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ASPIRADOR CIRÚRGICO SILENCIOSO
PARA MAIOR RENDIMENTO NO CENTRO CIRÚRGICO
MAQUET - THE GOLD STANDARD

Desempenho perfeito: A cirurgia do futuro impõe 

sionais grandes exigências  e aos aparelhos maior rendimento, 

multiplicidade de aplicações, otimização do volume de trabalho

e economia nos custos. A MAQUET, um dos líderes mundiais 

em tecnologia médica moderna, concentra-se no desenvolvi-

mento de soluções orientadas à prática, a fim de oferecer, em 

todos os aspectos, o desempenho perfeito.

TWISTA SP 1070 satisfaz estas exigências. Este aspirador 

cirúrgico com pouco ruído, mas elevada potência, satisfaz de 

modo exemplar os requisitos específicos da cirurgia. Com

vazão de 55 l/min ou 65 l/min, vácuo máximo de até 90 kPa e 

aos profis- sistema flexível de proteção contra fluxo excessivo, este apare-

lho de sucção compacto e móvel também é a melhor alternati-

va do ponto de vista econômico. Conjuntos  de aplicação 

específicos garantem seu emprego universal a longo prazo.

Com TWISTA SP 1070, a MAQUET demonstra uma vez mais 

sua supremacia, dando novos impulsos com inovações de alto 

nível tecnológico em medicina.

MAQUET - The Gold Standard.
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Alta vazão, operação suave, sistema 
de proteção contra fluxo excessivo 
rentável: O aspirador cirúrgico 
TWISTA SP 1070 oferece grande 
capacidade de aspiração durante 
muito tempo.
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QUASE IMPERCEPTÍVEL - PORÉM COM 
POTÊNCIA E FLEXIBILIDADE APRECIÁVEIS
ASPIRADOR CIRÚRGICO TWISTA SP 1070

A solução perfeita para aspiração cirúrgica:

Silent Power SP:

Um investimento seguro e rentável a longo prazo:

 

 

e racionalizam o fluxo de trabalho, fazem com que o 

Com uma vazão

de 55 l/min ou 65 l/min, vácuo máximo de 90 kPa, o TWISTA 

SP 1070 é um aparelho de sucção de extraordinária potência, 

concebido especialmente para operação permanente e segura 

no centro cirúrgico. O TWISTA SP 1070 permite evacuar de 

forma rápida e durante muito tempo grandes quantidades de 

secreções, sangue e líquidos serosos, inclusive partículas neles 

encontradas, de aberturas naturais ou artificiais.

A operação extremamente silenciosa do dis-

positivo de sucção baseada na tecnologia inovadora de 

isolamento, em dimensões reduzidas que economizam espaço 

TWISTA SP 1070 seja a solução ideal para qualquer centro 

cirúrgico. Outras vantagens decisivas são o perfil moderno e 

ergonômico, que permite uma operação rápida e simples, além 

de excelente nível de higiene.

 O novo 

sistema modular de segurança contra fluxo excessivo do 

TWISTA SP 1070 não somente proporciona uma proteção con-

fiável contra aspiração excessiva, mas também minimiza os 

custos. Estas propriedades abrangem também à ampla gama 

de acessórios específicos para diferentes aplicações, além de 

sua constituição duradoura e fácil manutenção.

Ideal para qualquer centro cirúrgico:

Interruptor liga / desliga ergonômico:

Válvula de membrana funcional (regulador da intensidade de

aspiração):

Grande indicador de vácuo:

Rodas anti-estáticas com quatro dispositivos de frenagem:

Pedal pneumático:

Sistema modular de proteção contra fluxo excessivo:

Unidade de acionamento econômica:

Vazão de 55 l/min ou  em um vácuo máximo de 90 kPa

Operação substancialmente mais silenciosa

Conjuntos de aplicação orientados à prática

Perfil ergonômico

Excelente nível de higiene

 Com conexão de equipotencial 

De fácil manuseio

 Acionamento tipo membrana com película higiênica 

 Equipamento possui LED indicador do modo stand by e LED

que indica quando o equipamento estiver ligado a uma fonte de 

energia. A cor dos LEDs é diferente para facilitar a identificação. 

