As escovas Cisa para limpeza de canulados promovem a remoção
da sujidade nos artigos cirúrgicos de variados lúmens. Atendem
diversos segmentos, como o hospitalar e odontológico. Podem ser
reprocessadas em termodesinfectoras ou em esterilizadores a baixa
temperatura.

Escovas em Nylon trançado em
arame de aço inox 304, fixado
em uma haste de polipropileno
e com identificação colorida em
argola na extremidade oposta.

Com as cerdas úmidas e de
preferência com detergente de
limpeza, inserir no instrumental
e fazer movimentos sem aplicar
força em excesso. Certificar-se
de que a haste tem diâmetro
menor que o instrumento
canulado.

Kit com 14 diferentes escovas,
composto por 03 escovas de
cada modelo.
Embalagem com 10 escovas
iguais para cada modelo.

A Cisa desenvolve, fabrica e/ou comercializa equipamentos e produtos para limpeza, desinfecção e esterilização de artigos médicohospitalares e para os segmentos industrial, farmacêutico e laboratorial, além de produtos para monitorização de processos
e sistema para tratamento de resíduos hospitalares. Está no Brasil desde 2002, com uma fábrica em Joinville (Santa Catarina),
município considerado o 3º maior polo industrial do Sul do Brasil. Instalada no Condomínio Perini Business Park, atende os países da
América Latina, além de dar suporte para as demais unidades de negócios (escritórios e distribuidores).

HASTE

CERDA
CÓDIGO

DIÂMETRO (A)

COMPRIMENTO (B)

DIÂMETRO (C)

COMPRIMENTO (D)

CI-C-K30-02B010

2mm

20mm

1,5mm

300mm

CI-C-K30-03R010

3mm

20mm

1,8mm

300mm

CI-C-K30-04G010

4mm

35mm

1,8mm

300mm

CI-C-K30-05K010

5mm

25mm

1,8mm

300mm

CI-C-K35-06Y010

6mm

70mm

2,5mm

350mm

CI-C-K35-07B010

7mm

70mm

2,5mm

350mm

CI-C-K35-08R010

8mm

70mm

3mm

350mm

CI-C-K35-10G010

10mm

70mm

3mm

350mm

CI-C-K35-12K010

12mm

70mm

4mm

350mm

CI-C-K55-05Y010

5mm

50mm

2mm

550mm

CI-C-K55-06B010

6mm

35mm

2mm

550mm

CI-C-K55-07R010

7mm

35mm

2mm

550mm

CI-C-K55-10G010

10mm

70mm

3mm

550mm

CI-C-K55-12K010

12mm

70mm

4mm

550mm

COR
IDENTIFICAÇÃO

CERDA

Escovas com formatos variados de cerdas

HASTE

Pontas de identificação de várias cores

Escolha sua escova pelo comprimento da haste e pela tabela de cores.
Lembre-se: A cor amarela representa o menor diâmetro de cerda. A
cor preta representa o maior diâmetro de cerda. Veja a tabela (acima)
e escolha a escova que melhor se adapta à sua necessidade.

IDENTIFICAÇÃO

A = Diâmetro da cerda | B = Comprimento da cerda
C = Diâmetro da haste | D = Comprimento da haste

Adquira o Kit para ter todos os modelos e aproveitar ao máximo o
uso das escovas. Você também pode fazer a reposição da escova que
mais utiliza adquirindo um pacote com 10 escovas individuais.

Cisa Brasile Ltda.
Fábrica e escritório
Rua Dona Francisca, 8300 | Distrito Industrial | Bloco I - Módulo 2
CEP 89219-600 | Joinville - SC Brasil
Telefone +55 47 3801 9090
E-mail: cisa@cisabrasile.com.br
Filial em São Paulo
Rua Itapeva, 26, Sala 101 e 102, Bela Vista
CEP: 01332-000 - São Paulo – SP
Telefone +55 11 3287 4381
Filial no Rio de Janeiro
Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 126 | Bloco C, sala 121, Torre 2
CEP: 20765-630 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
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