Acessórios

Praticidade,
segurança e
qualidade.

UMA LINHA COMPLETA
PARA O DIA A DIA DA CME.
Os acessórios Cisa são fabricados com
materiais de elevada qualidade e podem
ser utilizados em diversas áreas, pois
realizam com precisão e segurança
a lavagem, a secagem e os demais
processos. Além disso, cada detalhe, da
ergonomia aos acabamentos, foi projetado
para se adaptar perfeitamente ao uso e
promover mais agilidade e bem-estar aos
profissionais durante os procedimentos.

IDEAIS PARA:
HOSPITAIS E
CLÍNICAS DE TODOS
OS PORTES.

ORGANIZAR, COLETAR,
PROCESSAR E ARMAZENAR
PERFEITAMENTE OS
MATERIAIS.

ÁREAS DIVERSAS
COMO EXPURGO,
PREPARO E ARSENAL.

FACILITAR A ROTINA E
PROMOVER ORGANIZAÇÃO
E DESEMPENHO.

Acessórios
UMA LINHA COM A QUALIDADE E CREDIBILIDADE CISA.
Pistola de água

Pistola de ar

• Mangueira flexível com
proteção antidobras.
• Indeformável, de fácil
limpeza e desinfecção.
• 100% em inox de alta
durabilidade.

• Limpeza de materiais canulados de
diversos lúmens e artigos.
• Já vem completa, com a conexão de
8 bicos diferentes.
• Mecanismo em inox super-resistente.

• Secagem de instrumental cirúrgico.
• Mangueira helicoidal extensa com 5 metros.
• Gatilho de ação leve.

Carro porta-rack

Carro de transporte

Carro porta-papel

• Plano de deslizamento.
• 4 rodas, duas com trava de segurança.

• Guarnição de vedação para evitar
contaminações.
• Portas dobráveis que abrem em
ambientes reduzidos.

• Tamanho adaptável.
• 4 rodas, duas com trava de segurança.
• Base plana para armazenagem de pacotes
ainda fechados.

Porta-rolo com cortador

Bandejas, cestos e divisórias

• Acabamento escovado.

• Armazenagem de ampla gama de
materiais, dos microinstrumentos aos de
maior porte e peso.
• Resistentes a elevadas temperaturas.
• Permitem a organização dos materiais.

Lupa de mesa com fixador e
luminária

• Aumento de 8x (dioptrias).
• Na cor branca, iluminação LED
e encaixe para mesa.
• 110V/220V.

Saiba mais:

www.cisabrasile.com.br
www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/acessorios

As informações contidas nesta lâmina
poderão sofrer alterações sem aviso
prévio. Imagens ilustrativas.
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