
SHE SHA Gerenciamento de fumaça
Faça uma cirurgia 

sem fumaça para o seu 
padrão  de ouro!

FÁCIL.
EFICIENTE.
SEGURO.
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Evacuador de fumaça SHE SHA 

Proteção do trabalho através de ar limpo na cirurgia

� Nos procedimentos a laser e elétrocirurgicos 

surge a formação de fumaça nociva para a 

saúde através da evaporação de tecido. 

� A única proteção efi caz contra a fumaça eletro-
cirúrgica é a aspiração na origem. 

SHE SHA fi ltra 
fumaças cirurgicas 

com uma efi ciência de 

99,999 %

Ativação automática

Em canetas monopolares através 
de um sensor

Manuseio fácil

Detecção automática de fi ltro 
Plug & Play

Sistema de fi ltragem de 4 níveis 
Para eliminar todas as substâncias 
nocivas de forma efi caz

Silencioso e potente

No máx. 55 dBA com uma potência 
de aspiração de 700 l/min

Aplique a nossa solução onde a fumaça surge, 
segundo as recomendações!1
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ARC & SHE SHA

O sistema ideal para a sua cirurgia

Ativação por cabo!
A Ativação automática do dispositivo 
de aspiração de fumaça através 
de um cabo de ligação entre ambos 
os aparelhos é possível. Funciona 
com instrumentos monopolares e 
bipolares. 

Seguro Protetor
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Fumaça eletrocirúrgica

O risco invisível
Alguma vez você se questionou quais sejam os efeitos para a saúde 

da fumaça cirúrgica inalada por dia na cirurgia?

A fumaça cirúrgica contém 
150 substâncias – 40 das quais 

são cancerígenas2

A fumaça por dia na cirurgia3

corresponde à fumaça de:

A fumaça cirúrgica, dependendo 
da dose, provoca sintomas que, 
seguramente, você conhece do seu 
cotidiano na cirurgia4: Possíveis danos a longo prazo:

� Dores de cabeça

� Fraqueza

� Náuseas

� Fraqueza muscular

� Irritação dos olhos e vias respiratórias

� Reações asmáticas

� Em 80 % das amostras de fumaça, retiradas 

durante o tratamento de pacientes com 

HPV positivo, foi comprovada a existência 
do vírus HP na fumaça5

� Risco aumentado para doenças pulmonares 

crônicas (asma e pneumonia) e câncer do 

pulmão6

Produtos 
 químicos cance-

rígenos

27 %

cigarros sem 
fi ltro

27–30

Se foi possível sentir o cheiro, 
já está no pulmão!
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Uma máscara cirúrgica transmite uma falsa 
sensação de segurança relativamente à fumaça 

cirúrgica na sala de cirurgia!

Uma máscara não oferece proteção sufi ciente, dado a maioria das substâncias 
passar por ela e penetrar no espaço respiratório!

O sistema de fi ltragem elimina partículas de até um tamanho de 0,1 μm.

Para que você possa voltar a respirar calmamente!

� Máscaras cirúrgicas padrão oferecem uma prote-
ção contra partículas maiores do que 5 μm7. 

� 77 % das partículas na fumaça são menores do 

que 1,1 μm8. 

� As bactérias têm um tamanho de 0,3 – 30 μm, por 
outro lado os vírus de 0,01 – 0,3 μm são signifi cati-
vamente menores.

Filtragem específi ca por substância:
� No nível 1, o fi ltro grosseiro elimina partículas 

maiores na fumaça cirúrgica.

� O design patenteado do fi ltro ULPA 15 no 
nível 2 elimina de forma efi ciente 99,999 % das 
substâncias nocivas na fumaça cirúrgica.

Proteção do trabalho máxima 
Remoção de todas as substâncias por fi ltragem

� No nível 3, um fi ltro de carvão ativado de alta 
qualidade adsorve e remove odores e gases 

tóxicos.

� Por fi m, no nível 4 se encontra um fi ltro 
secundário que veda o sistema e impede 

que as partículas fi nas sejam emitidas.
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Acessório SHE SHA

A fl exibilidade encontra a confi abilidade

Parceiro perfeito para o evacuador de fumaça SHE SHA – canetas de fumaça  
descartáveis em diferentes versões da BOWA MEDICAL.

Giratório 360° 
Manuseio confortável 

Caneta 802-033 com 
eletrodo padrão

Caneta 802-034 com 
eletrodo antiaderente

Caneta 802-032

Eletrodo de agulha para um corte 
cirúrgico preciso de AF

2,4 mm

Comprimento fl exível
Extensível e bloqueável até 75 mm para 
máxima estabilidade 

Design fi no
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Caneta SHE SHA, 2 botões, 
faca, 3 m, descartável, estéril, 
incl. estojo

802-032

eletrodo de agulha para caneta 
SHE SHA 802-033 e 802-034
(haste 2,4 mm, eletrodos 
descartáveis, estéril)

DNES620

Mangueira SHE SHA, para 
laparoscopia, 3 m, descartável, 
estéril (12 uni.)

952-200

Mangueira SHE SHA, para 
caneta, 3 m, descartável, estéril 952-001

SHE SHA

Emissão acústica Máx. 55 dBA

Tamanho (A x L x P) 15 cm x 28 cm x 39,5 cm

Taxa de fl uxo Máx. 708 litros por minuto (com mangueira de 22 mm)

Peso 4,4 kg (5,5 kg incl. fi ltro)

Tipo de fi ltro Filtragem de 4 níveis
(Pré-fi ltro, ULPA, carvão ativado, fi ltro secundário)

Tamanho de partículas 0,1 – 0,2 µm com uma efi ciência de 99,999 %

Tensão 220 – 240 V

DETALHES TÉCNICOS

SHE SHA INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA
Designação REF

Evacuador de fumaça SHE SHA 950-001

Sensor de ativação SHE SHA incluso

Interruptor de pedal pneumático incluso

Filtro SHE SHA por 35 horas 
(2 uni.)

951-001

Cabo de ligação SHE SHA ARC, 
70 cm*

900-060

Caneta SHE SHA, ajustável de 
comprimento, faca antiaderen-
te, 3 m, descartável, estéril

802-034

Caneta SHE SHA, ajustável de 
comprimento, 2 botões, faca, 
3 m, descartável, estéril, incl. 
estojo

802-033

* Compatível somente com sistemas de energia ARC
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Descubra agora a oferta da BOWA ACADEMY

bowa-medical.com/academy

O CONHECIMENTO gera SEGURANÇA

Curso online 
com certifi cado

Webinars em direto 
e on demand

Checklist para cirurgia 
de AF

Cursos de formação 
complementar

✓✓

Entre agora em contato com um consultor de dispositivos 
médicos autorizado pela BOWA.

support@bowa-medical.com

A BOWA MEDICAL oferece a solução – 
 dispositivo de aspiração de fumaça SHE SHA. 
Aplique onde a fumaça surge!

BOWA MEDICAL

BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Strasse 4 –10
72810 Gomaringen

Telefone +49 7072 6002-0

bowa-medical.com
info@bowa-medical.com


