
ESACPLKROWL AICGRUS

ASPIRADOR CIRÚRGICO E DE UTI
MEDAP-BORA UP 2080
MEDAP-BORA UP 2080 OP





POTENTES UNIDADES DE SUCÇÃO UNIVERSAIS
PARA A MAIORIA DAS APLICAÇÕES MÉDICAS
MAQUET  THE GOLD STANDARD

Tecnologia médica que cria tendência: Como um dos forne-

cedores líderes de produtos  para centros cirúrgicos e unidades 

de tratamento intensivo, a MAQUET visa sempre estabelecer 

padrões de tendência que combinem com os altos níveis de 

inovação e eficiência econômica. As duas unidades de sucção 

universais BORA UP 2080 e BORA UP 2080 OP possibilitam 

uma excelente assistência médica ao paciente e um nível de 

De um modo convincentemente prático, peso leve e flexível, 

tanto o BORA UP 2080 quanto o BORA UP 2080 OP estão 

custo otimizado.

perfeitamente integrados em seus respectivos ambientes de 

trabalho  nos centros cirúrgicos assim como em unidades de 

tratamento intensivo ou alas especiais. Com uma alta taxa de 

fluxo de 42 litros de fluxo livre/minuto e uma faixa alta de vácuo

de até -90 kPa, eles são adequados para a maioria das aplica-

ções médicas nas áreas de aspiração cirúrgica, aspiração de 

fluido séptico e aspiração de curetagem.  Competência basea-

da na responsabilidade por paciente, médico e equipe de 

enfermeiros.

MAQUET - The Gold Standard
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Ve r s a t i l i d a d e  p a r a  t o d o  o  h o s p i t a l :

Aquisição e custos de operação reduzidos:

 
Devido à alta flexibilidade, o BORA UP 
2080 e o BORA UP 2080 OP superam as 
mais diversas exigências nos centros cirúr-
gicos e nas UTIs. Assim, as duas unidades 
de sucção universais (as quais economizam 
espaço e são de fácil portabilidade) evacuam 
rapidamente e com segurança grandes quan-
tidades de sangue e líquidos serosos  incluindo 
as partículas contidas neles  a partir da área do 

 Foi 
desenvolvido para o BORA UP 2080 e o BORA UP 
2080 OP, um sistema modular flexível que é alta-
mente recomendado para aplicação e ao mesmo 
tempo satisfaz admiravelmente a demanda por 

ferimento e dos orifícios artificiais do corpo.

uma estrutura de custo otimizada.

O  sistema  modular flexível  propicia  liberdade  de 

escolha:

Potente:

Chave Liga/Desliga ergonômica:

Válvula de membrana funcional 

(regulagem a vácuo):

Sistema de proteção de excesso de fluxo modular:

Medidor a vácuo grande:

  O sistema  modular BORA consiste dos dis-

positivos  BORA UP 2080  ou  BORA UP 2080 OP,  um 

sistema  de proteção  de  excesso de fluxo de sua es-

colha,  conjuntos de  aplicação  recomendados para a 

prática  com  ou  sem carrinho  integrado  e uma faixa 

extensa de acessórios.  

  O  BORA  UP  2080  e o BORA UP 2080 OP

são diferenciam-se por uma grande quantidade de ca-

racterísticas  de  desempenho  poderosas em comple-

mento   ao  seu   manuseio   fácil   devido   ao   design 

moderno  e extraordinário conforto higiênico:

Fácil de operar

Teclados de membrana higiênica

Com display de LED (somente o BORA UP 2080 OP)

Precisamente ajustável de 0 a -90 kPa

Ideal para qualquer aplicação na área CC

   [Centros Cirúrgicos]

Unidade   básica   sem   proteção   de   excesso   de 

   fluxo para uma estrutura de custo otimizada

Proteção única ou dupla opcional contra excesso de

   sucção  (proteção  de  excesso  de  fluxo  universal / 

   proteção de excesso para cirurgias)

Emprego  flexível para  qualquer aplicação no centro 

   cirúrgico ou ala especial

Fácil de ler

Excelente altura de trabalho

BORA UP 2080 OP:  Como uma  versão OP do dispositivo de

sucção inovador, o BORA UP 2080 OP tem um interruptor de

pedal pneumático para uso em aplicações cirúrgicas. O inter-

ruptor  de  pedal  pneumático garante  o  modo  stand-by  de 

economia de energia e propicia uma operação confortável de

aspiração cirúrgica.

