
Ventilador de gama alta que
proporciona ventilação invasiva e não 
invasiva e pode-se adaptar a todas as 
categorias de pacientes.

Monitoramento completo
Capnografía volumétrica
Oxigenoterapia de alto fluxo
SBT
Ventilação não invasiva



Monitoramento completo
É possível realizar um acompanhamento dos parâmetros mais 
importantes no início da terapia, com P/V Flex e com Stress Index, 
passando pelos estados intermediários até o desmame, com P0.1
e Pimax, entre outras provas e variáveis. 

Capnografía volumétrica
Monitoramento integrado de CO2 exalado com curvas no tempo e
volumétricas, bem como medições de espaço morto fisiológico.

Oxigenoterapia de alto fluxo
A incorporação desta modalidade também é aplicada ao uso do ventilador 
nas instâncias prévias e posteriores à ventilação mecânica propriamente 
dita, oferecendo assistência não invasiva à oxigenação.

Ensaio de respiração espontânea (SBT)

Esta nova ferramenta permite realizar um ensaio de respiração espontânea 
prévia ao desmame, monitorada em tempo real e completamente 
segura com alarmes dedicados.

Ventilação não invasiva
Modalidade de ventilação que permite aprimorar a ventilação alveolar, 
mantendo as vias respiratórias intactas, com compensação de perdas 
automática. Um monitoramento de fugas confiável através da interface 
utilizada, melhorando a sincronização e o conforto do paciente.

50 anos de inovação e desenvolvimento em respiradores mecânicos.

Ventilação para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
Disponível para ventilação invasiva e não invasiva.
Oxigenoterapia de alto fluxo.
Compensação automática de fugas.
Software de capnografia volumétrica.
Módulo integral de mecânica respiratória.
Sensor de fluxo proximal para neonatologia.
Compensação de tubo endotraqueal.
Transporte intra-hospitalar.
Ensaio de respiração espontânea.
Armazenamento de tendências durante 72 h.
Baixo custo de manutenção.
Bateria incorporada com autonomia superior a 2,5 h.
1 ano de garantia.
Tela numerica.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba
Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040 X5008HJY - Córdoba, Argentina
Tel.: +54 351 4144600 – Fax: +54 351 4144605

Buenos Aires
Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya,C.A.B.A., C1437DKK - Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 1561387326

Atlanta
2825 Pacific Drive. Suite B Norcross, GA 30071 - USA
P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176

São Paulo
Avenida Portugal, n.º 1.100, C-70 Itaqui, Itapevi
SP - CEP: 06696 - 060

41
34

L3
VP

_R
EV

11
Im

ag
en

s 
pa

ra
 fi

ns
 il

us
tr

at
iv

os




