
LAVADORA TERMODESINFETADORA AMSCO® 2532

Uma Abordagem Integrada aos Cuidados em Saúde.

VerifyTM All Clean
Teste específico de monitoramento de limpeza,
que garante a performance das lavadoras na
remoção de sujidades. 

Cód. LCC010 | Suporte de teste, custo unitário

Cód. LCC012 | Indicador de teste, caixa c/100 indicadores

PRE-KlenzTM

Umectante, promove proteção do
instrumental, impedindo que a sujidade
seque sobre sua superfície.

Cód. 1505J5 | 400 ml spray

Cód. 150377 | 650 ml

VerifyTM RESI-TESTTM SWAB
Indicador que detecta presença de proteínas através
da mudança de cor, após processo de limpeza.
Leitura em 5 segundos.

Cód. LCC100 | Caixa com 100µ

Impressora de impacto
Cód. P117051412

Papel para impressora
Cód. P764330673 | 1 unidade

Fita para impressão
Cód. P150828440 | 2 unidades

State of the Art em Lavadoras / Termodesinfetadoras

Conheça a linha completa de consumíveis STERIS

Capacidade máxima de cestos DIN - 8 cestos

Tempo de ciclo de instrumental - 30 minutos

Total de água utilizada por ciclo - 100 litros

Bandejas por dia - 128 bandejas

Ciclos por dia - 16 ciclos

Temp-A-Sure
Indicadores de temperatura que garantem
a performance da desinfecção do seu
equipamento.

Cód. NB225 | Registro de temperatura, 50/bolsa

Prolystica® Restore
Desincrustante a base de ácido, eficaz na remoção de depósitos de minerais 
provenientes da água em instrumentais e na câmera da lavadora no ciclo
de descontaminação.

Cód. 1C45AW | 4 litros

Cód. 1C45T4PE | 5 litros

Hinge-Free®

Lubrificante para instrumentais metálicos.
O uso regular aumenta a vida útil do instrumental
e mantém seu funcionamento.

Cód. 103108 | 3,78 litros

Cód. 103105 | 18,92 litros

Prolystica® 2X Concentrado
Detergentes 2x mais concentrados que oferecem fórmula fácil de enxaguar que 
proporciona limpeza eficaz e proteção ao instrumental.

Cód. Enzimático 1C3308 | 3,8 litros

  1C33T4PE | 5,0 litros

  1C33T6PE | 10,0 litros

Cód. Neutro 1C3208 | 3,8 litros

  1C32T4PE | 5,0 litros

  1C32T6PE | 10,0 litros

Cód. Alcalino 1C3408 | 3,8 litros

  1C34T4PE | 5,0 litros

  1C34T6PE | 10,0 litros

A performance da lavadora está relacionada com as suas condições de instalação.

Cestos por ciclo

Considerando plantão de 8 horas

Considerando plantão de 8 horas

Consumo aproximado por ciclo

Este ciclo realiza apenas limpeza, sem termodesinfecção e sem secagem

www.sterislatam.com • produtos@steris.com

Ciclo AUTO SINK*


