
Dynamic II
Aspirador cirúrgico elétrico



Dynamic II Battery é um aparelho moderno e compacto próprio para 
a aspiração. Pode ser usado em consultórios, sanatórios e em casa. 
A bomba de ar a pistão garante um alto desempenho de sucção (20 
l/ min) e não requer manutenção. Com o regulador de vácuo pode-se 
regular o tamanho do vácuo no alcance de 0-80 kPa. O vacuômetro 
indica o valor atingido.

O frasco coletor em policarbonato (garrafa) de 0,5 l; 1 ou de 2 l com 
um dispositivo controla o preenchimento do filtro de aspiração, que 
não polui do ambiente, acompanha o frasco de sucção.

Dynamic II 
modelo com um frasco coletor de  0,5 l (garrafa) número da ordem 11-1210
modelo com um frasco coletor de 1 l (garrafa) número da ordem 11-1211
modelo com um frasco coletor de 2 l (garrafa) número da ordem 11-1212

Acessórios do aspirador cirúrgico Dynamic II
Base móvel Dynamic II   número da ordem 510861
É necessário mencioná-lo no ato da compra. Por conseguinte pode ser instalado pelo 
produtor.

Parâmetros
Vácuo máximo    80kPa (605 mm Hg) 
Dimensões (comprimento x altura x largura)  310 x 240 x 190 mm
Peso      4,3 kg
Frasco coletor (garrafa)   0,5 / 1/ 2 l
Voltagem     230 V /50 - 60 Hz
Desempenho de aspiração   20 l/min, (aspiração interrompida –  
     20 min em funcionamento,
     30 min em descanso)
Proteção dupla contra transbordamento
(aspiração excessiva)    dispositivo de controle de transborda- 
     mento, filtro de sucção MSF
Garantia     1 ano

Filtro microbiológico de aspiração 
O filtro de aspiração não polui o ambiente. É necessário trocá-lo após 24 horas, assim como 
os demais itens de uso descartável. Coloca-se no ingresso para iniciar a conexão do ciclo 
de aspiração no aparelho.

Filtro de aspiração MSF (20 itens / embalagem) número da ordem: 271-022-001

• Design inovador
• Alto desempenho em aspiração
• Pequeno e leve
• Fácil de usar
• Preço acessível

9-04-4008-080404

Reservamo-nos o direito de mudar os 
parâmetros técnicos sem notificação prévia.

Modelo com frasco coletor de 2 l (garrafa) – 11-1212

Modelo com frasco coletor de 0,5 l (garrafa) – 11-1210
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