
Equipamento de ultrassom para limpeza de artigos 
médicos hospitalares. A limpeza ocorre por meio de 
cavitação, atingindo uniformemente todo o material a ser 
limpo, inclusive em locais de difícil acesso. Sistema de �uxo 
de limpeza interna para canulados. Ideal para remoção de 
matéria orgânica. Equipamento automático com painel 
digital. Opção de aquecimento ajustável. Acompanha 
pistola para conexão do ar comprimido e de água para 
enxague e cesto para acondicionamento dos 
instrumentais.

Características Técnicas
Fabricante: Sanders
Marca: Sanders
Procedência: Brasil
Dimensões externas: (LXPXA): 777 X 400 X 410 mm
Dimensões internas: (LXPXA): 640 X 290 X 190 mm
Frequência ultrassônica: 38 Hz
Capacidade do tanque: 35 litros
Número de cesto: 1
Conexões de canulados: 8
Voltagem: 220v
Temperatura: 35ºC a 60ºC
Ciclo: 5 a 60 minutos.
Registro ANVISA: 80273140004
Garantia 12 meses

Especi�cações
Possui 5 Programas editáveis
Gabinete, cuba e tampa basculante em aço-inoxidável.
Cesto aramado em aço-inox favorecendo a propagação do 
ultrassom para acondicionamento dos instrumentais a 
serem limpos.
Entrada e drenagem de água manuais.
Dosagem de detergente manual.
Pistola para conexão de ar comprimido e de água para 
enxague.
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SISPACK - BIOSSEGURANÇA

Linha de

      Produtos para
  Biossegurança Opção de operação no modo frio ou aquecido.

Timer de trabalho decrescente com desligamento 
automático.
Sistema exclusivo de microlimpeza que permite a 
propagação das ondas por igual em toda a cuba.
Funcionamento da bomba para canulados independente 
da lavagem por ultrassom.
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