
DESINFECÇÃO

®O reprocessamento manual nunca foi tão fácil. As Bandejas CIDEX  são a solução da 
ASP que proporcionam um complemento ideal aos colaboradores que manualmente 
efetuam a limpeza e desinfecção dos dispositivos médicos.

DURÁVEL.
VERSÁTIL. INDISPENSÁVEL.

REPROCESSAMENTO MANUAL

CIDEX Bandejas

COLOQUE À PROVA ESTES BENEFÍCIOS

� Pode ser utilizada para a limpeza manual e 
desinfecção

o� Resiste a temperaturas de até 134 C e esforços 
mecânicos, devido à sua composição em 
prolipropileno com fibra de vidro

� Redução de vapores, devido ao desenho 
específico e presença da curvatura na tampa

� Cantos arredondados facilitam o processo de 
limpeza interno

�  Tamanhos que satisfazem suas necessidades



Para maiores informações consulte seu representante de vendas ou educador ASP

Utilize sempre os equipamentos de proteção individual (EPI) e consulte as instruções de uso

®As Bandejas CIDEX  representam a solução da ASP para a limpeza e desinfecção manual. Elas 
permitem ao usuário um melhor controle de seus processos.

Durabilidade
� Polipropileno reforçado com fibra de vidro confere 

resistência mecânica e térmica

Versatilidade
� Pode ser utilizada para processos manuais de limpeza 

e desinfecção

Segurança
� Redução de escape de vapores, devido ao seu desenho 

específico em curva, na tampa

REPROCESSAMENTO MANUAL

CIDEX BANDEJAS

CONTEÚDO

1 bandeja e tampa

1 bandeja, tampa e cesto interno

DIMENSÕES

449 mm de diâmetro x 222 mm

Volume: 17,5 litros

594 mm x 381 mm x 141 mm

Volume: 19,8 litros

CÓDIGO

82032

82076

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Compatível com nossos produtos
®� CIDEX OPA   - Desinfetante de alto nível

®� CIDEZYME  XTRA  - Detergente multi enzimático 
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