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? Incorporado ao corpo do aspirador

MAIS FLUXO LIVRE, MAIS PROTEÇÃO DE EXCESSO DE 
FLUXO, MAIS EFICIÊNCIA ECONÔMICA
BORA UP 2080 E BORA UP 2080 OP
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BORA UP 2080: A unidade de sucção portátil de peso leve sem interrup-
tor de pedal pneumático é pequena o suficiente para ser colocado em 
qualquer lugar. Por exemplo, ele pode ser colocado em praticamente 
qualquer mesa de equipamento, montado em um trilho de parede ou 
suspenso pelo trilho de equipamento de um quadro pendente.  

Filtro bacteriano de segurança:

? Localizado na saída de ar

? Protege o centro cirúrgico de contaminações

Unidade de acionamento de manutenção amigável e livre 

de óleo:

? Mais força

? Adequado para operação contínua silenciosa

? Manutenção somente exigida após 3.000 horas de operação

Duas interfaces mecânicas para suporte de equipamento:

? Atende ao padrão europeu

? Inclui coberturas protetoras para prevenir sujeiras

? Anexação simples de até 2 x 1 litro descartável ou jarras de 

   fluido séptico reutilizável e/ou proteção de fluxo universal ou

   cirúrgica

Dois grampos de trilho na parte posterior da unidade:

? Conexão com economia de espaço para estativas ou trilhos

   de equipamento 25 x 10 mm (padrão alemão)

Carrinho prático  disponível como um acessório ou como 

uma peça de um conjunto de aplicação:

? Com dois trilhos de equipamento padronizados de 

   25 x 10 mm (padrão alemão)

? Ideal para vasilhas ou suporte de cateter anexado adicional-

   mente

? Quatro rodízios anti-estáticos com dois freios

? Deslizamento suave e rotação de 360 graus

? Conforto máximo de transporte

? Posicionamento rápido

? Estabilidade uniforme com ajuste máximo

? Espaço para montagem variável de jarras de fluido séptico 

   descartável ou reutilizáveis de 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/5,0 litros 

   (veja conjuntos de aplicação)
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Proteção de excesso de fluxo opcional: 

Versão básica sem dispositivo de proteção de excesso de 

fluxo: 

A fim de satisfazer 

as exigências específicas de aplicações no hospital ou em dia 

de cirurgia de maneira perfeita, tanto o BORA UP 2080 quanto 

o BORA UP 2080 OP têm um sistema de proteção de excesso 

de fluxo modular e inovador. Isso significa que a unidade de 

sucção está sempre protegida de excesso de sucção, indepen-

dente da alternativa de proteção de excesso de fluxo selecio-

nada. Além disso, ela também suporta uma substituição de 

Na versão básica, nem o BORA UP 2080 nem o BORA 

UP 2080 OP têm um dispositivo de proteção de excesso de 

fluxo. Esta opção sempre é recomendada quando jarras de 

fluido séptico descartáveis com proteção de excesso de fluxo 

hidrofóbica integrada estão sendo utilizadas. Aqui, o tubo de 

filtro rápida e simples mesmo durante a operação em CC.

silicone é diretamente conectado ao bocal do tubo.

