Monitoramento completo
Oxigenoterapia de alto fluxo
SBT
Novos modos de ventilação
Categoria neonatal
AVA (Assistência Ventilatória
Adaptativa)

Ventilador que proporciona
ventilação invasiva e não invasiva
para pacientes adultos, pediátricos e,
opcionalmente, neonatais.

Imagens para fins ilustrativos

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

Módulos opcionais:
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.

Novos modos de ventilação
Ventilação com controle do volume regulado por pressão (PRVC),
Ventilação mandatória intermitente sincronizada com o controle
de volume regulado pela pressão SIMV (PRVC) e Ventilação com
volume de suporte (VSV).

Categoria neonatal
Incorporando modalidades de ventilação que permitem
ventilar pacientes a partir de 5 ml de volume tidal.

AVA (Assistência Ventilatória Adaptativa)
O modo AVA é um modo de alça fechada adaptativo com controle ideal
que garante ventilação minuto do paciente gerando um padrão ventilatório
com mínimo trabalho respiratório.

Ventilação para pacientes adultos e pediátricos.
Software atualizável para o seguinte:
- Ventilação neonatal.
- Oxigenoterapia de alto fluxo.
- Ensaio de respiração espontânea (SBT) e índice de estresse.
- Modos ventilatórios PRVC, SIMV (PRVC) e VSV.
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Disponível para ventilação invasiva e não invasiva.
Compensação automática de fugas.
Módulo integral de mecânica respiratória.
Transporte intra-hospitalar.
Armazenamento de tendências durante 72 h.
Bateria incorporada com autonomia superior a 2,5 h.
Baixo custo de manutenção.
1 ano de garantia.
Tela numérica.

50 anos de inovação e desenvolvimento em ventiladores mecânicos.
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