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Lavatórios
Indicados para uso hospitalar e veterinário,  nossos Lavatórios possuem 5 acionamentos
diferentes (à escolha do cliente): por sensor fotoelétrico, pedal frontal elétrico na altura do
joelho, pedal eletrônico no chão, pedal frontal hidráulico e pedais tríplices. Voltagem de
acionamento de 12 V. Nossos lavatório atendem a resolução da ANVISA RDC 50/11 tanto
para pias de lavagem como para lavabos cirúrgicos. 

Para melhores informações sobre os produtos, entre em contato com nossos
consultores de vendas.

 

500-1 Acionado por pedal 500-1 Tríplice 500-1 Acionado por Sensor

1000-1 Acionado por pedal
1000-1 Acionado por sensor

1000-2 Acionado por pedal 1000-2 Acionado por sensor 1500-2 Acionado por pedal

Lavatório para Parede



2000-3 Acionado por pedal 

1500-2 Acionado por sensor 1800-2 Acionado por pedal

Lavatório Especial Trapezoidal
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1800-2 Acionado por sensor

2000-3 Acionado por sensor 2000-3 pedais tríplices 

Lavatório Especial Trapezoidal



Armário para Medicamentos
Com vidro transparente nas portas, seguros por uma moldura de aço
inox na parte interna e com chave para travamento das portas, o que
assegura a total segurança dos medicamentos. O acabamento é
excelente, possui rodízios com freios o que facilita o transporte e o
travamento para que a manipulação dos medicamentos seja feita com
facilidade na superfície superior do móvel. O Armário para Medicamentos
vem com a configuração padrão de 2 prateleiras internas em aço inox, ou
ainda, pode ser configurado conforme a sua necessidade adicionando
mais prateleiras ou gavetas. 

Armário Vitrine Suspenso
É ideal para o armazenamento de instrumentos, medicamentos e
equipamentos. Amplamente utilizado em clínicas, hospitais, clínicas
veterinárias e laboratórios. Possui duas portas em vidro de 4 mm com
chave para que seu conteúdo, sendo este de alto valor, fique totalmente
seguro; com dobradiças reforçadas e prateleira em inox. Podendo ser,
também, um expositor de artigos para venda, geralmente em clínicas
veterinárias, dado ao seu acabamento impecável e seu design permite
que seja colocado em locais visíveis para os clientes.

Totem Display de Alcool Gel
Este Totem de Display para Álcool em Gel é ideal para a higienização das
mãos sem toque, pois ele é acionado por sensor fotoelétrico sem que
precise encostar no Display. Perfeito para os clientes e colaboradores de
estabelecimentos comerciais e industriais; para pacientes e profissionais
da saúde em hospitais e clínicas; em ambientes públicos, eventos, feiras e
shows. O reabastecimento é fácil e o reservatório tem a capacidade para
1 litro de álcool gel. Por ser confeccionado em aço inoxidável é altamente
resistente. É um produto 100% nacional, com design funcional e de alta
durabilidade.

Prateleira com Mãos Francesas
É um equipamento que remove os gases provenientes do ácido
paracético utilizado para a desinfecção dos capilares e outros materiais
utilizados na hemodiálise e diálise peritonial. É totalmente resistente à
corrosão química, portanto é de alta durabilidade. Possui design
moderno e juntamente com a nossa Bancada de Reuso de Capilares
formam um conjunto altamente eficiente. Confeccionada sob medida.
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Expurgo Hospitalar
Utilizado em ambientes hospitalares, possui tampa e sistema de jato de
água com opção de automatização desse sistema, onde não necessita do
uso da válvula Hidra. O Expurgo Hospitalar Proporciona funcionalidade,
praticidade e higiene no descarte de materiais contaminados sólidos e
líquidos gerados pelos centros cirúrgico e unidades de internação. Os
profissionais da saúde correm riscos diários de contaminação quando as
medidas necessárias e corretas não são seguidas. O Expurgo em aço
inoxidável evita eficientemente a contaminação acidental e são
desenvolvidos para atender a centros que requerem máxima limpeza.
 