Graduação de precisão

Ideal para qualquer aplicação no centro cirúrgico

De fácil leitura e já incorporado ao equipamento

Altura ideal de trabalho

Operação suave e orientada em todas as direções

Máxima comodidade de transporte

Rápido posicionamento

Estabilidade absoluta, inclusive com carga máxima

 Basculantes em 360º

Inclui o modo de espera para economizar energia

Manuseio confortável

Opcionalmente, com proteção contra fluxo excessivo simples 

   ou duplo

Uso flexível para todas as aplicações no setor de cirurgia

Rendimento altamente superior

Propriedades isolantes de última geração

Concebido para funcionamento contínuo

Unidade de acionamento de longa vida útil

Manutenção somente após 3.000 horas de operação
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MÁXIMA FLEXIBILIDADE
GRAÇAS À PROTEÇÃO MODULAR CONTRA FLUXO EXCESSIVO
SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA FLUXO EXCESSIVO

 A MAQUET desenvolveu, especialmente

para o emprego do TWISTA SP 1070 em aplicações específicas, 

um novo sistema de proteção modular contra fluxo excessivo. 

Este sistema permite a cada hospital decidir especificamente 

qual tipo de proteção contra fluxo excessivo é a solução que 

lhe é mais conveniente.

 A 

norma vigente DIN EN 10079-1 exige proteção contra fluxo ex-

cessivo para o emprego do TWISTA SP 1070. Contudo, ao utili-

zar um recipiente para secreções somente com proteção 

mecânica contra fluxo excessivo, a MAQUET recomenda o uso

de um segundo filtro  e sugere, neste caso, um filtro hidrófobo. 

Estes filtros protegem seu equipamento praticamente 100%, 

garantindo máxima segurança contra aspiração excessiva.

 

Moderno, útil e econômico, o sistema modular protege o 

TWISTA SP 1070 contra fluxo excessivo de forma especialmen-

te eficiente em dois níveis:

Na parte inferior do sistema, encontra-se instalada uma prote-

ção mecânica contra fluxo excessivo, com proteção inicial eficaz.

Além disto, na parte superior do sistema de proteção contra 

fluxo excessivo, há uma câmara para o filtro hidrófobo, especial-

mente eficiente. Assim, é garantida mais segurança, além de 

permitir a troca rápida dos filtros durante o funcionamento no 

centro cirúrgico. Há ainda a possibilidade de incluir um filtro 

bacteriológico para proteger a sala cirúrgica.

Todos os componentes de proteção contra fluxo excessivo e todas as

partes que entram em contato com o fluido séptico agora são 

partes integrantes do sistema econômico reutilizável, e podem ser 

tratados em autoclave a 134°C. Isto somente pode ser 

realizado se o filtro hidrófobo, passível de até quatro esteriliza-

ções em autoclave, não estiver sujo demais. 

Para garantir ainda mais segurança, todos os tubos do sistema não entram

em colapso quando o vácuo gerado for de -95 KPA.

Uma nova dimensão:

Legislação relativa à proteção contra fluxo excessivo:

Sistema modular de proteção contra fluxo excessivo:
Sistema de segurança duplo contra fluxo excessivo com proteção 
mecânica na parte inferior, câmara para filtro hidrófobo na 
parte superior  

Sistema de proteção contra fluxo excessivo com filtro
hidrófobo e sistema mecânico por válvula cerâmica.

                     
               



Três versões de proteção para maior flexibilidade:

Versão de proteção contra fluxo excessivo 1 para clínicas 

que utilizam um recipiente para secreções sem proteção 

contra fluxo excessivo:

Versão de proteção contra fluxo excessivo 2 para clínicas 

que utilizam recipiente para secreções com proteção 

mecânica contra fluxo excessivo:

Versão de proteção contra fluxo excessivo 3 para clínicas 

que utilizam um recipiente para secreções com proteção 

hidrófoba contra fluxo excessivo:

O aspirador TWISTA SP 1070 é composto por:

 A flexibili-

dade do sistema modular de segurança, com três versões de 

proteção contra fluxo excessivo, permite atender qualquer tipo 

de demanda exigida nos procedimentos do centro cirúrgico.

Equipamento básico TWISTA SP 1070.

Sistema de segurança com proteção mecânica contra fluxo 

   excessivo e câmara para filtro hidrófobo.

Filtro hidrófobo para proteção contra fluxo excessivo.

Equipamento básico TWISTA SP 1070.

Sistema de segurança com proteção mecânica contra fluxo ex-

   cessivo.

Para aumentar a segurança, é possível montar um filtro hidrófo-

   bo na câmara da parte superior do sistema de proteção contra 

   fluxo excessivo.

Equipamento básico TWISTA SP 1070.

Nesta configuração, não é necessário sistema adicional de 

   proteção contra fluxo excessivo.

