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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Atendendo a necessidade do mercado por um produto destinado a aspiração de secreções, pautado em 

normas internacionais, a BHP apresenta a mais completa linha de reguladores de aspiração de secreções. 

A linha de Reguladores de Aspiração da BHP foi desenvolvida para a extração de líquidos corporais em 

centros de pediatria, UTI e centros cirúrgicos.  

Sua função é extrair os fluidos no menor tempo possível e com o maior conforto do paciente obedecendo 

aos critérios e procedimentos para cada uso.  

Produzido em ABS e altamente resistente ao calor, em conformidade com as mais recentes normas de 

segurança ISO e CE.  

Fluxo máximo para 55 lpm @ 380 mm Hg @ 1 ata  
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

  

Modelo 

 
 

Pediátrico 
882VR-160 

 
 

Adulto 
882VR-300 

 
 

Cirúrgico 
882VR-760 

Vácuo 0 – 160 mmHg 0 – 300 mmHg 0 – 760 mmHg 

Precisão 4% 4% 4% 

Fluxo 50 lpm 60 lpm 70 lpm 

 

MODELO CONTÍNUO 

No modo contínuo aspira sem interrupção. 

Os tempos de parada e funcionamento podem ser alterados de acordo com a aplicação (+- 50%). 

Normalmente usado em pós-operatório para a retirada dos gases e líquidos, proporcionando uma rápida cicatrização 

das suturas.  

Nas UTI/CTI é utilizado para a retirada das secreções em pacientes entubados (secreções no supra cuff). 

 

FUNCIONAMENTO:  

 Posicione a chave de seleção preta na posição “REG” para utilizar o fluxo regulado. 

 Ajuste o vácuo desejado segundo a aplicação, girando o botão frontal no sentido horário para aumentar o 

fluxo e no sentido anti-horário para diminuir. 

 Se desejar utilizar todo o vácuo da rede sem regulagem, posicione a chave de seleção na posição “FULL”. 
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TABELA DE UTILIZAÇÃO DO VÁCUO 

Abaixo disponibilizamos um ábaco para as diferentes aplicações com vácuo no setor hospitalar.  

 

 

 

Procedimento Vácuo Fluxo Frequência 

Uso Geral 20 – 40 mmHg   

Pleural 4 – 20 mmHg   

Faringe 100 – 160 mmHg 0 – 80 lpm  

Traqueal 100 – 160 mmHg 0 – 80 lpm 30 – 80 minutos 

Drenagem Nasal e Gástrica/Intestinal 

 Baixa 

 Média 

 Alta 

 
40 – 60 mmHg 
60 – 95 mmHg 

95 – 120 mmHg 

 
0 – 3 lpm 
0 – 3 lpm 
0 – 3 lpm 

 

Sucção Pediátrica 0 – 160 mmHg   

Sucção Cirúrgica 0 – 760 mmHg 0 – 55 lpm  

Cavidades 40 – 50 mmHg   

Drenagem Miller Abbot 80 – 90 mmHg   

 


