
Lavadoras termodesinfectoras
Central de esterilização e sistema de automação
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Na fase de definição das características de uma central de esterilização, o 
desafio comum para arquitetos, projetistas e responsáveis pelos departamentos 
implicados é o de otimizar todo o fluxo de reprocessamento, mantendo padrões 
elevados de controle das infecções.

A configuração técnica ideal dos aparelhos e sua disposição no espaço deve 
considerar os requisitos de rapidez, capacidade, logística, ergonomia, facilidade 
de manutenção assim como privilegiar a prevenção e o controle das infecções, 
facilitando o fluxo unidirecional do instrumental entre as áreas de trabalho.

Por este motivo, nossa linha de produtos oferece a mais ampla gama de dispositivos 
de lavagem e desinfecção integrada com automações e ferramentas de software 
com capacidade de localização e administração total da central de esterilização.

Lavadoras termodesinfectoras
Soluções para CME (Centrais de materiais esterilizados)

Nossos sistemas e automações foram projetados para ser adequados às 
expectativas de nossos usuários, com um incremento da produtividade da equipe, 
economia de tempo, água e energia, etc. Deste modo, fomentamos a criação de 
uma relação duradoura.

Cumprimento de normas

As termodesinfectoras Steelco foram projetadas e fabricadas conforme as normas europeias 
sobre descontaminação UNI EN ISO 15883-1/2, CEN ISO / TS 15883-5. Elas são classificadas 
como dispositivo médico com a marca CE segundo a diretriz europeia 93/42/CEE, com o 
código número 0051.
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“For the Environmentally conscious”
Lavadoras termodesinfectoras
Soluções para CME (Centrais de materiais esterilizados)

A Steelco oferece um serviço completo 
de planejamento para assessorar 
os responsáveis CME no projeto e 
configuração de suas unidades, tanto 
para projetos novos como totalmente 
reestruturados.

A Steelco inova e melhora constantemente seu próprio 

produto para alcançar o nível mais alto de compatibilidade 

ambiental que a tecnologia atual permite.
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Outros produtos da 
gama Steelco Medical

Configurações eficazes,  
fluxos de trabalho ideais
A ampla gama de produtos dedicados às centrais 
de reprocessamento nos permite fornecer a 
configuração da lavadora termodesinfectora para 
cada layout de instalação.

Para cada projeto, propomos aos clientes mais 
de uma solução para satisfazer do melhor modo 
suas necessidades específicas, superar todas 
as questões arquitetônicas e incluir, além disto, a 
possibilidade de futuros incrementos de produção 
da central, mediante a introdução de dispositivos 
adicionais.

> DS 1000
> DS 1000 3S

 Lavadoras 
 termodesinfectoras 

18 cestos  DIN 1/1

> DS 800
> DS 800 2S

 Lavadoras 
 termodesinfectoras 

12 cestos  DIN 1/1

Lavadoras termodesinfectoras 
para carros de transferência, 

contêineres, estruturas de cama 
e mesas cirúrgicas

Lavadoras termodesinfectoras 
Central de esterilização e sistema de automação
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As lavadoras termodesinfectoras Steelco para CME combinam o conceito 
de economia de energia com os mais elevados padrões de limpeza e ação de 
secagem em um tempo de ciclo bem curto.

Lavadoras termodesinfectoras de ciclo rápido

> TW 3000/2 o tunel inteligente

 Compartimento de câmara dupla
 Lavadora termodesinfectoras 

18 cestos   DIN 1/1

> DS 1000
> DS 1000 3S

 Lavadoras 
 termodesinfectoras 

18 cestos  DIN 1/1

> TW 3000/3 /4 /5

 Lavadora termodesinfectoras 
multicâmara 
18 cestos DIN 1/1

Autoclaves a vapor ARES - Sistema automático 
de reprocessamento para 

endoscópio flexível

Lavadoras termodesinfectoras 
Médio e pequeno e porte
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Especialmente projetado para as CME onde o tempo é crucial. É estruturado em extensões de módulos flexiveis 
que podem ser adaptados a qualquer projeto de CME. Com isto, a produtividade e a eficácia do pessoal são 
melhoradas bem como consumos de energia e tempo são reduzidos. O sistema ATS é movimentado na parte 
da frente no lado de carga das lavadoras de desinfecção, sendo que os racks são carregadas à medida que as 
lavadoras ficam disponíveis. Os ciclos são ativados automaticamente segundo as especificações individuais de 
cada rack.

Uma vez que o ciclo finaliza, o ATS descarrega o rack desinfectado para sua inspeção e embalagem. A carga é 
processada de modo rápido à medida que cada unidade esteja disponível.

Gestão de zonas com espaços restritos

A Steelco oferece soluções automáticas mais inovadoras para áreas de lavagem e desinfecção de uma central 
de esterilização. A disponibilidade de dispositivos automáticos patenteados, como mesas motorizadas giratórias 
e o sistema ATS bem como a experiência em transferência e mesas de armazenamento são valores agregados 
em nossas soluções, o que permite uma redução consistente dos espaços requeridos. Com o novo sistema ATS 
giratório é alcançado o mais alto nível de flexibilidade.

Fases separadas de esfriamento e aquecimento da água.

Em termos de eficiência de processos, é particularmente importante a realização de 
uma fase específica de lavagem prévia a frio.

Para reduzir o tempo total de processos, é possível realizar importantes economias 
de energia se a carga de água for evitada nas câmaras de lavagem dos equipamentos 
implicados na lavagem principal, desinfecção térmica e fases de secagem.

Sistema Automático de Transferência (ATS)

Melhoria da produtividade com 
uma combinação de dispositivos

Vantagens do ATS

• Distribuição equilibrada das 
cargas de trabalho das lavadoras 
de desinfecção térmica e 
consequente programação e 
planejamento dos custos de 
manutenção.

• O sistema de lavagem pode ser 
posicionado em áreas restritas, 
que não permitiriam operações de 
carga mediante carros manuais.

• Facilidade de limpeza da área 
abaixo do sistema ATS.
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Espaço limitado na profundidade

Nosso sistema de carga e descarga automatizado, ATS com função de rotação, 
permite colocar as lavadoras de instrumental perto de paredes ou barreiras.