Equipamento básico TWISTA SP 1070 sem proteção contra 

   fluxo  excessivo  com medidor  de  vácuo, regulagem  de vácuo

   e filtro de bactérias. O tubo  flexível para vácuo é conectado 

   diretamente ao cotovelo.

Sistema de proteção contra fluxo excessivo opcional.

Conjuntos de aplicação para aspiração cirúrgica.
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TWISTA SP 1070 com dupla proteção contra fluxo excessivo: 
proteção mecânica e filtro hidrófobo

TWISTA SP 1070 com proteção mecânica contra fluxo 
excessivo

Equipamento básico TWISTA SP 1070: recipiente descartável 
para secreções com proteção hidrófoba integrada contra 
fluxo excessivo
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TECNOLOGIA INOVADORA COMO GARANTIA DE MÁXIMA QUALIDADE
RENTÁVEL ATÉ NOS MÍNIMOS DETALHES

Como todos os 

produtos da MAQUET, o aspirador TWISTA SP 1070 distingue-se

por seu acabamento perfeito, materiais e componentes de alta 

qualidade e longa vida útil. Somente a partir de 3.000 horas de 

funcionamento é que se recomenda o primeiro controle 

clínico-técnico. O tempo máximo necessário para esta manuten-

ção é uma hora. Isto significa que o TWISTA SP 1070 garante o 

máximo rendimento  a formação de vácuo, por ex., é realizada 

com grande rapidez  com mínimo custo decorrente de seu uso.

A qualidade reduz gastos de funcionamento: 

Unidade de acionamento de operação suave e de fácil manutenção
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Tempo de geração de vácuo do TWISTA SP 1070 com recipiente para 
secreções de 3 l e proteção mecânica contra fluxo excessivo.
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Limpeza e desinfecção fácil do aparelho:

Enfoque na segurança elétrica:  

Dado que para a MAQUET a segurança é primordial:

Integração fácil:

O filtro de bactérias na saída de ar evita contaminação

 Todos os elementos 

acessórios que entram em contato com secreções podem ser 

tratados em autoclave até 134°C. Além disto, somente pela for-

ma e qualidade das superfícies, o TWISTA SP 1070 facilita a 

rápida e profunda desinfecção da parte externa com agentes 

desinfetantes de uso comum.

 Para garantir que a energia 

elétrica flua somente aonde deve, o novo TWISTA SP 1070 dis-

põe de conexão de compensação de potencial para proteger o

paciente contra o excesso de voltagem elétrica. Esta condição 

é essencial, por exemplo em aplicações de cirurgia cardiológica. 

Outros acessórios como os cotovelos de plástico aumentam a 

proteção contra descargas elétricas.

O TWISTA SP 1070 tem conformidade comprovada com VDE 

   DIN EN 60601-1:1990, A1 1993, A2 1995, A13:1996

 EN 60601-1-2:2001

 Compatibilidade eletromagnética de acordo com IEC 60601-1-2

 Garantia do sistema da qualidade: ISO 9001:2000 

   e DIN EN ISO 13485:2003

Satisfaz a norma legal para bombas aspiradoras elétricas DIN 

 EN ISO 10079-1:1999

Tem o selo CE

 Já que o TWISTA SP 1070 é dotado de trilhos 

DIN padronizados na parte frontal, é possível colocar ou trocar

rapidamente os recipientes reutilizáveis para secreções à sua 

escolha ou também sistemas descartáveis de capacidade e for-

ma diferentes tudo com muita facilidade.

 do 

centro cirúrgico. Durante a aspiração, os líquidos fluem para o 

recipiente de coleta secreções. O fluxo de ar aspirado pode 

estar contaminado e requer uma limpeza correspondente antes 

de entrar novamente no centro cirúrgico. Para proteger o paciente 

e os profissionais de medicina, o TWISTA  SP 1070 é equipado 

com potente filtro bacteriano que garante a saída de ar com a 

máxima higiene.

? 

?

?

?

? 

?

? 

? 

? 

?  

? 

Classe de proteção contra choque elétrico I

Proteção contra eletrochoques tipo BF

Proteção com configuração especial tipo CF 

Proteção contra umidade tipo IP X1

O perfil demonstra a alça, acessível por qualquer lado, o regulador ergonômico de 
vácuo e o trilho porta-acessórios com suporte para o cabo.

Trilho DIN padronizado para colocar os recipientes para 
secreções

Filtro de bactérias na saída de ar



Soluções para aspiração em aplicações específicas:

Aspirador cirúrgico SA de 2 x 5 l  reutilizável 

(Ref. 57 522 067):

Recipiente  SA para enxágüe posterior de 0,7 l para supor-

te móvel (Ref. 57 523 344):

Depósito SA para filtro de papel (Ref. 57 523 345)

2 tampas  de  recipiente  para secreções sem proteção con-

   tra fluxo excessivo.

