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INSTRUÇÃO DE MONTAGEM 

 

1º Passo: 

Remova cuidadosamente o carrinho da embalagem de papelão e do plástico bolha. Ao remover o plástico bolha, se 

utilizar objetos cortantes, cuidado para não cortar as mangueiras ou riscar os frascos que estão montados no 

interior. Após remover todas as embalagens vocês se depararão com os seguintes componentes: 

COMPONENTES DO CARRO DE ASPIRAÇÃO 

Frasco + Bolsa Descartável 
1,5 ou 2,0 litros 

Frasco Reutilizável 
1,5 ou 2,5 litros 

Regulador de Aspiração 

 

  

 

Mangueira para Vácuo Tubo de Silicone Válvula Anti-Retorno 

  

 

 

Suporta até 4 frascos, podendo optar entre: 

 Frasco reutilizável, com capacidade de 1,5 ou 2,5 litros; 

 Frasco com bolsa descartável, com capacidade de 1,5 ou 2,0 litros. 
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2º Passo: 

Conectar o Regulador de Aspiração no bico roscado que está na parte superior do carrinho, como na imagem abaixo. 

Antes de rosquear erga a capa de travamento do Regulador e só abaixe após rosqueado para travar. 

 

Capa de Bloqueio 

Rosquear o 

Regulador de 

Aspiração 
Conectar mangueira 

no painel de gás 

Válvula anti-transbordo. Só 

possui no primeiro frasco. 

Válvula Anti-Retorno 
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3º Passo >> 1º Modelo: 

 

INSTRUÇÃO PARA FRASCOS REUTILIZÁVEIS 

Os frascos são interligados em série. A ordem para conectar as mangueiras de silicone são: 

  1   – Descrição “VACUUM” 

  2   – Descrição “PACIENT”  

 

MONTAGEM EM SÉRIE 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 Somente o frasco #4 conectado diretamente ao regulador tem a válvula anti-transbordo conectado na tampa. 

Os frascos #1, #2, e #3 não devem ter a válvula. 

  

Frasco #4 

Frasco #3 

Frasco #2 

Frasco #1 

Paciente 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

O fluído vai encher os frascos 

automaticamente do #1 -> #2 -> 

#3 e vai parar no #4 devido a 

válvula anti-transbordo. 

Válvula                  

anti-transbordo 



 
 

 

Carro de Aspiração Cirúrgico - Montagem 

BHP Produtos Médico-Hospitalares Ltda. 
Rua Brigadeiro Faria Lima 2701 – Sala 01 – Araçatuba-SP 

(18) 2102-0622 - comercial@bhpmed.com.br 
www.bhpmed.com.br 

3º Passo >> 2º Modelo: 

 

INSTRUÇÃO PARA FRASCOS DESCARTÁVEIS 

 

MONTAGEM EM SÉRIE 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 Somente o frasco #4 com a bolsa de tampa verde possui o filtro hidrofóbico. Os frascos #1, #2 e #3 não devem 

ter o filtro (tampa branca). 

 Certifique-se de que a tampa da bolsa descartável está bem conectada no frasco para garantir a vedação, caso 

contrário a mesma se colapsará prejudicando o funcionamento.  

Frasco #4 

Frasco #2 

Frasco #1 

Frasco #3 

Paciente 

O fluído vai encher os frascos 

automaticamente do #1 -> #2 -> 

#3 e vai parar no #4 devido ao 

filtro hidrofóbico da bolsa de 

tampa verde. 
Filtro hidrofóbico 

A ligação da mangueira de vácuo 

nos trilhos dos frascos evita que 

a bolsa descartável se contraia 
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Exemplos de montagem com Frascos Descartáveis:  

 

 

 


