
Autoclave SPS 

FLEXIBILIDADE E 
ALTA CAPACIDADE 
DE CARGA.

Grande capacidade de processamento 
e baixos custos operacionais fazem da 
Autoclave SPS uma ótima opção para quem 
busca unir segurança e benefícios funcionais 
na hora de realizar esterilização à baixa 
temperatura (até 50°C) por sistema de 
plasma de H2O2 (Peróxido de Hidrogênio).

IDEAL PARA:

PRESTADORES DE SERVIÇO, 
LABORATÓRIOS, CENTROS 
DE PESQUISA E HOSPITAIS 

DE TODOS OS PORTES.

ESTERILIZAR COM SEGURANÇA 
MATERIAIS TERMOSSENSÍVEIS 

COMPATÍVEIS COM H²O² E ARTIGOS 
COM LÚMENS EM CICLOS PADRÃO.

AUMENTAR A 
PRODUTIVIDADE COM 
RAPIDEZ, SEGURANÇA  

E EFICIÊNCIA.

ATENDER AOS 
PROGRAMAS DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.

Mais 
produtividade  

e resultado.



Autoclave SPS 

ESTERILIZAÇÃO À BAIXA TEMPERATURA, COM ALTA TECNOLOGIA  
E MUITOS BENEFÍCIOS.

• Grande capacidade volumétrica 
Possui a maior capacidade de carga do mercado com câmaras de 145 e 314 litros. 

• Processo ambientalmente responsável   
O processo de esterilização por plasma e peróxido de hidrogênio é reconhecido como amigável com o meio ambiente, ou seja, 
ecologicamente correto.

• Alta produtividade    
A tecnologia utilizada proporciona maior eficiência do processo, pois o alto nível de vácuo tolera a umidade da carga,  
reduzindo os retrabalhos.

• Flexibilidade de instalação 
A possibilidade do equipamento ser instalado juntamente com os esterilizadores a vapor, na mesma barreira, permite que o 
fluxo de materiais (termossensíveis ou não) seja idêntico, agregando mais segurança e produtividade ao processo da CME. 
Além disso, o acesso frontal proporciona mais simplicidade, eficácia e rapidez à assistência técnica.

• Elevada capacidade de esterilização de canulados 
Para cateteres de até 1,5 metro, com diâmetro de 2 milímetros, sendo um lado fechado.
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www.cisabrasile.com.br

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

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 para 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.


