
Autoclave Globo ASAP 

IDEAL PARA:

ESTERILIZAR INSTRUMENTAIS 
CIRÚRGICOS COM QUALIDADE, 

RAPIDEZ E SEGURANÇA.

ESTABELECIMENTOS 
DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE.

REDUZIR CUSTOS 
E AUMENTAR A 

PRODUTIVIDADE.

ESTERILIZAR CARGAS COM 
ALTA PERFORMANCE.

BUSCANDO UMA SOLUÇÃO PARA 
ESTERILIZAR SEUS MATERIAIS 
DE FORMA MAIS RÁPIDA, 
SEGURA E COM BAIXOS CUSTOS 
OPERACIONAIS?
Esterilizando até 4 containers de material a cada 29 
minutos em ciclos normatizados e validados, você garante 
um fl uxo contínuo de instrumental disponível para os 
mais diversos procedimentos, como cirurgias de vídeo, 
ginecológicas e o� almológicas.

Função Standby. 
Maior efi ciência energética.



Autoclave Globo ASAP 

DIFERENCIAIS QUE CONQUISTAM OS PROFISSIONAIS 
MAIS EXIGENTES. 

• Controle máximo
Utiliza so� ware desenvolvido especialmente para otimizar as fases dos ciclos, controlando de maneira precisa fatores como tempo, 
temperatura e pressão.

• Melhor desempenho
Ciclos validados de acordo com as normativas, em tempos abaixo de 30 minutos*. A velocidade e o desempenho da autoclave garantem carga 
completamente seca ao término do ciclo.

• Otimização de tempo
A câmara é projetada para maximizar a troca térmica da carga, promovendo menor tempo de ciclo.

• Sustentabilidade e qualidade 
A Autoclave Globo ASAP utiliza containers, que são embalagens mais modernas e de menor custo. Além de todos esses benefícios, os containers 
ainda vêm inclusos para promover o uso racional e a sustentabilidade.

• Redução nos custos de esterilização
O custo total de esterilização na ASAP é aproximadamente 6 vezes mais barato quando comparado aos sistemas de esterilização à baixa 
temperatura que disponibilizam os materiais em tempos similares.

• Segurança 
Possui condutivímetro e leak test integrados de série. Também podem ser adicionados opcionais como o air detector e o desgaseifi cador. 
Toda a tecnologia Cisa empregada na fabricação atende às normas vigentes e imprime ainda mais segurança em todo o processo.

*Carga de videolaparoscopia embalada em container Cisa.

www.cisabrasile.com.br
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• 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 identifi cação de funcionamento, 
garantindo mais segurança e produtividade.

AZUL
Equipamento pronto para uso.
AZUL PISCANDO
Efi ciência energética/Standby.

VERDE
Equipamento em funcionamento.
VERDE PISCANDO
Final de ciclo.

VERMELHO
Equipamento em alarme.

Imagem ilustrativa.


