
Atualizações Tecnológicas

IDEAIS PARA:

MAXIMIZAR OS INVESTIMENTOS 
REALIZADOS NA CME.

AUMENTAR A VIDA ÚTIL 
DOS EQUIPAMENTOS.

MANTER A CME 
TECNOLOGICAMENTE ATUALIZADA 

DE FORMA INTELIGENTE.

A MANEIRA INTELIGENTE DE MANTER O 
INVESTIMENTO SEMPRE ATUALIZADO.
Uma empresa que produz equipamentos com qualidade e durabilidade precisa 
estar preparada para promover Atualizações Tecnológicas que permitam aos 
clientes a utilização plena dos equipamentos ao longo de toda a vida útil. 
Mediante análise técnica do equipamento, as Atualizações Tecnológicas Cisa 
permitem aprimorar características como: segurança, tecnologia, performance, 
produtividade, sustentabilidade ou adaptabilidade às novas normativas, entre 
outros benefícios adicionais sem a necessidade da aquisição de um  
novo equipamento.

Mantenha seus 
equipamentos 
atualizados. 

Confie na 
qualidade  

Cisa.



Atualizações Tecnológicas

CONHEÇA ALGUMAS DAS SOLUÇÕES INTELIGENTES CISA.
• Módulo de monitoramento e registro 

Permite agregar ao sistema de controle Cisa um módulo de monitoramento e registro eletrônico das ações dos operadores 
com as respectivas datas e horas. As alterações de ciclo e calibração, o cancelamento de alarmes, os acessos indevidos, entre 
outros, são armazenados em arquivo próprio, formando uma rastreabilidade dos acessos para auditorias e legitimando  
a integridade dos dados.

• Air detector 
Dispositivo integrado à autoclave com a finalidade de detectar gases não condensáveis (GNC), independentemente de sua 
origem, com monitoramento em tempo integral de todos os ciclos de esterilização. Projetado especificamente para detectar 
gases não condensáveis, o air detector tem um desempenho superior aos métodos tradicionais de monitoramento, garantindo 
assim mais segurança ao processo.

• Condutivímetro integrado 
Monitora em tempo real a condutividade da água tratada que está abastecendo o equipamento. Além de registrar os valores 
na impressão do ciclo para possibilitar a rastreabilidade.

• Sistema AQUAZERO® 
Com tecnologia patenteada, o sistema proporciona mais estabilidade no funcionamento da autoclave, possibilita o uso racional 
de água e energia, utilizando o mínimo necessário para gerar economia hídrica e financeira. Uma convergência reconhecida pela 
conquista da ISO 14001. Por isso, a AQUAZERO® é ideal para ter mais resultado e uma consciência ambiental verdadeira e 
certificada.

• Grupo 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.

• Sistema de controle 
Consiste em uma atualização do sistema de comando e controle dos equipamentos (que pode ser hardware e software 
ou somente software) para a tecnologia atualmente utilizada nos equipamentos, com os seguintes benefícios: evita a 
obsolescência do parque instalado, torna o equipamento apto a receber as demais atualizações tecnológicas, conectividade, 
dados estatísticos, segurança de acessos, várias funções visando à economia energética, flexibilidade de programação de 
ciclos, entre outros. 

• Desgaseificador 
Projetado para remoção dos gases não condensáveis (GNC) presentes na água de abastecimento do gerador de vapor, o 
dispositivo melhora significativamente a qualidade do vapor injetado na câmara de esterilização. Tudo para garantir que a 
temperatura adequada seja alcançada e o processo de esterilização ocorra de forma precisa. 
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www.cisabrasile.com.br/servicos/atualizacoes

Saiba mais:

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 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.

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

Imagem ilustrativa.

AutoclavesImportante: todas as atualizações estão sujeitas à análise técnica. TermodesinfectorasA T
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