Deste modo, a profundidade total da instalação é muito reduzida em relação ao um 
sistema de carga e descarga com carros de transporte manuais.

Espaço limitado na largura

Durante a fase de planejamento de um novo departamento, a largura do ambiente 
é essencial para poder introduzir o número de dispositivos necessário para fazer 
frente às necessidades de produtividade. O túnel de lavagem TW 3000/2 permite 
um aumento de mais de 75% da produtividade do sistema, sem necessidade 
de espaços de instalação maiores que os de uma lavadora de instrumental 
convencional com apenas uma câmara. A elevada capacidade produtiva permite 
reduzir o número de dispositivos necessários, recuperar os espaços inutilizados e 
reduzir os custos totais do investimento.

Espaço estreito e longo

Apenas a tecnologia de uma lavadora de instrumentos de câmaras múltiplas com 
túnel pode cumprir com os requisitos de elevada capacidade de reprocessamento 
em um espaço muito limitado na largura. Além disto, esta tecnologia permite 
incrementos de produtividade mediante módulos adicionais, podendo integrar o 
uso da tecnologia de lavagem com ultrassom. Mais espaço pode ser recuperado 
por uma configuração que inclua o funcionamento em comum da área de serviço 
central entre dois dispositivos.

Redução das operações e processamento prévio manual

Segundo os procedimentos internos, uma unidade de limpeza por ultrasom pode 
ser utilizada como uma alterantiva de suporte para a limpeza manual a fim de 
extrair os resíduos de sujeira das morfologias e cavidades mais intrincadas dos 
processos de lavagem / desinfecção. 

O tratamento por ultrassom Steelco com dispositivo US 1000 foi projetado para 
sua completa integração em soluções automatizadas.

Soluções para cada configuração
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Rastreabilidade e controle dos dispositivos

O SteelcoData é um potente pacote de software 
para a visualização dos ciclos. 

Permite uma rápida administração e arquivamento 
no servidor do hospital com informações 
procedentes dos dispositivos, possibilitando seu 
monitoramento remoto em tempo real.

O SteelcoData arquiva todos os dados do ciclo para 
criação de estatísticas personalizadas sobre ciclos, 
alarmes, consumos; além disto, salva um arquivo em 
formato não editável para a documentação legal.

A rastreabilidade dos processos é um elemento essencial no complexo marco de um 
departamento central de esterilização. Um sistema de documentação informatizado 
garante a conexão de todos os dispositivos automáticos implicados no ciclo de 
reprocessamento do instrumental. 

Além disto, garante o monitoramento dos principais parâmetros validados e o registro dos 
dados de documentação do ciclo por cada dispositivo conectado.

SteelcoData
Software de rastreabilidade

Lavadora 
termodesinfectoras

Sistema centralizado de 
produtos químicos

Chefe da central 
de esterilização

Lavadores de 
carros

Esterilizadores

O SteelcoData é a solução para 
centralizar a documentação de 
rastreabilidade.
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Posições de embalagem

O SteelcoData Pro é a solução ERP para a 
administração completa da central de esterilização.

Sua estrutura modular permite personalizar a 
instalação de software segundo suas necessidades 
operacionais e financeiras. O SteelcoData Pro 
proporciona a documentação completa de 
todo o serviço, segue procedimentos padrão 
ou personalizados, otimiza a administração do 
armazenamento e cumpre totalmente com as 
normas legais.

Além disto, garante a total transparência dos custos 
de todo o reprocessamento do instrumental.

SteelcoData Pro
Rastreabilidade e gestão total do 
instrumento médico reutilizável

Sistema centralizado de 
produtos químicos

Servidor do hospital

Chefe da central 
de esterilização

Esterilizadores
Lavadores de carros

O SteelcoData Pro permite 
administrar de modo simples e 
completo as cargas de trabalho, 
a informação correspondente aos 
ciclos de esterilização e lavagem 
bem como gerar exaustivos 
relatórios de produção.

Lavadora 
termodesinfectoras

Seu perfil modular permite muito mais que a 
rastreabilidade total do instrumental: funções 
avançadas para administração de conjuntos, 
controle de custos de reprocessamento, etc...
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Atualmente, os fabricantes de lavadoras de desinfecção não levam em conta 
apenas o cumprimento de seus produtos com as diretrizes padronizadas de 
higiene, como a nova norma 15883, partes 1 e 2. É necessário responder 
igualmente às crescentes demandas dos clientes que buscam os melhores 
resultados de limpeza combinados com eficiência em seu trabalho e cuidado 
ambiental (configurações de ciclo rápido para máquinas DS 800 e DS 1000).

Conceito de ciclo rápido

Água

Energia
TempoDados de um ciclo rápido

Economia de tempo: Tanques de aquecimento prévio diretamente conectados 
com a câmara através de grandes válvulas, com resultados efetivos na redução 
do tempo de ciclo.

Economia de água: Tanque de recirculação de água com sistema de recuperação 
de água quente, que garante a reciclagem da água de desinfecção térmica que 
será utilizada para a fase de lavagem do ciclo seguinte, com redução de energia 
e consumo de água.

Economia de energia: Redução do tempo de ciclo e isolamento térmico.

Uma lavadora de desinfecção em ciclo rápido pode 
economizar até 54 mil litros de água em apenas um ano 
de uso.

Características chave das máquinas de ciclo rápido:

Os equipamentos de ciclo rápido 
podem ser configurados para realizar 
um ciclo completo e validado de 
ciclo de lavagem, desinfecção e 
secagem em apenas 30 minutos.
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1, 2 ou 3 configurações de tanques  
aplicadas às 5 fases de ciclo rápido

A configuração dos tanques de aquecimento prévio em uma lavadora de 
instrumental com ciclo rápido Steelco pode variar em número, função 
e temperaturas de trabalho a fim de melhor satisfazer às necessidades 
ditadas pelos procedimentos do cliente. Os exemplos a seguir tratam das 
configurações para a realização de um ciclo de 5 fases. As temperaturas 
se referem aos tanques de aquecimento prévio. Temperaturas superiores 
(até 93°C) são alcançadas posteriormente pelo aquecimento na câmara 
de lavagem.