 A proteção de 

excesso de fluxo dupla com uma jarra de excesso de fluxo no-

va com flutuador integrado e filtro bacteriano e viral hidrofóbico

separado (descartável) é a escolha correta para aplicações pre-

Proteção de excesso de fluxo universal:

Proteção de excesso de fluxo universal de conjunto de 

dominantemente em curto prazo sem operação contínua.

aplicação:

Consistindo de

? Filtro bacteriano ou viral hidrofóbico (descartável)

?    Dispositivo de proteção de  excesso de fluxo mecânico com 

   válvula cerâmica, suporte de equipamento e frasco PSU

? Tubo de silicone de 6 x 12 mm, comprimento 1 metro

COMBINNAÇÃO DE ÓTIMA SEGURANÇA COM REQUISITOS INDIVIDUAIS
NOVO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE EXCESSO DE FLUXO MODULAR

Proteção de exces

so de fluxo: Ideal para  

aplicações de curto prazo 

sem operação contínua.

universal - Proteção cirúrgica de excesso

de fluxo. Assegura o mais alto

nível de proteção contra 

excesso de sucção  particu-

larmente durante operação 

contínua.

Potente filtro bacteriano:

 Previne a contaminação do 

local de operação.

BORA UP 2080 (Aspirador 

Padrão): Com adaptador de 

entrada a vácuo.
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Proteção de excesso  de fluxo  cirúrgico: Este dispositivo de 

proteção  de  excesso  de fluxo duplo é equipado com um filtro 

bacteriano e viral hidrofóbico particularmente potente na tampa

da  proteção  de  excesso  de  fluxo,  propiciando  virtualmente 

100%  de proteção para o BORA  UP 2080 e o BORA UP 2080 

OP e  assim  assegurando  o grau mais alto de proteção contra 

excesso de  sucção  especialmente durante operação contínua. 

O filtro  bacteriano e viral  hidrofóbico utilizado aqui é esterilizá-

vel em autoclave a 134ºC diversas vezes  contanto que ele não 

esteja muito sujo por partículas.

Proteção de excesso de fluxo cirúrgica de conjunto de apli-

cação:

Higienicamente  seguro:

Consiste de:

Filtro bacteriano e viral hidrofóbico para proteção de excesso

   de fluxo.

Dispositivo de proteção de excesso de fluxo mecânico com 

   câmara para filtro hidrofóbico e suporte de equipamento.

Tubo de silicone de 6 x 12 mm, comprimento de 1 metro.

 Sem contaminação  do local de ope-

ração  devido  ao  poderoso  filtro   bacteriano  na  saída  de  ar. 

Desinfecção simples e rápida da superfície lisa. Todas as peças 

que entrarem em contato  com  fluidos corporais (exceto o filtro 

bacteriano  e  viral  hidrofóbico (descartável)   são  esterilizáveis 

em autoclave a 134ºC  o  BORA UP 2080 e  BORA UP 2080 OP 

atendem todas as exigências  de higiene clínicas perfeitamente,

dessa forma simplificando a rotina diária do hospital.

? 

? 

? 

BORA UP 2080 OP: Com jarra de flui-

do séptico descartável com filtro 

hidrofóbico integrado  sem a neces-

sária proteção de excesso de fluxo.

BORA UP 2080 OP: Com proteção de 

excesso de fluxo universal e jarra de 

fluido séptico reutilizável

BORA UP 2080 OP: Com proteção de 

excesso de fluxo cirúrgica e jarra de 

fluido séptico reutilizável
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Unidades  de sucção universal  para a rotina diária do hospital: 

Aspiração de fluido séptico AS / portátil / 1 l / descartável 

(Art. Nº 57 527 190):

Acessórios recomendados:

A  variedade  de  possíveis  conjuntos  de  acessórios e aplicações 

mostra  que o BORA UP 2080 e o BORA UP 2080 OP são capazes 

de  responder com  flexibilidade à maioria das diversas exigências. 

Deste  modo, os  dois  versáteis  ispositivos  multi-uso podem  ser 

empregados universalmente, conforme exigido, no centro cirúrgico 

ou em alas especiais e unidades de tratamento intensivo.

Suporte para recipiente externo Medi-Vac de 1 / 1,5 l

Recipiente externo Medi-Vac (Flex) de 1 l

Revestimento interno Medi-Vac de 1 l / descartável

Proteção de excesso de fluxo universal AS (Art. Nº 57 524 558)

? 

? 

? 

