
Com a velocidade de selagem de 10m/min, elas também são adequadas para elevada 
rotatividade de instrumentos em instituições pequenas e médias 
▪ Processo validável de acordo com a norma ISO 11607-2

Fechamento automático de embalagens seláveis em hospitais, 
consultórios médicos e odontológicos.

seladoras

A unidade operacional intuitiva nas seladoras Hawo
torna muito simples a inserção de dados e a navegação por menus.

▪ Processo validável de acordo com a norma ISO 11607-2
▪ Conexão para software ProDoc e sistemas convencionais de documentação em lote
▪ Economia de energia, com sistema de selagem permanentemente aquecido e 
função de espera automática, que desliga o motor quando não estiver em uso

hm 85O DC-V

hd 68O DE-V

A nova seladora NanoPak supera demais seladoras, em termos de operação 
inteligente, digitalização completa, conectabilidade e sustentabilidade.

Elaborada para atender ao conceito de indústria 4.0!

hm 95O DC-V Nano-Pak

FontMatic Impressão diretamente na embalagem de 
todas informações relevantes.

GREENTEK Consome apenas uma fração da energia de 
aparelhos similares, sem comprometer qualidade dos resultados.

IntelligentScan Atribui  códigos de barras lidos automati-
camente para as funções do aparelho. Também podem ser 
impressos diretamente na embalagem do item estéril.

SealPeak Selagens aderentes, barreira com resistência 
extremamente alta, evitando o rompimento da selagem. 

ValiUp Detecta a temperatura ideal de selagem de acordo 
com a validação do processo.

DataMatic Possibilidade de gravar dados do processo em 
pen drive e transmitir para um computador independente para 
o processamento de dados.

AppCtrl Acesso a todas as funções de programação e de 
operação do aparelho.

DocLink A seladora pode ser conectada em sistema de 
computadores através do console de comunicação integrado. SizeMatic O comprimento ideal do pacote é calculado 

automaticamente, através da leitura de um scaner opcional.



Desde sua fundação, em 1975, a Hawo se dedica a fabri-
cação de seladoras para embalagens de instrumentais 
médicos/cirúrgicos. 

Com objetivo de melhorar os padrões de higiene, oferece 
produtos de alta qualidade em uma ampla variedade de 
acessórios e serviços, otimizando o trabalho na Central de 
Materiais.   

Seladoras Hawo

A Hawo é a empresa líder no mercado mundial quando falamos de seladoras. Todas as inovações são direciona-
das para atender às necessidades dos clientes, visando uma funcionalidade precisa, máxima ergonomia e, claro, 
o maior nível de segurança e qualidade. 

Líder no mercado mundial

A Hawo desenvolve diversas tecnologias que 
processam automaticamente as informações rele-
vantes para a embalagem, para que a utilização e 
operação dos produtos sejam as mais seguras e 
simples possíveis para o usuário. Por meio dos 
logos de função ilustrados, é possível identificar as 
características de cada seladora.

Tecnologia

strattner.com.br