Cone para Expurgo

Sifão para Expurgo
O Sifão para Expurgo é um acessório que complementa o expurgo. É
muito importante, pois bloqueia o mau cheiro provenientes do esgoto e
retém resíduos sólidos que, porventura, sejam descartados no expurgo. A
qualidade e a durabilidade são muito altas, já que o aço inoxidável
utilizado na fabricação resiste a ambientes corrosivos. possui tampão de
plástico resistente com vedação. É um acessório que garante conforto e
higiene ao ambiente hospitalar e seus profissionais.
 

Saboneteira
A Saboneteira possui um modelo moderno ideal para uso em ambientes
clínico-hospitalar, cozinhas industriais, refeitórios e principalmente na
indústria alimentícia, pois neste ambiente a higienização das mãos é
primordial. Também é muito utilizado em ambientes de alto tráfego como
shoppings, igrejas, escolas, restaurantes, entre outros. O reabastecimento
é fácil e o reservatório tem a capacidade para 800 ml de álcool gel. Para
acionar, basta apertar o botão frontal. 
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 Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, é utilizado em ambientes
hospitalares. O Cone para Expurgo possui colarinho para e pode ser
colocado em bancadas de granito ou outro material, com sistema de jato
de água incluso podendo optar pelo sistema automático onde não
necessita o uso da válvula Hidra. O Cone para Expurgo proporciona
funcionalidade, praticidade e higiene no descarte de materiais
contaminados sólidos e líquidos gerados pelos centros cirúrgico e
unidades de internação.

https://sicainox.com.br/uso-tipico-dos-acos-inoxidaveis/


Estante
Com acabamento impecável, as Estantes em aço inoxidável de alta
qualidade, trazem ao seu ambiente elegância e aspecto higiênico. Ideais
para indústrias, cozinhas industriais e cozinhas residenciais. Também
podem ser usadas em hospitais, clínicas, escritórios, almoxarifados e
locais de armazenamento. Produto confeccionado sob medida.
 
 

Gaveteiro Slim Plus

Mesa Auxiliar
A Mesa Auxiliar possui duas superfícies, superior e inferior, com opção de
varão no lugar da superfície inferior e rodízios giratórios que facilitam a
locomoção. Pode-se optar, também, por prateleira inferior ao invés da
barra de reforço.

A Mesa Auxiliar é confeccionada em três tamanhos:
 40x40x80 cm
 60x40x80 cm
 80x40x80 cm

Aparador Cirúrgico Veterinário
O Aparador Cirúrgico para Veterinária possui rodízios com freios, tampo
com bordas elevadas e reguladores de altura. Usada para amparar
instrumentos cirúrgicos durante o procedimento, O aparador é
extremamente prático, ergonômico e de acabamento excelente. Produto
de uso exclusivamente veterinário.
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O Gaveteiro Slim possui acabamento escovado, pés tubulares com 4
rodízios giratórios para facilitar a locomoção (sendo 2 deles com travas
garantindo a fixação no local) e gavetas com corrediça de alto
desempenho. Prático e compacto, sua durabilidade é alta sendo ideal
para hospitais, clínicas, comércios, escritórios e cozinhas. As duas
prateleiras inferiores garantem mais espaço funcional, podendo optar por
apenas uma prateleira inferior. Este gaveteiro permite que você use sua
criatividade, utilizando-o em outros ambientes. 

https://sicainox.com.br/uso-tipico-dos-acos-inoxidaveis/


Bica de Torneira

Bica de torneira com base móvel e arejador articulado, em material
cromado. Ideal para qualquer tipo de cuba ou lavatório. Robusta e
resistente, essa bica é muito prática e tem um custo benefício ótimo.
Ficha Técnica 

Mesa de Parede

Banheira com Sistema Pantográfico
A Banheira Pet com Sistema Pantrográfico proporciona a ergonomia
perfeita para o profissional e seus colaboradores. O sistema pantográfico,
com acionamento elétrico, permite posicionar a mesa em diferentes
ângulos, alturas e também movimenta-se horizontalmente e
verticalmente. Podem ser acoplados tapetes antiderrapantes, a
capacidade dela serve tanto para animais de pequeno porte, médio porte
e de grande porte. Produto feito sob medida.