LISTA COMPLETA DE TODOS OS ASPIRADORES DE 

FLUIDO SÉPTICO REUTILIZÁVEIS/DESCARTÁVEIS

Reutilizável

Tamanho de jarra

 de fluido séptico

Portátil

Art. N°

em carrinho

Art. N°

Serres

em carrinho

Art. N°

Portátil

Art. N°

Medi-Vac

em carrinhoPortátil

Descartável

Tamanho de 
jarra de 
fluido 
séptico

1 |

2.5 |

3 |

5 |

57 520 189

57 523 400

57 522 949

57 523 401

57 522 947

57 522 948

57 522 946

1 |

2 |

57 520 190 57 522 952 57 522 735

57 522 954

Proteção de excesso de fluxo universal AS: Jarra de 

excesso de fluxo com flutuador integrado e filtro bac-

teriano e viral hidrofóbico externo (descartável).

Aspiração de fluido séptico AS / portátil / 1 l / 

descartável (Art. Nº 57 527 190)

BORA UP 2080 OP: Versão básica com jarra de 

fluido séptico descartável

BORA UP 2080 E BORA UP 2080 OP
CONJUNTOS DE APLICAÇÃO PARA ASPIRAÇÃO 
DE FLUIDO SÉPTICO 
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a prova de CF Medi-Vac

Reutilizável Reutilizável Descartável

Art. N° Art. N° Art. N°

57 522 96257 522 957

57 522 956

57 523 403

2 x 1 |

2 x 3 |

57 522 963

57 523 404

2 x 1.5 |

57 522 9582 x 2.5 |

57 522 9562 x 5 |

Tamanho de 

jarra de fluido

séptico

Variedade  em  harmonia:

Aspiração Cirúrgica AS / em carrinho / 2 x 3 l / a prova de CF

(Art. Nº 57 522 957):

Acessórios recomendados:

  Cada  BORA é  único. Completando os

conjuntos de aplicação de aspiração cirúrgica mencionadas aqui, a

gama  extensa  de  acessórios  oferece  a  opção  de  combinações 

livremente selecionáveis a qualquer momento.

Carrinho para BORA UP 2080 OP

Jarra plástica de fluido séptico de 3 l PSU

Tampa de jarra de fluido séptico (com fixação  integrada para 

   trilhos de equipamento de 25 x 10 mm (padrão alemão), sem pro-

   teção de excesso de fluxo)

Plugue de tampa cirúrgico 9/12 (plástico)

Proteção de excesso de fluxo cirúrgica AS (Art. Nº 57 522 546)

? 

? 

?        

? 

LISTA COMPLETA DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE ASPIRA-
ÇÃO CIRÚRGICA EM CARRINHO / REUTILIZÁVEIS /
DESCARTÁVEIS

BORA UP 2080 OP: Com jarra de fluido séptico
reutilizável para aspiração cirúrgica

Aspiração cirúrgica AS / em carrinho / 2 x 3 l / a 
prova de CF (Art. Nº 57 522 957)

Proteção de excesso de fluxo cirúrgica AS: Jarra de 
excesso de fluxo com filtro bacteriano e viral hidro-
fóbico integrado

BORA UP 2080 E BORA UP 2080 OP
CONJUNTOS DE APLICAÇÃO PARA ASPIRAÇÃO
CIRÚRGICA
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Perfeito para demandas individuais:

Aspiração de curetagem AS / portátil / 1 l (Art. Nº 57 520 209):

Aspiração de curetagem AS / em carrinho / 1 l 

(Art. Nº 57 522 969):

Acessórios recomendados:

 As duas unidades de sucção

universais  BORA UP 2080 e BORA UP 2080 OP  devem ser ajusta-

das com  os conjuntos de aplicação  correspondentes  para  serem 

utilizáveis como aspiradores  de curetagem. Em complemento  aos 

conjuntos  de  aplicação  mencionados  aqui,   é  possível  conciliar 

especificamente combinações selecionadas da gama de acessórios 

individuais.

