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

Descrição Número da ordem
Pedal *) 11-5102
Comutador de coletor de frasco cheio 11-5107
Base móvel 11-5104
Suporte do frasco coletor de 2 l (garrafa) em ripa conforme as leis européias 11-5108
Suporte do frasco coletor de 4 l (garrafa) em ripa conforme as leis européias, simples 11-5109
Suporte do frasco coletor de 4 l (garrafa) em ripa conforme as leis européias, duplo 11-5114
Suporte do frasco coletor de 2 l (garrafa) no lado do aspirador *) 11-5113
Suporte do ciclo de aspiração 11-5110
Suporte para depósito de armazenamento de cateteres 11-5110
Suporte para depósito de armazenamento de cateteres, duplo 11-5112
Frasco coletor (garrafa) 2 l, tampa de rosca de policarbonato 111-888-200
Frasco coletor (garrafa) 2 l, tampa de pressão de policarbonato 111-888-201
Frasco coletor (garrafa) 2 l, tampa de rosca de polissulfonato 111-888-288
Frasco coletor (4 l), tampa de pressão 111-888-400
Saco descartável para secreções MONOKIT – embalagem para 50 itens 114-087-001
Filtro de aspiração – embalagem para 20 itens 271-022-001
Cânula de aspiração 1,5 m com válvula de segurança em silicone 305-999-001
Cânula de aspiração 1,5 m com válvula de segurança em PVC 305-999-002
Cânula PVC, 8 x 2 mm – embalagem de 20 m 231-008-003
Cânula de silicone, 8 x 14 mm – embalagem de 25 m 232-008-014
Válvula de segurança descartável 111-008-001
Frasco para armazenamento de cateteres 111-888-021
Válvula de controle de água, dupla, com válvula de segurança anti-retorno (VICTORIA THORAX) 111-087-001
Cesto de armazenamento II 11-05105
Frasco para armazenamento de cateteres - integrado 11-5125
Conexão de cânulas QUICK VAC, M 111-888-251
Conexão de cânulas QUICK VAC, F 111-888-250
Frasco coletor (garrafa) FLOVAC 2 l para maior uso 970-010-212
Frasco coletor (garrafa) FLOVAC 2 l descartável – embalagem para  50 itens 000-036-001
Frasco coletor (garrafa) FLOVAC 2 l descart.com cânula de aspiração de 1,8 m – embalagem para 50 itens 000-036-021
Frasco coletor (garrafa) FLOVAC 2 l descartável com cânula de aspiração de 1,8 m e válvula de segurança – embalagem para 50 itens 000-036-041
Saco descartável para secreções FLOVAC 2 l – embalagem para 50 itens 000-036-011
Saco descartável para secreções FLOVAC 2 l com cânula de aspiração de 1,8 m – embalagem para 50 itens 000-036-031
Saco descartável para secreções FLOVAC 2 l com cânula de aspiração de 1,8 m e válvula de segurança – embalagem para 50 itens 000-036-051
Suporte de frasco coletor (garrafa) FLOVAC - plástico 11-5121
Prendedor do suporte FLOVAC – plástico 11-5122
Quadro de armazenamento Victoria II 11-5116
*É necessário mencioná-lo no ato da compra. Por conseguinte somente o fabricante pode instalálo.

Victoria
Aspirador elétrico

Saco descartável para 
secreções MONOKIT

Válvula de segurança – 
aumenta consideravelmente o 
conforto na hora de aspirar

Frasco coletor (garrafa) 0,5; 
1; 2 e 4 l de policarbonato, 
para uso freqüente olissul-
fonato

Comutador de coletor de 
frasco cheio

Cesta para armazena-
mento 

Depósito para armaze-
namento de cateteres e 
porta depósito simples, 
duplo

Filtro de aspiração (em-
balagem para 20 itens)

Pedal



• desempenho de sucção comprovado
• aparelho de sucção confiável para
 funciomento duradouro
• 6 anos de garantia na bomba de ar

É mais silencioso do que o seu computador!
Pelo seu uso único de um sistema de abafamento
do som e de vibração Victoria é muito silenciosa, 
somente 39,4 dB.