Tanques Descrição funcional

O tanque de aquecimento prévio a 85°C de água desmineralizada permite reduzir 
radicalmente o tempo da fase de desinfecção térmica e, portanto, o tempo total do ciclo. 
A água desmineralizada aquecida previamente flui diretamente por uma conexão rápida 
para a câmara de lavagem sem atividade da bomba, minimizando a perda de calor.

O tanque de lavagem de água quente é aquecido previamente a 65°C, o que permite 
reduzir o tempo de lavagem e na sequência o tempo total do ciclo.

O mesmo tanque é utilizado para aquecer previamente a água de enxague enquanto a 
máquina está trabalhando na fase de lavagem. A economia de tempo de aquecimento 
evita o esfriamento da câmara e, portanto, reduz a perda de energia.

O tanque de aquecimento prévio de água desmineralizada a 85°C permite reduzir 
radicalmente o tempo da fase de desinfecção térmica e, como consequência, o tempo 
total do ciclo. A água aquecida previamente flui diretamente por uma conexão de modo 
rápido ao interior da câmara de lavagem sem nenhuma atividade da bomba, minimizando 
a perda de calor.

A quantidade de água fria necessária para a lavagem prévia flui do primeiro tanque de 
modo rápido e direto para a câmara de lavagem, sem nenhuma atividade do tanque.

O tanque de água quente aquecido previamente a 65°C permite reduzir o tempo de 
lavagem e, portanto, o tempo do ciclo.

O mesmo tanque é utilizado para aquecer previamente a água de enxague enquanto a 
máquina atua na fase de lavagem. A economia de tempo de aquecimento evita que a 
câmara esfrie e, portanto, haja perda de energia.

Seguindo os procedimentos do cliente, a água de enxague aquecida previamente 
pode ser reciclada desde o ciclo prévio de desinfecção térmica, acrescentando uma 
redução significativa de energia, água e tempo.

A água desmineralizada do tanque aquecida previamente a 85°C permite reduzir 
radicalmente o tempo da fase de desinfecção térmica e, como consequência, o tempo 
total do ciclo. A água desmineralizada aquecida previamente flui de modo rápido e direto 
para a câmara sem uso da bomba, minimizando a perda de calor.

Fase de lavagem prévia com água fria

Fase de lavagem com água quente

Fase de enxague com água quente

Fase de desinfecção térmica com água desmineralizada

Fase de secagem
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Lavagem com ultrassom
A lavagem com ultrassom protege os operadores e reduz o risco de manuseio dos 
instrumentos. Esta lavagem age sobre a superfície submersa dos instrumentos, 
com milhares de bolhas por segundo para garantir uma perfeita limpeza de 
morfologias mais complexas e para itens de superfícies delicadas, sem realizar 
uma ação abrasiva nem gerar perfurações.

Os dispositivos de tratamento por ultrassom Steelco foram projetados para uma 
completa integração em soluções automatizadas em CME (modelo US 1000) ou 
como unidades individuais (séries US 80, 100, 200 e 300).

Secagem:  
Uma fase de grande importância
Uma secagem adequada é um dos requisitos 
fundamentais. Esta fase pode afetar especificamente 
15% da duração total do processo de uma lavadora 
termodesinfectora convencional e até 30% de uma 
lavadora termodesinfectora do ciclo rápido.

As lavadoras termodesinfectoras Steelco dispõe de um 
sistema eficaz de secagem que facilita a eliminação 
total dos depósitos de água residual de enxague, 
tanto interna como externamente. Ventiladores de 
alto desempenho são controlados eletronicamente 
para ajustar a velocidade de ventilação de modo mais 
apropriado.

Secagem turbo
O sistema Steelco de secagem turbo controla a entrada 
do ar de secagem para uma recirculação de ar filtrado 
através dos filtros HEPA dentro da câmara de lavagem. 
A recirculação de ar cria uma elevada turbulência e fluxo 
de ar no interior da câmara que reduz o tempo de fase 
e como resultado a energia utilizada, aumentando a 
durabilidade dos filtros HEPA.

Dado que a ação mecânica é uma das principais variáveis para conseguir um efetivo 
processo de lavagem, a Steelco estudou diferentes bombas de lavagem, seguindo o 
circuito de lavagem de cada modelo, que garante uma elevada taxa de fluxo com uma 
pressão potente nos injetores. Segundo o protocolo interno de reprocessamento de 
dispositivos médicos, é possível seguir um tratamento com ultrassom como método 
complementar ou alternativo à lavagem manual a fim de extrair os menores resíduos 
biológicos no instrumental complexo antes de sua lavagem automática na máquina para 
sua desinfecção térmica.

Características chave para eficácia na lavagem
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Câmara de lavagem, braços, tanques 
de aquecimento prévio e triplo sistema 
de filtragem fabricados totalmente em 
aço inoxidável de qualidade AISI 316 L 
(DIN 14404) à prova de corrosão.

Projetada e fabricada com bordas e 
cantos arredondados para extrair a 
possível sujeira que pode estar aderida 
nestas zonas mortas e assim evitar a 
formação de bactérias.

Carga de água na câmara verificada 
mediante um sistema volumétrico, o 
qual permite a economia do consumo 
do ciclo.

S
ec

ag
em

Desinfecção térmica do instrumental cirúrgico

Graças ao reconhecimento automático 
dos acessórios, todos os parâmetros 
da máquina e do ciclo de lavagem 
ficam otimizados. O trabalho do usuário 
final se torna bem simplificado e todos 
os erros humanos são drasticamente 
reduzidos.

Diferentes controles estão disponíveis 
para um contínuo monitoramento 
da lavagem, enxague e fase de 
desinfecção térmica: verificação da 
pressão dos dispositivos e sensores de 
rotação dos braços de lavagem.

Ajuste perfeito entre o sistema de 
injeção das prateleiras e as conexões 
da própria lavadora termodesinfectora, 
com a intenção de orientar a água 
diretamente aos objetos com cânulas, a 
fim de garantir também sua desinfecção 
térmica.

Um tratamento de baixa fricção melhora 
a rotação dos braços de lavagem 
para aumentar a eficácia das fases 
de lavagem e secagem. Os braços de 
lavagem são extraíveis e sua superfície 
interna pode ser limpa facilmente ao 
retirar os tampões das extremidades. 
Ambas as operações podem ser 
realizadas manualmente.

