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Fumaça cirúrgica criada por dispositivos térmicos, 

dispositivos ultrassônicos, brocas, mandris e outros.   

   

 

 

Escopo do Problema 

Expelida para a zona de respiração dos profissionais envolvidos e absorvida 

pelo paciente.   

   

 

95% dos procedimentos cirúrgicos produzem algum tipo de fumaça 

 

 
Vide mais de 100 artigos clínicos sobre os riscos e recomendações em 
http://buffalofilter.com/education-articles/ 
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 Cancerígenas: substância que provoca ou estimula o desenvolvimento de 
tumor maligno no organismo.   

 

 Mutagênicas: substância cancerígena. Agente que pode causar mutação na 
molécula de DNA que não é reparado no momento da replicação celular e é passado 
para as gerações seguintes. 

       

 Neurotóxicas: toxinas que em razão de seu grande potencial agressivo, 
mesmo quando em pequenas concentrações, são capazes de lesar o sistema nervoso, 
podendo ainda agir sobre outras partes do organismo.    

    
    

Mais de 100 substâncias químicas foram identificadas na fumaça cirúrgica 
 (Pierce, et al. 2011) 

 
 

 

Riscos: Composição Química 

 

Fumaça Cirúrgica e Aerossóis 



Referência:  

Baggish, M. S., Baltoyannis, P., & Sze, E. (1988). Protection of the rat lung from the harmful effects of laser 

smoke. Lasers in Surgery & Medicine. 8(3):248-53. 

 

Ball, K. (2010a). Surgical smoke evacuation guidelines: Compliance among perioperative nurses. AORN Journal, 

92(8):e1-e23. doi: 10.1016/j.aorn.2009.10.026 

 

Mutagencity of Smoke Condensates Induced by CO2- Laser Irradiation and Electrocauterization* Tomita, Y. et al. 

 

“A potência das substâncias Mutagêncicas da fumaça cirúrgica observada era 

comparável à fumaça de cigarro.” 



Fumaça cirúrgica consiste em 95% de vapor de água –  

portador viável para:   
 

 Partículas de tecido 

 Sangue e fragmentos de sangue 

 Vírus e bactérias 

 

Os riscos de contaminação incluem: 

HPV (3) 

HIV (2)  

Tuberculose 
(4) 

Hepatite (1)  

Riscos Biológicos 

 

Fumaça Cirúrgica e Aerossóis 

Referências: 
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(4) Journal of Reproductive Medicine , 

Vol. (número) :1117-1123. 

Wisniewski, PM et. ai. (1990). 

 

Vide mais artigos e recomendações em 

http://buffalofilter.com/education-articles/ 
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Mascaras filtram acima 
de 5 micra 

Vírus e Partículas Perigosas da 
fumaça são menores 



 Extremamente silencioso e mais potente 

 Volume de aspiração: até 2239 LPM 

 TURBO permite um aumento imediato em sucção 

 Tecnologia de RFID e EZLink (liga e desliga quando o bisturí é ativado)  

 Painel indicador de vida útil do filtro em minutos 

 Poder de sucção com incremento de 10% 

Filtragem ULPA de 0.12 mícron a 99.9995% de eficiência 

PlumeSafe® TURBO 



ViroVac 

 Design compacto. Permite fácil acomodação e empilhamento 

no carrinho do centro cirúrgico ou embaixo do eletrobisturi.  

 

 Silencioso, porém potente. 

 
 Filtro com 35 horas reduz custo por procedimento 

 

 Filtro com 3 portas de diferentes tamanhos 

 

 Simplicidade reduz necessidade de treinamento 

 

 Filtragem ULPA.  

 

Capacidade de sucção: 2CFM (57 LPM) a 25CFM (708 LPM) 

 

 EZLink (liga e desliga quando o bisturí é ativado) - opcional 

 

 



AS Turbo 

Para cirurgias onde o PenAdapt não se aplica, o ASTurbo fará grande diferença - 

principalmente em procedimentos com muita fumaça ou aerossol (ex: aplicação de 

quimioterápicos); ou com aplicação de laser.                                                                                                        PenAdapt: adaptador que  dispensa a 

necessidade de um profissional extra e 

diminui a distância - potencializando a 

eficácia de sucção.  