VICTORIA Portable 
Aspirador silencioso e de alto desempenho para 
ambulâncias e quartos de hospitais, apropriada 
para aspirações rápidas de longo e curto prazo.

VICTORIA Portable con eurolistón
com ripa conforme as leis européias O aspirador 
é equipado de uma ripa conforme as leis euro-
péias em dimensões de 25x10 mm, o que per-
mite o uso dos seus suportes e frascos coletores 
(de garrafa).

VICTORIA Versa 
Varieadade mais comumente usada extensamente em leitos 
de hospitais, unidades de anestesia, UTI, internações, oto-
rrinolaringologia, em cirurgias, para ginecologia, ortopedia, 
endoscopia, etc.

VICTORIA Lipos
Frasco de aspiração com alto desempenho em aspiração 
destinado sobretudo a lipoaspiração e salas de operação.

VICTORIA Thorax 
Frasco de aspiração destinado à aspiração regular de 
secreções (como os tipos anteriores), assim como à 
drenagem efetuada em UTIs, cirurgias torácicas e ab-
dominais.
Victoria Thorax conta com a possibilidade de sugar 
com um alto desempenho e de maneira simples e única 
mesmo durante a drenagem que está sendo efetuada.

Tipo Portable Versa Thorax Lipos
Número da ordem 11-1110 11-1120 11-1130 11-1140
Frasco coletor (garrafa) 2 l com tampa de pressão ● ● ●
Frasco coletor (garrafa) 2 l com tampa de rosca ● 2 itens
Suporte de frasco coletor (garrafa) 2 l no lado do frasco de aspiração ●
Porta frasco coletor (garrafa) em ripa conforme as leis européias ● ● 2 itens ●
Ciclo de aspiração em PVC, válvula de segurança, filtro de aspiração MSF ● ● ● ●
Conexão de tudo Quick-Vac ● ● ● ●
Base móvel ● ● ●
Válvula de controle de água dupla ●
Velocidade de aspiração normal +/- 5% 43 l/min 43 l/min 43 l/min 50 l/min
Velocidade de aspiração efetiva +/- 5% 38 l/min 38 l/min 38 l/min 45 l/min
Vácuo -7/-90 kPa -7/-90 kPa -7/-90 kPa -7/-93 kPa

(0-680 mmHg) (0-680 mmHg) (0-680 mmHg) (0-700 mmHg)
Ruído LAeq 39,4 dB LAeq 39,4 dB LAeq 39,4 dB LAeq 39,4 dB
Corrente elétrica 110 VA 110 VA 110 VA 110 VA
Dimensões (comprimento x altura x largura) em milímetros 440 x 300 x 310 480 x 900 x 460 480 x 900 x 460 480 x 900 x 460
Peso (sem acessórios) 12,5 kg 21 kg 24 kg 21 kg
Alcance da pressão na drenagem 0 – 40 cmH2O

Vacuômetro 
com intervalos 
coloridos bem 
marcados

Proteção tripla contra 
transbordamento

Indicação luminosa de 
andamento

Regulador de vácuo

Válvula de segurança

Flexibilidade máxima graças à ripa conforme as leis 
européias, na qual se podem instalar dois ou três 
frascos coletores (garrafas) de qualquer tamanho 

(oferecemos as opções com 0,5; 1; 2 e 4 l), opcio-
nalmente mais acessórios (válvula controladora de 

água, suporte de circuito de aspiração).

Cabo para manipulação 
simples

Fio – 3 m

Depósito integrado para ar-
mazenamento de cateteres

Comutador de coletor de frasco cheio (garrafa) 
– depois do preenchimento do frasco coletor 

(garrafa) direcione em um único movimento de 
aspiração as secreções ao outro frasco coletor 

(garrafa)

Conexão Quick-Vac 
para retirada rápida 
e segura das cânulas 
e frascos coletores 
(garrafa)

Cesto de armazena-
mento

Freio das rodas

Pedal


