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Sistema de Aspiração de Fumaça Cirúrgica 

 
 
Equipamento modelo: Buffalo Filter ASTurbo 
 

Equipamento portátil aspirador de fumaça cirúrgica, com filtro 
ULPA, capacidade de aspiração de mais de 1900 LPM, controle 
automático de acionamento e desligamento em sincronia com o 
bisturi elétrico – sem necessidade de acionamento manual, painel 
de informação de duração do filtro em minutos, com prevenção 
de uso do equipamento com filtro esgotado, ajuste de sucção com 

incrementos de 10%, nível de ruído menor que 58 dBA, peso menor que 8kg, 
tamanho menor que 0,030m3. 
 
 
Filtro ViroSafe® Extra Long Life Filter 
 

Filtro para aspirador de fumaça Buffalo Filter ASTurbo com 
duração de até 18 horas, filtragem ULPA, eficaz para partículas de 
0,1 a 0,2 micron e 99.999% de eficiência, 3 entradas para 
mangueiras 1-1/4 polegadas (32 mm), e 7/8 polegadas (22 mm), 
com tampa para fechamento quando sem a mangueira. 
 

 
Equipamento modelo: Buffalo Filter Virovac 
 

Equipamento portátil aspirador de fumaça cirúrgica Buffalo Filter 
ViroVac, com filtro ULPA, capacidade de aspiração de mais de 700 
LPM, controle automático de acionamento e desligamento em 
sincronia com o bisturi elétrico – sem necessidade de 
acionamento manual,  informação de duração do filtro, com 
prevenção de uso do equipamento com filtro esgotado, 3 

velocidades de sucção, nível de ruído menor que 55 dBA, peso menor que 6kg, 
tamanho menor que 0,017m3. 
 
 
Filtro ViroSafe ViroVac 

Filtro para aspirador de fumaça Virovac com duração de até 35 
horas, filtragem ULPA, eficaz para partículas de 0,1 a 0,2 micron e 
99.999% de eficiência, 3 entradas para mangueiras 1/4 polegadas 
(6,4 mm), 3/8 polegadas (9,5 mm), e 7/8 polegadas (22 mm), com 
tampa para fechamento quando sem a mangueira. 
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Mangueira para Laparoscopia: PlumePort™ SEO 
 
Mangueira esterilizada para aspirador de fumaça, com extremidades de 7/8 

polegadas e outra de conexão universal ao trocater, com válvula 
de controle de fluxo para evitar vazamento do gás, com clip para 
fixação da mangueira.  
 
 
 

 
Mangueira para cirurgia aberta: PenAdapt 
 

Mangueira para conexão do aspirador de fumaça ao bisturi 
elétrico, com adaptador que envolve a caneta do bisturi elétrico 
ergonomicamente. Dimensões: 3/8”com (10mm) x 122cm e 7/8” 
(22cm) x 183cm. 
 

 
 
Mangueira para cirurgia aberta 
 

Mangueira para aspirador de fumaça com parte final rígida (20cm) 
e rede de proteção. Dimensões:  7/8”(22 mm) x 3,1 m. 
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