de Formaldeído



Autoclave Globo Large Híbrida 
de Formaldeído

DUAS VEZES MAIS BENEFÍCIOS PARA A CME.

• Menor investimento, mais economia e menos espaço   
A Autoclave Globo Large Híbrida de Formaldeído (Vapor à Baixa Temperatura e Formaldeído - VBTF) é uma verdadeira máquina 2 em 1. Sua tecnologia 
de ponta Cisa proporciona a esterilização de todos os tipos de materiais, dos menos aos mais resistentes à temperatura (55°C a 134°C). 

 Isso possibilita a economia na hora da aquisição, demanda menos espaço para a instalação e dispensa a eventual terceirização do serviço.

• Ecologicamente responsável 
Garante a segurança do usuário, pois o sistema é devidamente registrado na Anvisa. Além disso, protege o planeta, uma vez que o paraformol 
é um produto biodegradável e existente na natureza. A tecnologia VBTF é regulamentada desde 2003, conforme a Norma EN 14180.

• 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  
Os materiais esterilizados nesta tecnologia (VBTF) podem ser utilizados imediatamente após o término do ciclo, não necessitando de aeração.

• Segurança 
A tecnologia VBTF proporciona a esterilização dos materiais com lúmen, garantindo a segurança dos pacientes durante os procedimentos cirúrgicos.
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www.cisabrasile.com.br

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

Saiba mais:

• 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.

Interatividade
O painel touch screen proporciona uma melhor interface com o 
usuário e possibilita acesso remoto também pelo celular.

Design moderno
O design exclusivo dos painéis traz mais modernidade para a CME.

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

AZUL
Equipamento pronto para uso.
AZUL PISCANDO
Eficiência energética/Standby.

VERDE
Equipamento em funcionamento.
VERDE PISCANDO
Final de ciclo.

VERMELHO
Equipamento em alarme.

Imagem ilustrativa.


