
Autoclave Globo Large AQUAZERO®

IDEAL PARA:

ECONOMIA PARA VOCÊ 
E PARA O PLANETA. 
TECNOLOGIA EM 
BENEFÍCIO DE TODOS.
A Autoclave Globo Large AQUAZERO® 
proporciona muitas vantagens. 
Sua tecnologia exclusiva possibilita o 
uso racional de água e energia, utilizando 
o mínimo necessário para promover uma 
signifi cativa economia hídrica e fi nanceira. 
Escolha a autoclave que traz benefícios 
a todo mundo e ao mundo todo.
Escolha a Globo Large AQUAZERO®.

100% de 
economia de 

água na geração 
de vácuo.

ESTERILIZAR 
INSTRUMENTOS 

CIRÚRGICOS, RESÍDUOS, 
TECIDOS E VIDRARIAS.

LABORATÓRIOS, 
CENTROS DE PESQUISA 
E HOSPITAIS DE TODOS 

OS PORTES.

AUMENTAR A 
PRODUTIVIDADE COM 

RAPIDEZ, SEGURANÇA E 
EFICIÊNCIA.

ATENDER AOS 
PROGRAMAS 

DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA.

ESTERILIZAR CARGAS 
DE CONTAINERS 
COM GRANDE 

PERFORMANCE.



Autoclave Globo Large AQUAZERO®

Veja como a AQUAZERO® economiza muito mais água diariamente do que 
os modelos com sistemas de vácuo com bomba de anel líquido.

*Valor médio considerando autoclaves de médio e grande porte e 12 ciclos /dia.
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www.cisabrasile.com.br

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

Saiba mais:

SOBRAM MOTIVOS PARA ESCOLHER A AQUAZERO®.
• Economia garantida e retorno do investimento

Com sistema de geração de vácuo AQUAZERO® (sem uso de água), a 
água é utlizada apenas para a geração de vapor. Assim, economiza-se, 
em média, 5.000 litros/dia*, promovendo rapidamente o retorno do 
investimento inicial.

• Flexibilidade e agilidade
Os ciclos confi guráveis em até 90 parâmetros permitem fl exibilidade 
e adaptabilidade às necessidades atuais e futuras. A validação do 
equipamento é muito mais simples, além de proporcionar esterilização 
rápida e seca nos variados tipos de cargas, containers e pacotes.

• Melhor desempenho 
Cada detalhe da AQUAZERO® foi estudado para proporcionar ao usuário o 
desempenho que a Central de Materiais necessita. A intensidade de vácuo é 
estável por ser independente da temperatura da água.

• Sustentabilidade para o negócio e o planeta
A tecnologia de ponta Cisa e a alta performance se aliam para 
proporcionar economia de recursos fi nanceiros e naturais. 
Uma convergência reconhecida pela conquista da ISO 14001. 
Por isso, a AQUAZERO® é ideal para ter mais resultado e uma 
consciência ambiental verdadeira e certifi cada.

• 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.

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.

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.

Design moderno
O design exclusivo dos painéis traz mais modernidade para a CME.

Imagem ilustrativa.

• 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.



Autoclave Globo Slim

IDEAL PARA:

ESTERILIZAR 
INSTRUMENTOS 

CIRÚRGICOS, LÍQUIDOS 
ESPECÍFICOS E VIDRARIAS.

LABORATÓRIOS, 
CENTROS DE PESQUISA 
E HOSPITAIS DE TODOS 

OS PORTES.

AUMENTAR A 
PRODUTIVIDADE COM 
RAPIDEZ, SEGURANÇA 

E EFICIÊNCIA.

ATENDER AOS 
PROGRAMAS 

DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA.

ESTERILIZAR CARGAS DE 
CONTAINERS

COM GRANDE 
PERFORMANCE.

COMPACTA NO TAMANHO. 
GIGANTE NO DESEMPENHO.

A Autoclave Globo Slim oferece muitas 
facilidades funcionais, produtividade por 
unidade de esterilização e desempenho 
durante os ciclos com otimização de 
recursos energéticos e hídricos.
Resumindo: muito mais resultado.

Design 
compacto e 

performance 
surpreendente.



Autoclave Globo Slim

SÃO DIFERENCIAIS ASSIM QUE TRANSFORMAM QUALIDADE EM EXCELÊNCIA.

• Durabilidade garantida
O sistema hidráulico em aço inox 316 Ti, as câmaras interna e externa integralmente em aço inox 316 Ti e a estrutura modular em alumínio 
anodizado asseguram o alto desempenho e a durabilidade da Autoclave Globo Slim.

