Ventilação Não Invasiva
Nossa meta é clara: aperfeiçoamento significativo em qualidade de vida
A ventilação não invasiva bem sucedida faz com que os músculos respiratórios se restabeleçam e o paciente se torne mais ativo
fisicamente. Como resultado de maior mobilidade, o paciente melhora a qualidade e a expectativa de vida.
Entre as enfermidades que ocorrem com mais freqüência e que sobrecarregam de modo permanente os músculos
respiratórios estão a obstrução crônica dos pulmões e as disfunções na região respiratória, disfunções nervosas e
musculares bem como disfunções na parede torácica (do peito) e escoliose.
A Weinmann desenvolve tecnologias personalizadas para ventilação não invasiva que se ajustam automaticamente à situação
atual, a fim de dar ao paciente o máximo suporte e ao mesmo tempo auxiliar os médicos e a equipe de enfermeiros.
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VENTIlogic
O primeiro aparelho de ventilação não invasiva inteligente com
2 níveis de pressão Bilevel, que pode ser utilizado em UTI que
se ajusta automaticamente aos modos de respiração do
paciente

VENTIlogic com máscara e umidificador aquecido VENTIclick

O VENTIlogic é o primeiro aparelho de ventilação não invasiva
inteligente com ventilação adaptável e controlada que se ajusta ao modo de respiração do paciente, aumentando assim sua
conformidade. O VENTIlogic assume a análise do modo de respiração e o ajuste da ventilação dentro da faixa permitida
pelo médico. Em conseqüência, a ventilação não invasiva
adaptada ao paciente representa tempo significativo e economia de despesas ao pessoal clínico. Para pacientes com fraqueza crônica nos músculos respiratórios, o aparelho fornece
maior independência e melhor qualidade de vida.
Respiração Sincronizada Ajustada ao Modo de Respiração
Adaptação automática do modo de ventilação ao modo de
respiração analisado do paciente.
Ótima sincronização fornece alívio aparente durante a
titulação no modo de adaptação TA (adaptável ao tempo).
Economia de tempo e dinheiro através do ajuste automático
da ventilação às mudanças na respiração do paciente.
Monitoração Otimizada de Terapia
Eficiência documentada por dados estatísticos TA.
Imagens gráficas claras do paciente e informações sobre seu
padrão de respiração.
Monitorização a longo prazo torna-se possível através do
programa VENTIsupport.
Amplo Espectro de Terapia
Modos do BiLevel: TA (novo), S, ST, T, SX, SXX e CPAP.
Compensação de volume.
Operação inovadora

Painel de operação com tela e seleção conveniente
por menu com botão de navegação. Bloqueio das teclas para o modo
paciente e desbloqueio para o médico.

Opções convenientes de ajuste off-line e on-line
(com ventilador ligado ou desligado).

Modo TA
Tecnologia patenteada para ventilação adaptável e controlada
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O modo adaptável ao tempo (TA) patenteado pela Weinmann fornece o melhor auxílio no alívio dos músculos respiratórios
enfraquecidos do paciente. Um problema freqüente na ventilação não invasiva (NIV) é a falta de sincronização entre o paciente e
o ventilador durante a ventilação controlada. Isto resulta na chamada “disputa do respirador” e esforço adicional de
respiração, o que põe em risco a conformidade da terapia ao paciente. Comparada a outras terapias normais, o modo de
ventilação TA no aparelho de terapia NIV VENTIlogic da Weinmann oferece maior conforto ao paciente.
A ventilação domiciliar com VENTIlogic oferece vantagens significativas. A sincronização otimizada do paciente e a proximidade
ao aparelho eliminam os esforços respiratórios do paciente. Além disto, a simulação do modo espontâneo de respiração do
paciente auxilia a aumentar a conformidade da terapia enquanto a titulação automática dos parâmetros reduz a carga de
trabalho da equipe clínica.

Dados técnicos veja página TD7
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Modos SX e SXX

Os modos SX e SXX no VENTIlogic e VENTImotion dão aos médicos maior flexibilidade no uso destes aparelhos terapêuticos de
ventilação em tratamento domiciliar. A meta de ambos os modos é aclimatizar gradualmente o paciente aos ajustes de ventilação. A maioria dos pacientes que utiliza os aparelhos necessita ventilação controlada, mas tem inquietação em aceitar o ritmo de
ventilação do aparelho. Os modos SX e SXX auxiliam a estabilizar o modo de respiração do paciente.

Terapia Conveniente
Operação silenciosa em somente 25 dB(A).

Ajuste de parâmetros
no modo TA

Partida suave também disponível nos modos T e ST.
A análise pode ser iniciada manualmente no modo médico
conforme necessário.
Modos para Operação do Aparelho
CPAP: ventilação com pressão positiva ao final da expiração
(EPAP).
S: ventilação espontânea com ajuste de 2 níveis de pressão
(EPAP e IPAP - auxílio de pressão na inspiração).

Curva TA do fluxo
analisado do paciente
e fluxo aplicado de
ventilação

T: ventilação controlada com ajuste de 2 níveis de pressão
(EPAP e IPAP).
ST: semalhante ao modo S, mas oferta ao paciente uma ventilação iniciada pelo equipamento (T), caso o paciente não
apresente respiração espontânea dentro de um período de
tempo definido.
SX: ventilação espontânea com ajuste de 2 níveis de pressão
(EPAP e IPAP), estipulando uma janela de tempo de duração
do IPAP.