2 recipientes sépticos para secreções de 5,0 l. 

Cotovelo do conector cirúrgico de 9/12 de plástico.

Tubo flexível para vácuo de 6 x 12 mm, 1 m de comprimento

Grampo FINA para trilhos metálicos

Frasqueira  séptica  de  enxágüe  de  0,7 l com  suporte para 

   fixação no porta-objetos.

Recipiente de plástico para secreções de 0,7 l.

Grampo FINA para trilhos metálicos.

Depósito para filtro com suporte para fixação no porta-

   objetos.

O  TWISTA SP 1070 somente  pode ser utilizado como aspira-

dor  cirúrgico  com  o conjunto de  aplicação  correspondente. 

Além dos  conjuntos de aplicação  apresentados aqui, existe a

possibilidade  de configuração individual. Estas configurações

são compostas por acessórios individuais (consultar tabela).

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

SOLUÇÕES INDIVIDUAIS PARA QUALQUER CENTRO CIRÚRGICO
CONJUNTOS DE APLICAÇÃO PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA

Reutilizáveis
Ref.

Tamanho do 
recipiente Medi-Vac

(Ref.)
Serres
(Ref.)

Descartáveis

= plástico

= vidro

= com proteção contra fluxo excessivo / filtro hidrófobo

= sem proteção contra fluxo excessivo

SINOPSE DE TODOS OS CONJUNTOS REUTILIZÁVEIS / 

DESCARTÁVEIS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS PARA 

ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA.

Aspiração cirúrgica SA: 2 x 3 l reutilizável 
(Ref. 57 522 068)

Aspiração cirúrgica SA: 2 x 3 l descartável 
Serres (Ref. 57 522 071)

Recipiente de enxágüe SA para suporte 
móvel de 0,7 l (Ref. 57 523 344)

Depósito SA para filtro de papel
(Ref. 57 523 345)
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RENTABILIDADE GARANTIDA 
PELO SISTEMA DE UNIDADES DE MONTAGEM
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Vazão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vácuo

Voltagem

Frequência

Consumo de corrente

Mode de funcionamento

Fusíveis

Dimensões (comprimento x altura x 
em mm

largura) 

55 l/min a 50 Hz
65 l / min a 60 Hz

-90 kPa a NN

230 V AC

50 a 60 Hz

1,1 A

Permanente (Contínuo)

T 1,6 AH

560 x 500 x 1.000

65 l /min a 60 Hz

-90 kPa a NN

127 V AC

60 Hz

1,8 A

Permanente (Contínuo)

T 2,5 AH

560 x 500 x 1.000

Peso

Dimensões da embalagem 
comprimento x altura x largura) em mm

Peso bruto

Nível de intensidade acústica

Aproximadamente 26 kg

920 x 400 x 300

Aproximadamente 33 kg

53 dB (A)

55 l/min a 50 Hz 
65 l / min a 60 Hz

-90 kPa a NN

100 - 110 V AC, 100 - 120 V AC

50 a 60 Hz

2,3 A

Permanente (Contínuo)

T 3,15 AH

560 x 500 x 1.000

Aproximadamente 26 kg

920 x 400 x 300

Aproximadamente 33 kg

52 dB (A)

Aproximadamente 26 kg

920 x 400 x 300

Aproximadamente 33 kg

54 dB (A)

TWISTA SP 1070 TWISTA SP 1070TWISTA SP 1070

Ref.57 521 554 Ref. 57 521 559Ref. 57 521 558

Versões do Produto

Materiais de Consumo

Conjuntos de Aplicação para TWISTA SP 1070

Outros Acessórios

Acessórios Recomendados

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

TWISTA SP 1070, 230 V / 50 a 60 Hz

Filtros de papel (100 unidades)

Aspiração cirúrgica 2 x 5 L

Cabo de compensação de potencial

Aspiração cirúrgica 2 x 2,5 L

Grampo FINA para trilho metálico

Suporte para recipiente externo 3 / 1,5 / 1 L Medi-Vac

Recipiente externo Medi-Vac (flex) 3 L

Recipiente externo Medi-Vac (flex) 1 L

Recipiente interno descartável Medi-Vac (flex) 1,5 L

Engate (para uso com partículas grossas)

Recipiente externo Serres 2 L

Recipiente interno descartável Serres 3 L

Recipiente interno descartável Serres 1 L
Aspiração cirúrgica 2 x 1,5 L Med-Vac, descartável

Frasco de vidro para secreções de 5l

Aspiração cirúrgica 2 x 2 L Serres, descartável

Pedal de acionamento (para colocar em modo de espera)

Depósito SA para filtro de papel

Protetor de fluxo excessivo com câmara para filtro hidrófobo
antibacteriano e antivírus.