Mesa para Necropsia
Com estrutura robusta, a mesa vem com balde de alumínio para dejetos,
bordas elevadas, pés niveladores para maior conforto na hora do uso e
vincos de escoamento direcionados para o orifício de descarte. Indicada
para uso em clínicas veterinárias e universidades de Medicina Veterinária.
A simplicidade e a praticidade aliadas a um valor acessível, fazem com
que o custo-benefício deste produto seja excelente.
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Com capacidade para suportar até 50 kg, a Mesa de parede é ideal para
otimização de espaço em ambientes pequenos, pois é dobrável e quando
não se está sendo utilizada fica pendurada na parede, não ocupando
espaço.



Papeleira
 A Papeleira em Inox vem com o kit de instalação composto por parafusos
e buchas. Com capacidade para 600 toalhas de papel, é de fácil reposição
com fechamento à chave por segurança. Higienização perfeita das mãos
com praticidade e versatilidade.

Banheira Pet 900

 Banheira Pet 1200
Ideal para uso em clínicas e hospitais veterinário, Pet Shops onde há o
serviço de banho. A Banheira Pet 1200 tem a altura ideal para
proporcionar a ergonomia perfeita, garantindo o conforto do profissional
no uso por longas horas. A prateleira inferior também em aço inoxidável,
firme e resistente, proporciona praticidade na hora do uso, podendo
armazenar galões de shampoo, perfume, toalhas ou equipamentos tais
como, tesouras, pentes, escovas, entre outros. Possui pés niveladores.
 

Pedal de Acionamento
o Pedal de Acionamento Automático é robusto e extremamente durável.
Possui um temporizador que controla o tempo de vazão do líquido que
sai da bica, para acioná-lo basta pressionar o botão frontal com o pé,
evitando, assim, o contato manual e a contaminação cruzada. O apelo
higiênico é notável e a instalação é feita com engate flexível de metal ou
plástico e a fixação no chão por parafusos ou fita adesiva de alta
resistência. Usando este tipo de botão, a economia de água chega a
setenta por cento. A torneira acompanha o produto.
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A Banheira Pet 900 tem a altura ideal para proporcionar a ergonomia
perfeita, garantindo o conforto do profissional no uso por longas horas. A
prateleira inferior também em aço inoxidável, firme e resistente,
proporciona praticidade na hora do uso, podendo armazenar galões de
shampoo, perfume, toalhas ou equipamentos tais como, tesouras, pentes,
escovas, entre outros.



Tampo com Cuba e Expurgo
 Ideal para o ambiente hospitalar. Possui sistema de jato de água, tampa,
sifão para expurgo (opcional), sifão para a cuba, válvula e dreno para a
cuba. Fabricado sob medida, de acordo com 0 CME (Centro de Materiais
Esterilizados), sala de expurgo, UTI, sala de utilidades, entre outros. Possui
pia de lavagem e pia de despejo com válvula de descarga e tubulação de
esgoto. O Tampo com Cuba e Expurgo aceita qualquer cuba do tipo
funda, fazendo com que a desinfecção seja mais efetiva. Produto feito sob
medida.

Tampo Liso

Torneira Automática
A Toneira Automática é versátil, podendo ser acoplada em vários tipos de
cubas, inclusive em alguns modelos sobressalentes ao tampo e inclui kit
de instalação completo. Seu uso é bastante abrangente, como: ambientes
públicos, hospitais, clínicas, comércios, empresas, industrias, cozinhas
industriais e residenciais. Com arejador articulado proporcionando maior
conforto na hora do uso e design moderno e elegante.

Torneira Tríplice
 A Torneira Tríplice Sica Inox foi desenvolvida a partir da grande demanda
em processos de prevenção de infecções na área da saúde e industrial,
pois a Torneira Tríplice proporciona a correta assepsia das mãos. Com
capacidade de dispensar três tipos de líquidos (água, sabão, degermante
ou outros), em uma única saída e sem o contato entre eles. Acionada por
pedais elétricos, um para cada tipo de líquido, proporciona conforto e
economia na hora do uso. 
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Os Tampos Lisos são resistentes a ambientes corrosivos, são robustos e
suportam objetos pesados como equipamentos hospitalares e máquinas
industriais. Muito versáteis, os Tampos Lisos também podem ser utilizados
em comércios, frigoríficos, cozinhas industriais e residenciais. O apelo
higiênico é notável, pois é de fácil limpeza, higienização e esterilização.
Produto confeccionado sob medida.

https://sicainox.com.br/sobre-barreira-sanitaria-em-industrias/
https://sicainox.com.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/


Torneira Eletrônica
 A Torneira Eletrônica é versátil, podendo ser acoplada em vários tipos de
cubas, inclusive em alguns modelos sobressalentes ao tampo. Seu uso é
bastante abrangente, como: ambientes públicos, hospitais, clínicas,
comércios, empresas, industrias, cozinhas industriais e cozinhas
residenciais. Possui arejador articulado proporcionando maior conforto
na hora do uso, além de um design moderno e elegante. Voltagem de
acionamento de 12V.

