São Paulo, 28 de Abril de 2020.
A
UNIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
A/c: Sra. Sheyla Araujo
E-mail: sheyla.araujo@huhsp.org.br
Tel: 5576-4848 Ramal: 17311

Orçamento nº.: 313/2020
ITEM 1 – Aspirador Cirúrgico Auto-Stop 17200
(com pedal e 1 frasco)

Leve, portátil e de fácil transporte. A linha de aspiradores Takaoka possui design ergonômico e os mais
sofisticados recursos.
O Aspirador Cirúrgico Auto-Stop 17200 apresenta excelente desempenho com motor de funcionamento
silencioso e extrema durabilidade.
Possui capacidade de aspiração de 30 L/min, livre de ar, e conta com exclusivo sistema Electronic AutoStop, que interrompe automaticamente a aspiração quando atinge a capacidade máxima do frasco,
evitando assim o transbordamento e pane.
Um moderno sistema de alarmes audiovisuais acusa desconexão do sensor de enchimento e a necessidade
de troca do frasco.
Exclusivo Sistema Electronic Auto-Stop
A quantidade de líquido no frasco coletor comanda um sistema de alarmes e o desligamento automático,
evitando riscos de transbordamento;
Sistema de interrupção automática da aspiração por impedância elétrica;
Sistema de alarme sonoro e visual acionado automaticamente quando o frasco atinge a capacidade
máxima;
Sistema de segurança que impede o funcionamento do aspirador na ausência do sensor.
Motor de Alta Performance
Bomba de Vácuo com tecnologia de pistão linear auto lubrificante, de mecanismo antitravante e resistente
ao calor, que proporciona alta durabilidade e vazão, com funcionamento silencioso;
Isento de óleo, o motor é resistente a umidade e corrosão;
Menor consumo de energia elétrica devido à alta performance do motor;
Fácil manutenção, se necessário em campo;
Alívio de pressão para ambiente na ausência de vácuo.

Praticidade, Conforto e Ergonomia
Leve, compacto e de construção robusta; • Móvel com design moderno e ergonômico, construído em
poliuretano e chapa de aço com pintura eletrostática a pó extra resistente, com rodízios e alça para
facilitar o transporte; Frasco coletor de 5 litros, em plástico de alta resistência a impacto, com escala de
volume gravada em alto relevo e gargalo de dimensões grandes, que facilita a limpeza;
Tampa do frasco em nylon, com vedação hermética.
Controles
Fluxo de aspiração livre de ar: 30 L/min;
Pressão de vácuo máximo: -17 pol.Hg (-430 mmHg);
Botão de controle da intensidade de vácuo;
Vacuômetro que mede a pressão negativa da aspiração, com escala de 0 a 30 pol.HG (0 a 760 mmHg);
Chave elétrica liga/ desliga;
Pedal elétrico que permite o controle dos ciclos de aspiração com o pé.
REGISTRO NA ANVISA Nº 10229829004
NCM DO PRODUTO: 90189099
QTDE
Marca/Fabricação
Código

: 01 (Um)
: K. Takaoka/Nacional
: 201080001

Preço Unitário
Preço Total

: R$ 11.955,00
: R$ 11.955,00
CONDIÇÕES DE VENDA

Prazo de entrega
: até 120 dias
Condições de Pagamento...............................: à vista antecipado
Frete
: CIF-SP
Imposto ( ICMS e IPI )
: Incluso
Garantia
: 12 meses contra defeitos de fabricação (os acessórios não estão inclusos
nesta garantia)
Validade desta proposta
: 20 dias úteis. Após esta data nos reservamos o direito para atualização de
preços.
NOTA: Contatos comerciais com o Sr. Edison Luiz – Fone: (11) 5058-9334

Atenciosamente;