A desinfecção térmica é o método de desinfecção mais eficiente e recomendado 
para os dispositivos médicos reutilizáveis. As diretrizes autorizadas recomendam o 
processo de desinfecção térmica em qualquer situação onde sua condição é possível. 

A desinfecção térmica é obtida mediante a uma temperatura de 93°C com tempos 
programáveis para cada ciclo, com o objetivo de satisfazer todas as demandas das 
diferentes legislações estatais.

Registro de temperatura através de 2 sondas independentes PT 1000.

Melhorias e inovações constantes em nossos produtos fazem com que nossos 
equipamentos se comportem de modo mais econômico e alcancem um nível de 
compatibilidade ambiental muito elevado. 

A redução nos consumos de energia e água sempre foram uma de nossas maiores 
prioridades para o desenvolvimento de nossos produtos como confirmado com a nova 
geração de lavadoras termodesinfectoras ecológicas de ciclo rápido.

Melhorias e inovações
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As lavadoras termodesinfectoras Steelco são completadas com uma ampla gama de 
racks, carros, inserções e acessórios estudados para responder a todas as exigências de 
nossos clientes. 

As principais aplicações são: instrumental cirúrgico, instrumental MIC, instrumentos 
de anestesia, instrumentos de oftalmologia, sapatos de borracha para bloco cirúrgico, 
contêineres, mamadeiras, etc...

Racks, carros de transporte, inserções e acessórios
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Sistema de controle Steelcotronic com verificação de autodiagnóstico que monitora con-
stantemente e mostra o status do ciclo diretamente, permitindo a otimização dos proces-
sos e a personalização dos programas configurados no equipamento.

Além disto, garante o registro dos principais parâmetros validados com o objetivo de 
conseguir a rastreabilidade dos itens.

O sistema de controle por microprocessador 
Steelcotronic está disponível em várias versões para 
se adequar às necessidades de nossos clientes. 
Diferentes tamanhos de painéis de controle assim 
como telas e comunicadores são utilizados para a 
programação e monitoramento de uma máquina 
individual ou para sistemas muito mais complexos.

Os painéis de controle permitem memorizar até 100 
programas de lavagem e desinfecção. Um conjunto de 

programas padrão está disponível para instrumental cirúrgico, 
instrumental MIC, instrumentos de anestesia, instrumentos 
de oftalmologia, sapatos de borracha de bloco cirúrgico, 
contêineres, mamadeiras, etc.

O acesso ao painel de controle está protegido por 3 níveis 
de senha (instalador - técnico de manutenção - usuário final) 
e solicita uma identificação pelo operador a fim de permitir a 
programação do ciclo de lavagem e seu início.

Sistema de controle

Durante a execução de cada ciclo de lavagem, o software da máquina gera um relatório. Em função do 
modelo da máquina, os dados registrados podem ser impressos ou transferidos a um PC conectado 
mediante porta serial RS 232 ou Ethernet. 

Todos os parâmetros são registrados, em particular:

• Modelo e número de série do equipamento, identificação do operador
• Data e horário do início e fim do ciclo, status no fim do ciclo
• Valor A0 do ciclo executado
• Consumo programado e medido de água, detergentes e produtos químicos
• Temperatura relevante das duas sondas independentes durante cada fase do ciclo de desinfecção

Dados dos ciclos de desinfecção: registro e impressão
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SteelcoChem
Sistema centralizado de distribuição de produtos químicos

Principais vantagens do sistema

• Redução de custos mediante compra de produtos 
químicos em galões de grande formato. Além 
disto, é eliminada a contínua substituição de 
pequenos galões.

• Eliminação do risco biológico para os operadores 
de máquina.

• Eliminação do risco de erro de troca de produtos 
químicos.

• Capacidade de monitoramento constante do 
consumo e controle das quantidades residuais. 
Deste modo, é eliminado efetivamente o risco de 
interromper os ciclos da máquina por esgotamento 
do produto.

Depósito principal de 
produtos químicos

Lavadoras termodesinfectoras

Sistema intermediário de 
produtos químicos

PLC de controle  
e sistema de bombeamento

Este sistema foi projetado para distribuir produtos químicos aos distintos sistemas de 
lavagem de uma central de esterilização.

O SteelcoChem é a solução que elimina a frequente carga manual de pequenos galões em 
cada lavadora de instrumentos, permitindo poupar tempo e custos.

Esta solução melhora a segurança dos operadores e elimina o risco e erro na carga dos 
produtos químicos. O SteelcoChem é um sistema modular que pode ser integrado com 
monitoramento remoto e funções de segurança adicionais.

SteelcoChem: os mais elevados 
níveis de segurança, sem nenhuma 
interrupção da atividade na central!

4º produto 
químico

Chefe da central 
de esterilização

SteelcoChem
Exemplo de instalação
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Steelco em centrais de esterilização, 
Soluções realizadas
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DS 750 - DS 800 - Lavadoras termodesinfectoras

Projetadas para incrementar as 
necessidades de reprocessamento de 
CME, esta lavadora termodesinfectora 
está disponível como equipamento 
padrão ou configurações de ciclo 
rápido, poupando tempo do ciclo e 
alcançando os mais altos níveis de 
economia de energia e água. 

Esta máquina garante um funcionamento 
na lavagem e desinfecção, comprovado 
de modo eficiente graças à nova 
tecnologia de lavagem à base de uma 
bomba vertical que assegura também 
um completo desague do circuito de 
lavagem.

Filtro HEPA H14 para ar forçado ao 
sistema de secagem com tempo e 
temperatura ajustáveis. Este fator ajuda 
a garantir a secagem perfeita interna e 
externa do instrumental cirúrgico e de 
tubulações.

Sistemas de automação
Os modelos DS 800 são compatíveis 
com o ATS - Sistema Automático de 
Transferência.

Câmara de lavagem

Volume da câmara ~350 lt
Volume da rack ~280 lt

capacidade de 
cestos  DIN 1/1

Medidas

L P A A-

DS 750 - DS 800 mm 900 740 1940 850

mesmo tamanho para a versão de ciclo rápido

A

A-

L
P

Modelos de uma porta

DS 750 ciclo padrão

DS 750 1S
DS 750 2S

Modelos de porta dupla

DS 800 ciclo padrão

DS 800 1S
DS 800 2S

ciclo rápido 
Fast Cycle

ciclo rápido 
Fast Cycle
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- Sistema de controle Steelcotronic com 
tela tátil em cores.

