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ASPIRADOR CIRURGICO DIAPUMP COLIBRI DPM60 

 

 
 
 

• Aspirador Cirúrgico Móvel sobre 4 (quatro) rodízios de 3” com sistema de freio; 

• Painel de controle microprocessado, com display à led, de alto brilho, permitindo a 

visualização à distância; 

• Alarme áudio visual de indicação de frasco; 

• Gabinete construído com segurança IPX1; 

• Motor de baixa rotação (pistão), isento de óleo; 

• Fluxo de ar aspirado 45 lpm +/- 10% (com filtro hidrofóbico) e 50 lpm +/- 10% (sem 

filtro hidrofóbico); 

• Pedal de acionamento IPX8, para segurança operacional em ambiente cirúrgico; 

• Vacuômetro com faixa de leitura de 0 à -760 mmHg / 0 à -100 KPa; 

• Botão para ajuste da pressão de vácuo; 

• Faixa de máxima de -90kPa/-675mmHg (+/- 5%); 

• Frasco coletor graduado em PC de 2, 3 e 5 litros, com boia mecânica de segurança, 

autoclaváveis, sendo o de 3 e 5 litros com alça para transporte; 

• Sistema de anti transbordamento, que interrompe a aspiração, quando o frasco 

coletor estiver cheio; 

• Filtro hidrofóbico na linha de aspiração; 

• Pode ser acoplado 2 frascos coletores, totalizando em sua máxima capacidade até 

10 litros; 

• Suporte para enrolar o cabo de alimentação; 

• Alça frontal para movimentação quando em operação e alça traseira para 

transporte; 
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• Filtro de ar na saída do aspirador para o ambiente; 

• Reconhecimento inteligente de sensor de nível com auto programação ao ligar o 

equipamento; 

• Tecla de modo de operação: contínuo ou pedal; 

• Sistema detector de nível eletrônico incorporado nos frascos. 

 

COMPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS FIXOS DO EQUIPAMENTO: 

 

Descrição Qtde 

CABO DE FORÇA 1 

 

 

Descrição Qtde 

MANGUEIRA DE PVC P/ ASPIRADOR CIRURGICO 2 
 

 
Observação: nos modelos mais novos do equipamento são necessárias 3 mangueiras de 

PVC. 
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Descrição Qtde 

FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVAVEL 2,5L 2 

 

 

Descrição Qtde 

PEDAL DE ACIONAMENTO P/ ASPIRADOR CIRURGICO 1 

 

 

Descrição Qtde 

TAMPA DO FRASCO P/ ASPIRADOR CIRURGICO 2 

 

 

Descrição Qtde 

FILTRO P/ ASPIRADOR CIRURGICO FANEM 1 
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