Banheira Pet 1200 Plus

Mesa de Atendimento com Pia

Lava Mãos Automático
O Lava-mãos com Torneira Automática é prático e compacto, oferece
facilidade na assepsia das mãos, pois é acionado por botão frontal na
altura do joelho. Ideal para hospitais, clínicas, indústrias (barreiras
sanitárias) e cozinhas industriais. Os nossos Lava-mãos possuem 5
acionamentos diferentes (à escolha do cliente): por sensor fotoelétrico,
botão frontal elétrico na altura do joelho, pedal frontal hidráulico e pedais
tríplices.
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Tem a altura ideal para proporcionar a ergonomia perfeita, garantindo o
conforto do profissional no uso por longas horas. O grande diferencial
nesta banheira é a divisória removível, assim o profissional poderá ter duas
estações de banho ao mesmo tempo, otimizando tempo e maximizando
lucro. Removendo a divisória, a Banheira Pet 200 Plus fica com a largura de
120 cm onde o animal pode se movimentar com facilidade. A prateleira
inferior também em aço inoxidável, firme e resistente, proporciona
praticidade na hora do uso. Possui pés niveladores.

O apelo higiênico é notável, pois é de fácil limpeza, higienização e
esterilização. Possui pia integrada, com cuba funda, medindo
46x30x17cm, para a lavagem das mãos e dos utensílios, assim a
praticidade deste produto se torna notável. Com pés niveladores
proporcionando estabilidade ao móvel durante o procedimento. Para o
melhor uso desta mesa nós indicamos a instalação de torneira
automática, podendo optar por acionamento por pedal ou por sensor
fotoelétrico, assim não haverá o contato das mãos com o equipamento.
Outro acessório importante é o balde coletor de dejetos em alumínio que
acompanha o produto.

https://sicainox.com.br/sobre-barreira-sanitaria-em-industrias/
https://sicainox.com.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/
https://sicainox.com.br/produtos/torneira-eletronica/


Lava Mãos Eletrônico
O Lava-mãos é prático e compacto, oferece facilidade na assepsia das
mãos, pois é acionado eletronicamente por sensor. Fabricado em aço
inoxidável de alta qualidade, ideal para hospitais, clínicas, indústrias
(barreiras sanitárias) e cozinhas industriais. Prático e compacto, se adapta
facilmente em qualquer espaço do ambiente. É um produto de alta
qualidade e de fácil higienização. Voltagem de acionamento de 12V.
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A Maca Veterinária é utilizada para o transporte dos pets. As proteções
laterais são articuladas e podem ser abaixadas ou levantadas conforme a
necessidade, vem com suporte para soro removível e pés tubulares
quadrados em inox com rodízios giratórios com travas. Extremamente
robusta, a Maca Veterinária é um produto de alta durabilidade e
funcionalidade.

Maca Veterinária

É ideal para hospitais e clínicas veterinários, possui suporte para soro,
balde de alumínio, vincos de escoamento para o meio, amarras para pet e
o controle de comandos. Vem com o suporte para odontologia. A mesa é
bastante robusta e tem a capacidade de suportar até 120 kg, sendo ela
com sistema pantográfico com acionamento elétrico com motores
blindados e silenciosos. A altura chega a 100 cm, podendo, também,
inclinar para a direita ou esquerda, assim a ergonomia do produto é
perfeita, garantindo o conforto do profissional veterinário em cirurgias
longas e procedimentos de ortopedia, que exige inclinação da mesa.