- Perfil ergonômico da altura da porta, que 
permite ao usuário tarefas de carga e 
descarga com comodidade, com a ajuda 
de carros manuais ou automáticos de 
carga e descarga.

- Porta fabricada em vidro de qualidade 
HST.

- Câmara, braços de lavagem e filtros dos 
tanques fabricados em aço inoxidável de 
alta qualidade AISI 316 L.

- Lavagem e temperatura da água 

desmineralizada totalmente ajustáveis 
até 93°C. A temperatura é monitorada 
mediante 2 sensores independentes.

- Bomba de lavagem vertical potente que 
garante uma elevada potência de fluxo 
combinada com uma efetiva injeção 
de água, o que também assegura 
um completo desague do circuito de 
lavagem.

- Mesmo sistema de injeção para o circuito 
de lavagem e secagem.

- Sistema de secagem com ar quente 
forçado provido de filtros HEPA H14.

- Sistema de aquecimento com 
resistências elétricas, potência total 
da máquina de 26 kW (até 38 kW em 
versões de ciclo rápido), 400 VAC, 50 Hz. 
Outras conexões elétricas e sistemas de 
alimentação disponíveis como opção.

- 2 dispensadores de produtos químicos 
providos com medidor de fluxo e nível de 
controle.

- Possibilidade de armazenar até 2 garrafas 
de 5 l na própria máquina.

DS 750 - DS 800 - Características Chave

Principais opções

Sistema tripo de filtragem 
que capta resíduos para 
prevenir a recirculação.

Sistema de 
reconhecimento racks 
de carga.

Conexão tripla de água 
para carros de lavagem 
providos de braços 
de pulverização e/ou 
sistemas de injeção.

Tempo total de ciclo reduzido a 37 minutos

Versões de ciclo rápido

Porta automática com 
movimento vertical deslizante 

para abaixo com dispositivo de 
segurança.

Os modelos 1S estão providos de tanque de grande capacidade para o 
aquecimento prévio de água; os modelos 2S têm dois.

As temperaturas e as funções dos tanques de aquecimento prévio 
podem ser definidas para satisfazer melhor as necessidades ditadas por 
procedimentos de clientes. Permitem obter resultados significativos em 
termos de redução do tempo de execução do ciclo e limitação de consumos 
hídrico e energético.

- 3ª e 4ª bomba de dosagem de 
produtos químicos

- Medidor de condutividade
- Aquecimento a vapor ou misto

- Condensador de vapor
- Sensor analógico do monitor de 

pressão do circuito de lavagem 
(registro de dados)

- Trocador de calor com água de 
desague

- Válvula de esfriamento do dreno
- Sensores de rotação dos braços de 

lavagem
-  Luz no interior da câmara
-  Impressora térmica integrada
-  Leitor de código de barras
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DS 900 - DS 1000 - Lavadoras termodesinfectoras

Modelos de uma porta
DS 900 ciclo padrão

DS 900 1S
DS 900 2S
DS 900 3S

Modelos de porta dupla
DS 1000 ciclo padrão

DS 1000 1S
DS 1000 2S
DS 1000 3S

Estes equipamentos com uma capacidade para 18 
cestos DIN são os modelos de lavadora Steelco 
de tamanho maior projetados para incrementar as 
necessidades de reprocessamento da CME.

Esta máquina garante um funcionamento na 
lavagem e desinfecção comprovado de modo 
consistente e eficiente.

Estes modelos estão disponíveis na versão padrão 
ou configurações de ciclo rápido que poupam 
tempo de ciclo e alcançam os mais elevados níveis 
de energia e economia de água.

Câmara de lavagem

Volume da câmara ~500 lt
Volume do rack ~350 lt

capacidade de 
cestos  DIN 1/1

Medidas

DS 900 - DS 1000

L P A* A-

 mm 1100 960 1940 850

mesmo tamanho para a versão de ciclo 
rápido - estrutura padrão

*Máquina de altura com condensador de 
vapor: 2.475 mm

DS 900 N - DS 1000 N

L P A A-

 mm 900 960 1940 850

Ciclo padrão e ciclo rápido para versão 1S - 
estrutura estreita

 mm 900 960 2620 850

Ciclo rápido para versão 2S e 3S - estrutura 
estreita

A

A-

L
P

A

A-

L
P

A

A-

L
P

90cm

ciclo rápido 
Fast Cycle

ciclo rápido 
Fast Cycle

O equipamento DS 1000 
também pode ser configurado 
com uma estrutura de largura 

reduzida a 900 mm:

DS 900 N 
Modelo de uma porta

DS 1000 N 
Modelos de porta dupla 
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- Sistema de controle Steelcotronic com 
tela tátil em cores.

- Perfil ergonômico do nível de altura da 
porta, que permite ao usuário tarefas 
de carga e descarga com comodidade, 
com a ajuda de carros manuais ou 
automáticos de carga e descarga.

- Porta fabricada em vidro de qualidade 
HST.

- Câmara, braços de lavagem e filtros dos 
tanques fabricados em aço inoxidável de 
alta qualidade AISI 316 L.

- Lavagem e temperatura da água 

desmineralizada totalmente ajustáveis 
até 93°C. A temperatura é monitorada 
mediante 2 sensores independentes.

- Bomba de lavagem vertical potente que 
garante uma elevada potência de fluxo 
combinada com uma efetiva injeção 
de água, o que também assegura 
um completo desague do circuito de 
lavagem.

- Mesmo sistema de injeção para o circuito 
de lavagem e secagem.

- Sistema de secagem com ar quente 
forçado provido de filtros HEPA H14.

- Sistema de aquecimento com 
resistências elétricas, potência total 
da máquina de 26 kW (até 38 kW em 
versões de ciclo rápido), 400 VAC, 50 Hz. 
Outras conexões elétricas e sistemas de 
alimentação disponíveis como opção.

- 2 dispensadores de produtos químicos 
providos com medidor de fluxo e nível de 
controle.

- Possibilidade de armazenar até 3 garrafas 
de 10 l na própria máquina.