TWISTA SP 1070 100 - 110 V / 100 - 120 V; 50 Hz / 60 Hz

Tubo Flexível para vácuo de 6 x 12 mm, comprimento de 1 m

Aspiração cirúrgica 2 x 3 L

Depósito para filtro com suporte para montagem

Suporte para recipiente externo 3,0 L Medi-Vac

Suporte para recipiente externo 1 / 1,5 / 1 L Medi-Vac

Recipiente externo Medi-Vac (flex) 1,5 L

Recipiente interno descartável Medi-Vac (flex) 3 L

Recipiente interno descartável Medi-Vac (flex) 1 L

Recipiente externo Serres 3 L

Recipiente externo Serres 1 L

Recipiente interno descartável Serres 2 L

Tubo flexível de série 287 mm com quina azul

Aspiração cirúrgica 2 x 3 L Med-Vac, descartável

Grampo FINA para trilho plástico

Aspiração cirúrgica 2 x 3 L Serres, descartável

Frasco para secreções de 2,5 l

Recipiente SA de enxague posterior para carro móvel

Recipiente para secreções / recipiente de enxague /
plástico (PSU) com suporte de montagem

Filtro hodrófobo antibacteriano e antivírus para proteção
contra fluxo excessivo

TWISTA SP 1070, 127 V / 60 Hz

Tubo Flexível para vácuo de 8 x 14 mm, comprimento de 1 m

Extremidades de dedos (20 unidades)

Cabo para compensação de potencial

57 521 554

57 505 045

57 522 067

57 503 474

57 523 405

57 522 048

57 500 388

57 502 459

57 502 457

57 502 461

57 500 387

57 522 044

57 522 047

57 522 538
57 522 070

57 505 228

57 522 072

57 505 297

57 523 345

57 521 775

57 521 558

57 505 467

57 522 068

57 523 325

57 520 188

57 520 187

57 502 458

57 502 462

57 502 460

57 522 045

57 522 537

57 522 046

Plugue para conexão no jarros

Tubo de silicone

Válvula comutadora Serres

Quina conectora cirúrgica 9/12 (cromado)

Quina conectora drenagem 9/9 (cromado)

57 520 184

57 520 183

57 522 049

57 500 396

57 500 402

57 522 085

57 522 069

57 522 540

57 522 071

57 505 227

57 524 554

57 522 313

Tampa do recipiente para secreções
(com proteção contra fluxo excessivo integrada).

Filtro hidrófobo antibacteriano e antivírus para proteção
contra fluxo excessivo

Filtro hidrófobo antibacteriano e antivírus para proteção
contra fluxo excessivo (5 unidades).

Filtro mecânico de proteção para filtro hidrófobo antibacteriano
e antivirus

Tampa do recipiente para secreções
(para carris, sem proteção contra fluxo excessivo).

57 505 362

57 521 783

57 522 147

57 521 775

57 500 390

Tubo flexível a vácuo de série, silicone, 175 mm com
adaptador em T, tratável em autoclave.

57 522 084

57 521 783

57 521 559

57 505 483

Filtro hidrófobo antibacteriano e antívirus para proteção
contra fluxo excessivo (5 unidades)

57 522 147

57 522 148

57 503 474



Subsidiária

América Latina:
MAQUET do Brasil Ltda.
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
01140-130 São Paulo, Brazil
Telefone: +55 (11) 2608 7400
Fax:         +55 (11) 2608 7410
maquetdobrasil@maquet.com
www.maquet.com.br

O Grupo GETINGE é fornecedor mundial, líder em equipamentos e

sistemas que contribuem para melhorar a qualidade e a relação 

custo-benefício em tratamento de saúde e ciências naturais. Os 

equipamentos, serviços e tecnologias são fornecidos sob a marca 

Arjo para higiene e tratamento de pacientes, desinfecção, preven-

ção DVT, leitos médicos, superfícies terapêuticas e diagnósticos, 

GETINGE para controle e prevenção de infecções em tratamento 

de saúde e ciências naturais; MAQUET para locais de trabalho 

cirúrgicos, cardiovasculares e terapia intensiva.
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