Suporte para jarra de fluido séptico com grampo de mangueira 

   para jarras de 0,7 / 1 l

Jarra plástica de fluido séptico de 1 l PSU

Tampa de jarra de fluido séptico (com proteção de excesso de 

   fluxo mecânica integrada)

Peneira de filtro

Carrinho para BORA UP 2080

Suporte para jarra de fluido séptico com grampo de mangueira 

   para jarras de 0,7 / 1 l

Jarra plástica de fluido séptico de 1 l PSU

Tampa de jarra de fluido séptico (com proteção de excesso de 

   fluido mecânica integrada)

Peneira de filtro

Proteção de excesso de fluxo universal AS (Art. Nº 57 524 558)

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

BORA UP 2080 OP: Com jarra de fluido séptico
reutilizável para aspiração de curetagem

Aspiração de curetagem AS / em carrinho / 
1 l / (Art. Nº 57 522 969)

Proteção de excesso de fluxo universal AS: Jarra
de excesso de fluxo com flutuador integrado e 
filtro bacteriano e viral hidrofóbico externo 
(descartável)

BORA UP 2080 E BORA UP 2080 OP
CONJUNTOS DE APLICAÇÃO PARA ASPIRAÇÃO
DE CURETAGEM
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Caixa de papel de filtro AS

Jarra de enxágüe AS para carrinho

Adaptador para conexão de tubos de conexão de
vácuo, d=6-8 mm com saída de bomba BORA

Transferência a vácuo Serres

Tubo serial de 287 mm com ângulo azul

Tubo de silicone serial de vácuo, 175 mm com
conector e T, esterelizável em autoclave

Grampo de trilho FINA para suporte de
equipamento, plástico

Grampo de trilho FINA para suporte de
equipamento, metal

Revestimento interno Serres de 1 l / descartável

Revestimento interno Serres de 2 l / descartável

Revestimento interno Serres de 3 l / descartável

Recipiente externo Serres de 1 l

Recipiente externo Serres de 2 l

Recipiente externo Serres de 3 l

Revestimento interno Medi-Vac de 1 l / descartável

Revestimento interno Medi-Vac de 1,5 l / descartável

Revestimento interno Medi-Vac de 3 l / descartável

Suporte para recipiente externo Medi-Vac de 1 / 1,5 l

Suporte para recipiente externo Medi-Vac de 3 l

Recipiente externo Medi-Vac (Flex) de 1 l

Recipiente externo Medi-Vac (Flex) de 1,5 l

Recipiente externo Medi-Vac (Flex) de 3 l

Filtro bacteriano e viral hidrofóbico para dispositivo
de proteção de excesso de fluxo

Filtro hidrofóbico bacterial e viral (descartável)

Dispositivo de proteção de excesso de fluxo
mecânico com câmara para filtro hidrofóbico e
suporte de equipamento

Dispositivo de proteção de excesso de fluxo
mecânico com suporte de equipamento e garrafaPSU

Peneira de filtro

Plugue de tampa cirúrgo 9/12 (plástico)

Plugue de tampa cirúrgo 9/12 (cromado)

Tampa de jarra de fluido séptico com suporte de
peneira de filtro e proteção de excesso de fluxo
mecânica integrada

Tampa de jarra de fluido séptico (com fixação inte-
grada para trilhos de equipamentos de 25 x 10 mm 
(padrão alemão), s/ proteção de excesso defluxo)

Tampa de jarra de fluido séptico (com proteção de
excesso de fluxo mecânica integrada)

Jarra de fluido séptico de 0,7 I PC

Jarra de plástico fluido séptico de 1 l PSU

Jarra de fluido séptico de 1 l PSU com suporte
de equipamento

Jarra de vidro de fluido séptico de 2,5 l

Jarra de plástico de fluido séptico de 3 l PSU

Jarra de vidro de fluido séptico de 5 l

Suporte para jarra de fluido séptico com grampo
de mangueira para jarras de 0,7 / 1 l