DS 900 - DS 1000 - Características Chave

Braços de lavagem
O sistema de acoplamento dos 
braços de lavagem ao circuito 
hidráulico com elementos de baixa 
fricção facilita a rotação destes e 
melhora a eficácia das fases de 
lavagem e secagem.
Os braços de lavagem podem 
ser retirados sem ferramentas, 
providos de tampões que podem 
ser abertos para permitir a limpeza 
das superfícies internas.

Sistema de reconhecimento 
dos racks de carga.

Sistema triplo de filtragem 
que capta resíduoas para 
prevenir a recirculação.

Sistema de conexão
A conexão do carro de lavagem 

ao circuito hidráulico da máquina 
ocorre com sistemas vedados 

que garantem uma lavagem mais 
eficaz e cobertura uniforme da 

temperatura de desinfecção. 
ocorre com sistemas vedados 

que garantem uma lavagem mais 
eficaz e cobertura uniforme da 

temperatura de desinfecção.

Tempo total de ciclo reduzido a 30 minutos

Os modelos 1S estão providos de tanque de grande capacidade para 
o aquecimento prévio de água; os modelos 2S têm dois; os modelos 
3S têm três.

As temperaturas e as funções dos tanques de aquecimento prévio 
podem ser definidas para satisfazer melhor as necessidades ditadas 
por procedimentos de clientes. Permitem obter resultados significativos 
em termos de redução do tempo de execução do ciclo e limitação de 
consumos hídrico e energético.

Versões de ciclo rápido Fast Cycle

- 3ª e 4ª bomba de dosagem de 
produtos químicos

- Medidor de condutividade
- Sistema de secagem por turbo
- Aquecimento a vapor ou misto

- Condensador de vapor
- Sensores de rotação dos braços 

de lavagem
- Sensor analógico do monitor de 

pressão do circuito de lavagem 

(registro de dados)
- Trocador de calor com água de 

desague
- Válvula de esfriamento do dreno
- Leitor de código de barras

- Estrutura de largura reduzida (900 mm)
- Luz no interior da câmara
- Impressora térmica integrada

Principais opções
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Largura de apenas 115 cm

Graças à alta produtividade destes dispositivos, 
seu custo pode ser reduzido, diminuindo também 
o investimento total e recuperando espaços 
operacionais.

Alta produtividade 
e redução dos custos

TW 3000/2 - "smart tunnel"
Túnel para lavagem de instrumental com câmara dupla

62 DIN 1/1 cestos por hora

O túnel de lavagem TW 3000/2 representa um 
enfoque inovador referente ao incremento da 
capacidade de reprocessamento das lavadoras 
de instrumental com uma produtividade de até 
62 cestos DIN 1/1 por hora.

Com seu conceito simples e inteligente, este 
túnel com câmara dupla de lavagem alcança 
facilmente os mais altos níveis de mercado por 
relação produtividade / espaço e produtividade 
/ custos de gestão.

Câmara de lavagem

Volume da câmara ~500 lt
Volume da rack ~350 lt

capacidade de 
cestos  DIN 1/1
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O novo padrão por produtividade, eficiência 
energética, consumo e custos reduzidos em 
sistemas automáticos de lavagem de desinfecção

1a câmara

lavagem prévia

lavagem secagem

enxague

desinfecção

2a câmara

Nas fases de planejamento de uma nova central de esterilização, a largura 
do recinto é o principal item para introduzir o número de dispositivos 
necessários à administração das cargas de trabalho.

O 'Smart Tunnel' TW 3000/2 da Steelco é a solução mais eficaz para 
um aumento radical da produtividade do Sistema, sem necessidade de 
espaço em largura superior ao necessário a uma lavadora de instrumental 
convencional com apenas uma câmara.

18 cestas DIN 1/1

a cada 17 minutos

Acesso frontal para manutenção: 
A chave para vencer o desafio de espaços restritos

A primeira câmara está dedicada às 
fases de lavagem e desinfecção, se 
beneficiando do eficiente sistema de 
tanques direcionados ao aquecimento 
prévio da água, usual em lavadoras de 
instrumental Steelco de ciclo rápido.

Uma garantia para a qualidade de 
lavagem e a eficiência de desinfecção, 
com a máxima redução do consumo 
de água e energia.

A segunda câmara está dedicada apenas 
a realização da fase de secagem.

O correto posicionamento das bocas de 
ventilação dedicadas à recirculação do 
ar gera uma elevada turbulência do fluxo 
que atua no instrumental, tanto por fora 
como em suas partes ocas. A perfeita 
secagem é obtida assim em tempos 
rápidos com redução do consumo de 
energia e de filtros HEPA.

Separação das fases do ciclo em duas câmaras
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Medidas

L P A A+ A-

TW 3000/2 mm 1150 1775 1980 2280 850

TW 3000/2 - Características Chave

- Sistema de controle Steelcotronic com 
tela tátil em cores.

- Perfil ergonômico do nível de altura da 
porta, o que permite ao usuário tarefas 
cômodas de carga e descarga.

- Deslizamento vertical motorizado 
automático até as portas.

- Porta fabricada em vidro de qualidade HST.
- Câmara, braços de lavagem e filtros 

dos tanques fabricados em aço 
inoxidável de alta qualidade AISI 316 L.

- Lavagem e temperatura da água 
desmineralizada com totalmente 

ajustáveis até 93°C. A temperatura 
é monitorada através de 2 sensores 
independentes.

- Temperatura monitorada por dois 
sensores independentes.

- Bomba de lavagem vertical potente que 
garante uma elevada potência de fluxo 
combinada com uma efetiva injeção 
de água, o que também assegura 
um completo desague do circuito de 
lavagem.

- Sistema de tripla filtragem que 
capta resíduos, a fim de prevenir a 
recirculação.

- Mesmo sistema de injeção para o 
circuito de lavagem e secagem.

- Sistema de secagem com ar quente 
forçado provido de filtros HEPA H14.

- Sistema de aquecimento com 
resistências elétricas, potência total da 
máquina de 63 kW, 400 VAC, 50 Hz. 
Outras conexões elétricas e sistemas 
de alimentação disponíveis como 
opção.

- 2 dispensadores de produtos químicos 
providos com medidor de fluxo e nível 
de controle.

