Autoclave Globo Slim

Design
compacto e
performance
surpreendente.

COMPACTA NO TAMANHO.
GIGANTE NO DESEMPENHO.
A Autoclave Globo Slim oferece muitas
facilidades funcionais, produtividade por
unidade de esterilização e desempenho
durante os ciclos com otimização de
recursos energéticos e hídricos.
Resumindo: muito mais resultado.

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

ESTERILIZAR
INSTRUMENTOS
CIRÚRGICOS, LÍQUIDOS
ESPECÍFICOS 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 Slim
SÃO DIFERENCIAIS ASSIM QUE TRANSFORMAM QUALIDADE EM EXCELÊNCIA.
• Durabilidade garantida

O sistema hidráulico em aço inox 316 Ti, as câmaras interna e externa integralmente em aço inox 316 Ti e a estrutura modular em alumínio
anodizado asseguram o alto desempenho e a durabilidade da Autoclave Globo Slim.

• 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.

• 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.

• Desempenho que promove a sustentabilidade

Usar tecnologia de ponta Cisa a favor de um propósito genuíno, cuidar das pessoas, permite criar mais do que um equipamento com alto
desempenho e economia. Possibilita estabelecer uma verdadeira relação custo-benefício. Perfeito para as CMEs, melhor para o meio ambiente.

• 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.

VERDE
Equipamento em funcionamento.
VERDE PISCANDO
Final de ciclo.

VERMELHO
Equipamento em alarme.

Gestão visual

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

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.

Saiba mais:

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