Carrinho para BORA UP 2080

Suporte de catéter para HANAUPORT

Suporte de catéter para carrinho

Vasilha para carrinho

Suporte  para jarra de fluido séptico de 2,5 / 3 l
para carrinho

Outros acessórios

57 522 809

57 520 170

57 508 002

57 524 538

57 520 179

57 505 390

57 505 228

57 505 297

57 505 227

57 522 313

57 505 296

57 505 295

57 505 362

57 500 390

57 505 364

57 500 396

57 520 184

57 505 371

57 522 391

57 522 392

57 524 514

57 521 783

57 502 459

57 502 458

57 502 457

57 520 188

57 520 187

57 502 462

57 502 461

57 502 460

57 522 045

57 522 044

57 522 537

57 522 047

57 522 538

57 522 048

57 522 540

57 522 084

57 522 085

57 522 049

57 522 295

57 524 554

57 523 345

57 522 046

Art. Nº

Aspirador Padrão BORA UP 2080:

Aspirador Padrão BORA UP 2080 OP:

 A unidade bá-
sica inclui um indicador de vácuo, regulador de 
vácuo, filtro bacteriano, duas inserções para cobrir 
a interface mecânica e uma alça para carregar, 
completo com dois grampos de trilho para anexar 
a trilhos de equipamentos de 25 x 10 mm (padrão 

 Como a 
versão BORA UP 2080, porém com interruptor de 
pedal pneumático adicional para modo stand-by 

Normas aplicadas: Classe de proteção I; Proteção 
contra eletrochoques tipo BF e C; Proteção contra
. 

alemão).

de economia de energia.

Carrinho para BORA UP 2080, BORA UP 2080 OP com 

Vazão

Vácuo

Tensão

Frequência

Corrente de
entrada

Consumo de
energia

Modo de
operação

Fusíveis

Dimensões
C x Lx A em mm

Peso

Nível de pressão
de som

42 l/min

-90 kPa ao nível do
mar

230 V AC / 115 V AC

50 - 60 Hz/ 60 Hz

0,8 A

160 W

Operação contínua

T 1,6 A H / T 3,15 A
H

480 x 520 x 960
(incluindo o carrinho)

19 kg (incluindo
carrinho)

50,5 dB (A)

42 l/min

-90 kPa ao nível do
mar

230 V AC / 115 V AC

50 - 60 Hz/ 60 Hz

0,8 A

160 W

Operação contínua

T 1,6 A H / T 3,15 A
H

360 x 310 x 310

11 kg

50,5 dB (A)

BORA UP 2080 BORA UP 2080 OP

Versões do produto

Acessórios recomendados

BORA UP 2080 230 V / 50 - 60 Hz

BORA UP 2080 115 V / 60 Hz

BORA UP 2080 OP 230 V / 50 60 Hz

BORA UP 2080 OP 115 V / 60 Hz

Proteção de excesso de fluxo universal AS

Art.Nº

Art.Nº

57 522 296

57 522 302

57 522 301

57 522 303

57 524 558

Proteção de excesso de fluxo cirúrgico AS 57 522 546

SISTEMA MODULAR FLEXÍVEL PARA HOSPITAL E 
ÁREAS NÃO-HOSPITALARES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ACESSÓRIOS
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MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler  Straße 31
D-76437  Rastatt, Germany
Phone:  +49 (0) 7222 932-0
Fax:       +49 (0) 7222 932-571
Service -Hotline:  +49 (0) 7222 932-745
info.sales@maquet.de
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Subsidiária

América Latina:
MAQUET do Brasil Ltda.
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
01140-130 São Paulo, Brazil
Telefone: +55 (11) 2608 7400

+55 (11) 2608 7410Fax:         
maquetdobrasil@maquet.com
www.maquet.com.br

O Grupo GETINGE é um dos fornecedores líderes mundiais de 
equipamentos e sistemas que contribuem para melhorar a qualida-
de e a relação custo-benefício dentro do âmbito da assistência 
médica e das ciências biológicas. Os equipamentos, serviços e 
tecnologias são oferecidos sob as marcas: ARJO para a mobiliza-
ção e higiene de pacientes e prevenção de úlceras por pressão,
GETINGE para o controle e a prevenção de infecções dentro do 
âmbito da assistência médica e das ciências biológicas e 
MAQUET para os ambientes de trabalho cirúrgico, cardiopulmonar
e cuidados intensivos.
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