Sistemas de automação
O TW 3000/2 pode ser integrado com os 
sistemas de automação ATS.
É compatível com a mesma gama de carros 
de lavagem utilizados pela lavadora de 
instrumental DS 1000.

Principais opções

A A+

A-

L
P

- 3ª e 4ª bomba de dosagem de 
produtos químicos

- Medidor de condutividade
- Aquecimento a vapor ou misto

- Condensador de vapor
- Sensor analógico do monitor de 

pressão do circuito de lavagem 
(registro de dados)

- Trocador de calor com água de 
desague

- Válvula de esfriamento do dreno
- Sensores de rotação dos braços 

de lavagem
- Luz no interior da câmara
- Impressora térmica integrada
- Leitor de código de barras
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- Câmara de lavagem fabricada em aço 
inoxidável com qualidade AISI 316 L

- Portas automáticas deslizantes em vidro 
temperado HST

- Potência de ultrassom de 5200 W - 25 
kHz, com sistema de filtragem por 
radiofrequência e controle da potência de 
0 a 100% incluído.

- Bomba química dosadora automática. 

Medidor de fluxo para validação química 
e controle automático do nível mínimo.

- Microprocessador PLC para uma 
completa verificação e visualização das 
fases de ciclo, destacando o tempo 
residual. Visor duplo em cores, tipo de 
tela tátil com indicações completas do 
funcionamento da máquina.

- Conexão via Ethernet.

Perfis Chave

US 1000 - Lavadora por ultrassom

O equipamento US 1000 foi projetado para 
integrar adequadamente o instrumental 
cirúrgico processado mediante tratamento por 
ultrassom dentro de uma solução automatizada 
de reprocessamento em uma CME.

O equipamento é conectado a um sistema 
automático que carrega e descarrega  
 os racks provenientes de uma máquina de 
lavagem prévia com destino a um sistema ATS.

O equipamento US 1000 está 
equipado com um sistema 
que submerge e eleva o rack 
automaticamente.

Principais opções
- Controle da eficiência do sistema de ultrassom pela 

validação de ciclo.
- Sistema automático de desinfecção da câmara, disponível em 2 versões:

 1) o Circuito independente de desinfecção química para o enxague da 
câmara mediante um braço superior giratório conectado a um dosador de 
desinfetante.
 2) o Desinfecção por vapor através da manutenção das temperaturas de 
lavagem da câmara a 90°C, durante 60 segundos, verificado por uma sonda 
de temperatura independente.

- Comunicação com software de supervisão

- Luz no interior da câmara

Câmara de lavagem

Volume da câmara ~500 lt
Volume o rack ~350 lt

capacidade de 
cestos DIN 1/1
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Integração de sistemas
O TW 3000 pode ser combinado com um sistema ATS e lavadoras de 
desinfecção DS 1000.
O equipamento aceita e gerencia o mesmo tipo de rack e acessórios 
utilizados neste modelo de lavadora termodesinfectora.

TW 3000/3 /4
Lavadora termodesinfectora por câmara múltipla

O TW 3000 é especialmente 
projetado para os departamentos 
de processamento com uma 
elevada taxa de dispositivos 
médicos e utensílios em um espaço 
restrito.

Com isto, a produtividade da equipe 
e a eficiência é melhorada, poupando 
tempo e consumo de energia.

TW 3000/3 - /4
Segundo a norma europeia 
EN ISO 15883-1/2

Câmara de lavagem

Volume da câmara ~500 lt
Volume do rack ~350 lt

capacidade de 
cestos  DIN 1/1
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TW 3000/3

Steelcotronic: 

a máquina é equipada com um 
PLC e uma tela em cores com 
100 programas de desinfecção 
armazenados como padrão.

- Câmaras independentes 
melhoram o fluxo através 
do processamento múltiplo 
de vários ciclos de modo 
simultâneo.

- Áreas de carga e descarga 
providas com estações 
totalmente automáticas.

- Área limpa da CME 
conectada com a área 
suja mediante estações 
de retorno totalmente 
automatizadas.

- Porta de validação para 
cada câmara.

TW 3000/3 /4 - Características Chave

A operação é simples::

um scanner lê de modo automático 
os códigos de barra, seleciona o 
ciclo de lavagem a ser executado 
e o inicia através das diferentes 
câmaras de lavagem e secagem 
sob o controle Steelcotronic.

Soluções executadas
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 Câmara de lavagem

- Sistema de filtragem de nível triplo que capta resíduos e previne 
sua recirculação, prolongando a vida média das bombas de 
lavagem.

- Superfície da câmara extremamente lisa, soldagens sem 
cavidades nem dobras.

- 2 potentes bombas de lavagem verticais fabricadas em aço 
inoxidável, dentro de cada câmara de lavagem / desinfecção. 
Com isto, é assegurado um alto fluxo de lavagem e ao mesmo 
tempo garantido um completo desague de todo o circuito de 
lavagem.

- Portas deslizantes de vidro HST entre cada câmara previnem 
qualquer transferência de carga contaminante entre 
compartimentos.

- É possível realizar uma inspeção visual do ciclo desde a zona de 
serviço a qualquer momento a partir da janela de vidro HST.

- Câmaras com isolamentos acústico e térmico.

 Trocador de calor

- A entrada de água fria desmineralizada troca calor com a água 
de desague da fase de desinfecção térmica, que se encontra 
a 90°C. Este processo permite uma troca de calor de mais 
de 35°C, o qual é traduzido em uma redução do consumo de 
energia.

 Secagem e filtragem

- Sistema de secagem por turbo com filtro HEPA equipado com 2 
ventiladores de alta potência com recirculação de ar quente na 
câmara através de seus braços e condutores de ar. Isto ajuda na 
consecução de uma secagem completa interna e externamente 
de todo o instrumental cirúrgico e tubulações, provocando um 
ciclo mais rápido com uma economia de energia considerável.

 Sistema de dosagem de detergentes

- Caso uma das duas câmaras de lavagem não seja capaz de 
realizar uma fase do ciclo, as duas bombas de membrana para 
detergentes, conectadas em ambas as câmaras de lavagem e 
desinfecção, permitem executar um ciclo completo apenas em 
uma das câmaras.