• 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.

• Flexibilidade e agilidade
Os ciclos confi guráveis em até 90 parâmetros permitem fl exibilidade e adaptabilidade às necessidades atuais e futuras. A validação do 
equipamento é muito mais simples, além de proporcionar esterilização rápida e seca nos variados tipos de cargas, containers e pacotes.

• Desempenho que promove a sustentabilidade
Usar tecnologia de ponta Cisa a favor de um propósito genuíno, cuidar das pessoas, permite criar mais do que um equipamento com alto 
desempenho e economia. Possibilita estabelecer uma verdadeira relação custo-benefício. Perfeito para as CMEs, melhor para o meio ambiente.

• 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.
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www.cisabrasile.com.br

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.

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

Saiba mais:

VERDE
Equipamento em funcionamento.
VERDE PISCANDO
Final de ciclo.

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

VERMELHO
Equipamento em alarme.

Imagem ilustrativa.



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 efi ciência 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 
fl uxo de materiais (termossensíveis ou não) seja idêntico, agregando mais segurança e produtividade ao processo da CME. 
Além disso, o acesso frontal proporciona mais simplicidade, efi cácia 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.

A
s 

in
fo

rm
aç

õe
s 

co
nt

id
as

 n
es

ta
 lâ

m
in

a 
po

de
rã

o 
so

fr
er

 a
lte

ra
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 
pr

év
io

. I
m

ag
en

s 
ilu

st
ra

tiv
as

. 
C

IS
A

 0
0

1
/M

A
R2

0
2

1
.

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 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.



IDEAL PARA:

AMPLIAR O LEQUE 
DE SOLUÇÕES DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇO 
DE ESTERILIZAÇÃO.         

ESTERILIZAR EM ALTA E 
BAIXA TEMPERATURAS 

COM UM ÚNICO 
EQUIPAMENTO.

HOSPITAIS E 
CLÍNICAS DE TODOS 

OS PORTES.

ESTERILIZAR COM 
SEGURANÇA 
PRODUTOS 

TERMOSSENSÍVEIS.  

ATENDER AOS 
PROGRAMAS 

DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA.

TUDO QUE A CME PRECISA: 
UMA AUTOCLAVE COM 
O DESEMPENHO E A 
PRODUTIVIDADE DE DUAS. 
A Globo Large Híbrida de Formaldeído é capaz 
de esterilizar perfeitamente os mais diversos 
itens utilizados no dia a dia: dos termossensíveis 
aos termorresistentes. Isso, porque alia o 
desempenho do ciclo de alta temperatura com a 
versatilidade do ciclo de baixa temperatura em 
um único equipamento, garantindo economia e 
um processamento seguro.

Muito mais 
performance e 
versatilidade.

Autoclave Globo Large Híbrida 
de Formaldeído



Autoclave Globo Large Híbrida 
de Formaldeído

DUAS VEZES MAIS BENEFÍCIOS PARA A CME.

• Menor investimento, mais economia e menos espaço  
A Autoclave Globo Large Híbrida de Formaldeído (Vapor à Baixa Temperatura e Formaldeído - VBTF) é uma verdadeira máquina 2 em 1. Sua tecnologia 
de ponta Cisa proporciona a esterilização de todos os tipos de materiais, dos menos aos mais resistentes à temperatura (55°C a 134°C). 

 Isso possibilita a economia na hora da aquisição, demanda menos espaço para a instalação e dispensa a eventual terceirização do serviço.

• Ecologicamente responsável
Garante a segurança do usuário, pois o sistema é devidamente registrado na Anvisa. Além disso, protege o planeta, uma vez que o paraformol 
é um produto biodegradável e existente na natureza. A tecnologia VBTF é regulamentada desde 2003, conforme a Norma EN 14180.

• Flexibilidade e agilidade
Os ciclos confi guráveis em até 90 parâmetros permitem fl exibilidade e adaptabilidade às necessidades atuais e futuras. A validação do 
equipamento é muito mais simples, além de proporcionar esterilização rápida e seca nos variados tipos de cargas, containers e pacotes.

• Melhor desempenho 
Os materiais esterilizados nesta tecnologia (VBTF) podem ser utilizados imediatamente após o término do ciclo, não necessitando de aeração.

• Segurança
A tecnologia VBTF proporciona a esterilização dos materiais com lúmen, garantindo a segurança dos pacientes durante os procedimentos cirúrgicos.
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www.cisabrasile.com.br

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

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 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.



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.


