
Termodesinfectoras 104 e 155

IDEAIS PARA:

HOSPITAIS, CLÍNICAS 
E LABORATÓRIOS.

LAVAR E REDUZIR A CARGA 
MICROBIANA ANTES DA 

ESTERILIZAÇÃO.

OTIMIZAR O 
FLUXO E O 

ESPAÇO NA CME.

ASSEGURAR A 
REPETIBILIDADE DO 

PROCESSO DE LIMPEZA.

LAVAR E DESINFECTAR 
UMA GRANDE VARIEDADE 

DE MATERIAIS.

MAIS SEGURANÇA PARA 
TODOS: USUÁRIOS, 
PACIENTES E PROCESSO.
São muitos os benefícios das Termodesinfectoras 
Cisa para a CME. Desinfecção de alto nível, 
rastreabilidade, processo validado, sistema de 
barreira, diminuição dos riscos ocupacionais, 
segurança e, principalmente, produtividade para 
o dia a dia. Por tudo isso, prefira mais agilidade, 
credibilidade e durabilidade. Escolha sempre Cisa.

A união 
perfeita de 

desempenho 
e resultado.



Termodesinfectoras 104 e 155

VEJA POR QUE AS TERMODESINFECTORAS CISA SÃO UMA ÓTIMA ESCOLHA.

• Sistemas de segurança  
- Cálculo de letalidade (A0) integrado de série que sinaliza a conformidade dos parâmetros do ciclo com as normas vigentes.

 - Watch Dog é um dispositivo que contribui para a eficácia da desinfecção de alto nível por meio da redundância do sistema de controle.
 - Reconhecimento automático de cargas que garante a identificação instantânea do rack utilizado, reduzindo erros e acelerando o processo.
 - Garantia de injeção correta de até 4 aditivos químicos por sensores de nível e de fluxo.
 - O monitoramento da pressão da bomba de água assegura a correta limpeza dos materiais.
 - Possibilidade de cadastro de até 100 operadores diferentes com a opção de configurar até 50 níveis de acessos individuais criptografados. 

• Flexibilidade e agilidade 
Os ciclos configuráveis em até 146 parâmetros permitem flexibilidade e adaptabilidade às necessidades atuais e futuras, tornando mais simples 
a validação do equipamento.

• Isolamento termoacústico 
A porta com vidro duplo isolado proporciona conforto térmico e acústico.

• Variedade de racks de carga      
Comportam diversos tipos de racks: instrumentais, anestesias, nebulizadores, utensílios, mamadeiras, vidrarias, containers e tuberias.
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www.cisabrasile.com.br

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

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.

• Aumente a performance e o resultado com o Sistema Fast. 
Um dispositivo opcional com tanques de armazenamento de água para acelerar o preaquecimento e o 
enchimento da câmara. Assim, o processo ganha ainda mais velocidade e produtividade. 

 Disponível apenas para o modelo 155.