 

Diâmetro do tubo  Volume 

1- 3/8" (35 mm) 79 CFM (2239 LPM) 

1- 1/4" (32 mm) 68 CFM (1923 LPM) 

7/8" (22 mm) 45± 1(1257± 28.3 LPM) 

1/4" (6 mm) 5.2 CFM (147 LPM) 

Diâmetro do tubo  Volume 

 7/8" (22mm) 25 CFM (708 LPM) 

3/8" (9.5mm) 4.5 CFM (127 LPM) 

1/4" (6.4mm) 2 CFM (57 LPM) 

ViroVac 

Os filtros do ViroVac possuem 3 saídas para os 

diversos tamanhos de tubos. O ASTurbo precisa de 

um adaptador para o tubo menor  

(ex: PlumePort Active para laparoscopia). 

Capacidade de Sucção 

AS Turbo 

Número de saídas 

O ASTurbo possui display digital mostrando 

nível de vida útil do filtro e potência - o 

ViroVac provê as mesmas informações, mas 

de forma analógica. 

Display 

Procedimento Tradicional: 

um segundo profissional 

segura o tubo distante da 

caneta cirúrgica. 

 

Principais Diferenças entre o AS Turbo e ViroVac 

AS Turbo 

ViroVac 

Virovac 



 Aciona o Aspirador de Fumaça automaticamente 

quando a caneta do bisturi é acionada.  

 

 Desliga em até 10 segundos (ajustáveis) do 

desligamento da caneta. 

 

Ez-Link™ 

Inovador e  

exclusivo 

 Aumenta a vida útil do filtro e a segurança dos profissionais. 

 

 Compatível com todos os aparelhos de bisturi. 

 

 Pode ser instalado facilmente em qualquer lugar. 

 



Pedal Acionador Pneumático. 

 

Acompanha o Aspirador de Fumaça. 

 

Inovador e  

exclusivo 

Adiciona conforto e agilidade. 

 

Aumenta a vida útil do filtro e a segurança dos profissionais. 

 

Compatível com todos os aparelhos de Aspiração de Fumaça Buffalo Filter. 

 

Fácil instalação. 

 



Procedimento Tradicional 

Um segundo profissional segura o tubo distante da 

caneta cirúrgica. 

 

Nesse tipo de procedimento, o ASTurbo fará grande 

diferença - principalmente em procedimentos com 

muito aerossol (ex: aplicação de quimioterápicos); ou 

com aplicação de laser. 

 

 



  Projetada para prender a quase todos os bisturis.  

 

  Dá ao usuário a liberdade de trabalhar sem necessidade de posicionar corretamente ou segurar o 

tudo do aspirador.  

 

  Ergonômico e de silicone flexível. Provê conforto e visibilidade ao cirurgião. 

PenAdapt 

  Adapta o tubo do aspirador diretamente ao bisturi, eliminando a necessidade de um profissional 

segurar o tudo de entrada da fumaça. 

 

 A fumaça é sugada de uma distância bem menor de sua origem - potencializando a eficácia de 

sucção.   Nesse caso, não há grande diferença entre os modelos ASTurbo e ViroVac. 

Inovador e  

exclusivo 



 Conecta-se ao Aspirador e ao trocater 

 

 Solução para manter o vídeo sem fumaça 

 

 Diminui a necessidade de retirada da ótica 

 

 Possui válvula para evitar a perda de CO2 

 

 

PlumePort SEO® 

Inovador e  

exclusivo 



Buffalo Filter é fabricante líder internacional com foco 

na inovação/criação de dispositivos de aspiração e 

filtragem de substâncias da fumaça e aerossol gerados 

por bisturis eletrônicos, laser, procedimentos cirúrgicos 

ultrassônicos, e mecânicos. 

•Anvisa (Brasil) 

•FDA QSR: Design Control, Risk Analysis, cGMP 

•ISO 9001:2000 

•ISO 13485:2003 

•Medical Device Directive Annex V 

•Underwriters Laboratories: IEC/UL60601 

•AAMI Sterilization and Packaging Validations  

Certificações 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro:  +55 21 2621-5565 

Nova York:  +1 716 568-4733 

www.bioargo.com 

info@bioargo.com 

Bioargo Group é formado por empresas com escritórios no Rio de 

Janeiro e Nova York, além de rede de fabricantes, distribuidores, e 

representantes comerciais em todos os continentes.  

 

O foco do grupo no Brasil é a importação de produtos inovadores, 

de alta qualidade, sucesso no país de origem e que tragam soluções 

inteligentes na área médico-hospitalar. 

 

A Bioargo Comercial LTDA é a importadora, distribuidora e 

representante legal dos produtos Buffalo Filter® no Brasil. 