Mesa Pantográfica com Dois Motores

Suporte para Soro
o Suporte para Soro possui regulagem de altura podendo atingir 300 cm
e a altura minima é de 170 cm. Base de quatro pés com proteção de
borracha anti deslizante ou com opção para rodízios, capacidade para
dois frascos de soro.

https://sicainox.com.br/higienizacao-das-maos-na-assistencia-a-saude/
https://sicainox.com.br/uso-tipico-dos-acos-inoxidaveis/


Berço para Internação
O Berço para Internamento Veterinário é utilizado na internação de
animais domésticos em situação delicada, que precisam de
acompanhamento mais rigoroso. Possui pés com rodízios para facilitar a
movimentação, prateleira inferior em inox, suporte para soro removível e
suporte para cilindro de oxigênio de 5 litros. As grades laterais podem ser
abaixadas manualmente e possuem dobradiças e travas reforçadas.
Acompanha colchonete de espuma revestido de Courvin (couro sintético),
com protetores laterais também de espuma e revestimento igual. Opção
de suporte para monitor cirúrgico.
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É extremamente versátil, podendo ser usada para procedimentos simples
e para as cirurgias. Sua altura é de 90 cm podendo chegar a 110 cm. Com
o sistema de regulagem de altura manual, ela pode ser usada inclinada
para frente ou para trás, assim a ergonomia do produto é perfeita,
garantindo o conforto do profissional veterinário em procedimentos
cirúrgicos longos. Possui suporte para soro em inox, vincos de
escoamento direcionados ao ralo e balde para dejetos em alumínio.

Mesa de Atendimento com
 Altura Regulável

Possui suporte para soro, balde de alumínio, placa odontológica
removível com perfuração oblonga. Robusta, tem a capacidade de
suportar até 100 kg. Sendo ela com sistema pantográfico com
acionamento elétrico, a altura pode chegar a 110 cm, assim a ergonomia
do produto é perfeita, garantindo o conforto do profissional veterinário
em procedimentos odontológicos longos.

Mesa Pantográfica para Odontologia 

Mesa de Atendimento Standard
É extremamente versátil, podendo ser usada para procedimentos simples
e para pequenas cirurgias, não muito complicadas. Possui suporte para
soro em inox, vincos de escoamento direcionados para o ralo, balde para
dejetos em alumínio e amarras para pet. Tem a opção de adquirir o
suporte para uso como mesa odontológica.
 



Bebedouro Pet
Indicado para hospitais e clinicas veterinários, orla marítima, shoppings,
salão de exposições, espaço pet friendly, entre outros, trazendo mais
higiene e estética para seu espaço. O Bebedouro Pet  é composto por
dois modelos de acionamento (escolha do cliente): automático (botão ou
sensor) e hidráulico.
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Fabricado em duas versões: com um ou dois recipientes. É o mais
indicado para hospitais e clinicas veterinários, orla marítima, shoppings,
salão de exposições, espaço pet friendly, entre outros, trazendo mais
higiene e estética para seu espaço. O Bebedouro Pet Plus  é composto
por dois modelos de acionamento (escolha do cliente): automático (botão
ou sensor) e hidráulico.

Bebedouro Pet Plus

Os Tampos com Cuba Sica Inox são muito versáteis, podem ser utilizados
em comércios e cozinhas industriais. O apelo higiênico é notável, pois é
de fácil limpeza, higienização e esterilização. O tipo de cuba que
acompanha este produto, depende da escolha ou do projeto do cliente.
Produto confeccionado sob medida.

Tampo com Cuba 

Mesa de Procedimentos
Possui sistema de esgoto próprio, local para inserir condutor de água,
torneira e tampo vazado removível. É extremamente versátil podendo ser
usada em procedimentos cirúrgico simples; pré cirúrgicos para a
preparação do animal; procedimento odontológico e pós cirúrgicos. A
Mesa de Procedimentos Veterinários permite a lavação do animal, pois
removendo o tampo vazado se transforma numa área de lavagem com
escoamento central. Pode ser usada, também, para os curativos pós
cirúrgicos. Este produto pode ser confeccionado com pés aparentes ou
com um gabinete multiuso para armazenamento de materiais  

https://sicainox.com.br/espacos-pet-friendly-em-crescimento-no-brasil/
https://sicainox.com.br/espacos-pet-friendly-em-crescimento-no-brasil/


Calha Cirúrgica
É resistente, versátil e robusta, fazendo com que na hora da cirurgia o
profissional veterinário foque totalmente no conforto e bem estar do
paciente. Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, a Calha Cirúrgica
garante rigidez e firmeza para o profissional no ato cirúrgico, ou seja,
garantindo a maior eficiência e controle.
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