TW 3000/3 /4 - Lavadora termodesinfectora com câmara múltipla
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Acesso para manutenção e 
painéis de qualidade elétrica 
industrial.

- Acesso de serviço a partir 
de um dos lados com o 
qual é garantida uma fácil 
acessibilidade a todos os 
componentes do equipamento.

 Tanques e conexões

- Câmaras equipadas com 
tanques de aquecimento 
prévio e tanque de 
recirculação.

- Conexão do tanque com 
sensores de medição 
externa.

Flexibilidade modular

A máquina é projetada com 3 a 5 câmaras, dependendo dos requisitos.
Sob solicitação, módulos extras podem ser acrescentados após a instalação para ajustar o TW 3000 às novas e 
futuras necessidades.

Exemplo de uma lavagem em 3 fases

1 Estação de carga

2 Câmara de lavagem

3 Câmara de desinfecção

4 Câmara de secagem

5 Estação de descarga

Exemplo de uma lavagem em 4 fases

1 Estação de carga

2 Câmara de lavagem

3 Câmara de ultrassom

4 Câmara de desinfecção

5 Câmara de secagem

6 Estação de descarga

TW 3000/3 /4 -  Características Chave
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ID 300
Gabinete de secagem para 
instrumento cirúrgico

- Capacidade de até 18 cestos DIN 1/1 
colocados em 9 prateleiras extraíveis 
apoiadas sobre suportes reguláveis.

Equipado com 8 prateleiras extraíveis.

AD 400
Gabinete de secagem misto para 
instrumental cirúrgico, tubos e 
circuitos de anestesia

- Capacidade de até 3 cassetes de 
anestesia para um total de 36 tubos de 
anestesia

- Capacidade de até 9 cestos DIN 1/1 
colocados em 9 prateleiras extraíveis 
apoiadas sobre 9 suportes reguláveis

Ou
- Capacidade de até 18 circuitos de 

anestesia
- Capacidade de até 9 cestos DIN 1/1 

colocados em 9 prateleiras extraíveis 
apoiadas sobre 9 suportes reguláveis

 Equipado com 8 prateleiras extraíveis e 
3 cassetes para tubos de anestesia.

BD 500
Gabinete para secagem de 
cobertura e têxteis

- Como padrão, possui 4 prateleiras 
extraíveis apoiadas sobre seus 
suportes reguláveis. Disponibilidade de 
mais prateleiras segundo a exigência 
de carga.

Opçãopadrão

Gabinete de secagem

Os gabinetes de secagem Steelco estão disponíveis em 
diversas configurações, desde a versão com prateleiras 
dedicadas ao armazenamento e secagem dos instrumentos 
cirúrgicos até a versão mista para instrumentos e tubos de 
anestesia.

Também está disponível a versão para o aquecimento das 
coberturas e secagem de tecido em geral.

Os gabinetes de secagem Steelco estão disponíveis em 
versões de porta única ou dupla passante, com porta de vidro 
para facilitar o controle visual do material depositado.
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A porta, equipada com fechadura, é 
reversível em função da instalação.

Versões de porta única ou porta dupla 
passante.

Lado de carga Versão de porta dupla passante Versão de porta única

- Fabricado em aço inoxidável AIS 304 
com duplo isolamento, assegurando 
que a superfície externa não supere 
49°C.

- Indicador visual de "ponte aberta". 
Porta bloqueada com fechadura. Dupla 
porta passante bloqueável.

- Sistema de controle com painel 
e visor em LED programável em 
°C e °F, o que permite o controle 
rápido e a visualização de estado 
do equipamento. Os dados da 
configuração para tempo e temperatura 
estão protegidos por senha.

- A temperatura de secagem pode ser 
configurada até 80°C. Quando a porta 
é aberta, o alarme de temperatura é 
desativado o tempo necessário até o 
restabelecimento da temperatura no 
interior do gabinete após a porta ser 
fechada. Configuração da temperatura 
de 1 a 999 minutos ou continuamente. 

Uma vez alcançada a temperatura 
configurada, esta será controlada com 
uma tolerância de 5,5°C. No caso de 
aquecimento excessivo, o equipamento 
irá se desligar enviando um alarme 
sonoro aos operadores.

- Tratamento contínuo do ar de secagem 
com raios UV indiretos (opção).

- Circuito de secagem com ventilador 
e conexão com conectores rápidos 
(opcional).

- Alarme visual em caso de bloqueio de 
alguns dos circuitos de secagem.

- Alarme de fluxo de ar (o alarme é 
reiniciado automaticamente quando o 
fluxo de ar é ligado novamente).

- Filtro HEPA para o circuito de secagem. 
Aviso no visor para substituir o filtro.

- Fácil acesso para a manutenção de 
todos os componentes.

Características principais

Opções
- 8 a 9 conexões de ar com conectores rápidos - Prateleira de apoio com guia - Tratamento UV indireto de ar de secagem
- Sensor de umidade - Impressora ST2

A secagem separada dos instrumentos cirurgicos, 
tubos de anestesia e acessórios em geral aumenta em 1/3 
a capacidade produtiva das lavadoras de instrumental.
Uma cabine de secagem pode receber um volume de 
carga similar ao de 2 lavadoras de instrumental.

Conexões

Potência
230V/~/50Hz

Potência ID 300 - BD 500
1700 W

Potência AD 400
1750 W

* outros tipos de conexões elétricas estão 
disponíveis como opcional



*

STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
steelco-asia@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM 
Mollem, Belgium 
info-belgium@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX 
Vianen, Netherlands 
steelco-benelux@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
steelco-france@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
steelco-germany@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
steelco-hungary@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
steelco-mexico@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC 
Kgs. Lyngby, Denmark 
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
steelco-norge@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
steelco-spain@steelcogroup.com

STEELCO USA 
West Palm Beach, USA 
steelco-usa@steelcogroup.com

Branches

STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Headquarters

Lavadoras de desinfeção de comadres

Lavadoras de desinfecção para 
aplicações dentais

ARES – Sistema automático 
de reprocessamento para 

endoscopia flexível

Sistemas de lavagem farmacêuticos 
e para centros de pesquisa

Lavadoras de desinfecção 
para objetos de vidro de 

laboratórios

Lavadoras de desinfecção 
para centrais de esterilização

Autoclaves a vapor
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