Tela de dados
estatísticos da
atividade do
paciente no
modo TA

SX: ventilação espontânea com ajuste de 2 níveis de pressão
(EPAP e IPAP), estipulando uma janela de tempo de duração
do IPAP e tempo máximo de duração do EPAP.

VENTIlogic em bolsa de transporte
(fornecimento padrão)
Dados técnicos veja página TD7

VENTIlogic com umidificador aquecido
VENTIclick e válvula de oxigênio VENTI-O2
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VENTIlogic
Na residência ou na estrada: ótima descarga da bomba de respiração
O aparelho de ventilação domiciliar otimizado VENTIlogic auxilia a bomba de respiração do paciente à extensão requerida
pela condição fisiológica do paciente. Os músculos respiratórios
podem relaxar gradualmente e ganhar nova resistência. Pacientes em ventilação a longo prazo podem ser liberados do hospital mais cedo, a fim de desfrutar da liberdade de
movimento em ambiente familiar na residência.

Amplo Espectro de Terapia
Modos não invasivos S, ST, T e CPAP
Janela expandida de tempo de respiração “Liberdade Respiratória Estendida” em novos modos assistidos SX e SXX.
Compensação de volume com volume tidal alvo
Alta variabilidade de disparo, separada por inspiração e expiração, ajustável a cada paciente mais disparo de expiração
no modo ST que pode ser desativado.
Velocidades variáveis para aumento e queda de pressão
durante as fases de inspiração e expiração, com representação gráfica.
Análise Completa
Análise estatística dos parâmetros de ventilação com valores
reais e médios bem como análise de dados de conformidade na tela.
Análise detalhada pelo programa de ventilação VENTIsupport.
Terapia Confortável

VENTIlogic com máscara e filtro de bactérias

Operação silenciosa em somente 25 dB(A).
Partida suave também disponível nos modos T e ST para
fácil configuração na primeira vez em pacientes com
pressão de inspiração inicialmente alta.
Bolsa de transporte funcional e pacote de bateria recarregável VENTIpower para ventilação distante da residência.
Operação Inovadora
Aparelho pode ser ligado ao tocar uma tecla.
Guia intuitivo do usuário via menu deslizante,
similar ao sistema de navegação de veículos.
Acesso direto aos parâmetros mais importantes de
ventilação.

Painel de operação com tela e seleção do menu
com botão de navegação

Sistemas de Acessórios

Ajuste remoto por meio do programa VENTIsupport.
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Os acessórios corretos podem contribuir imensamente para o sucesso da terapia. É por isto que a Weinmann oferece acessórios
que se adicionam às funções dos produtos básicos. Os aparelhos de ventilação domiciliar, que operam com o VENTIclick, um
umidificador com aquecimento de alto desempenho e fácil adaptação, que podem manter até 300 ml de água. É especialmente
designado para pacientes que requerem altos níveis de umidificação e alto fluxo. Para pacientes que necessitam oxigênio adicional, a Weinmann oferece a válvula de oxigênio VENTI-O2 que fornece um aumento de pressão de entrada para uso no hospital
ou na residência.
Com o auxílio do pacote de bateria VENTIpower, todo o sistema de ventilação pode operar por até cinco horas no momento de
uma falta de energia ou quando distante da residência. O programa de ventilação VENTIsupport é utilizado para visualização
clara, monitoração contínua e análise exata da conformidade dos dados do paciente.
Dados técnicos veja página TD7
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Umidificação

Durante o tratamento, muitos pacientes NIV sofrem com membranas mucosas ressecadas, que podem muitas vezes conduzir a
uma inflamação dolorosa e hemorragia nasal. Como resultado, os pacientes recusam aceitar com freqüência a terapia e o uso
de seus aparelhos. Os umidificadores com aquecimento VENTIclick, SOMNOclick e SOMNOwave podem auxiliar estes pacientes.
Eles são facilmente fixados aos aparelhos de terapia e ajustados ao nível de umidificação desejado do paciente.

Máxima Segurança

Apresentação Clara

Alarmes visuais e acústicos: IPAPmin, Vtmin, falta de energia,
desconexão, pressão excessiva, aquecimento excessivo,
medição inaceitável da pressão.

Monitoração numérica e gráfica dos parâmetros de
ventilação.

Fornecimento de oxigênio ao clicar na válvula de conexão
VENTI-O2 com fonte de oxigênio colocada perto do
paciente.

Tela de mudanças entre fases de respiração espontânea
e principal.

Curvas de fluxo e volume on-line na tela.

Energia de reserva independente da rede elétrica com
VENTIpower, com capacidade mínima de operação de
cinco horas.
Conceito inovador de filtros com alta eficiência de filtração
(99,7%) com tamanhos de partículas de 2 µm e uma longa
vida útil de 1.000 horas.
Conceito de higiene Weinmann para recondicionamento
na mudança de pacientes conforme recomendações quanto
ao manuseio higiênico de aparelhos de ventilação mecânica
domiciliar (emitido pelo grupo industrial SPECTARISMed
conforme diretrizes emitidas pelo Instituto Robert Koch para
cuidados de higiene de aparelhos de ventilação domiciliar).

Conformidade anual
de dados estatísticos

Análise de
conformidade diária

Tela padrão do menu médico

Gerenciamento do menu
com janelas

Conformidade
semanal de dados
estatísticos além do
recurso de um dia
Conformidade ao paciente

Menu de seleção de idiomas

Curva de fluxo incluindo
mudanças entre fases de respiração espontânea e principal

Tela de dados estatísticos dos
parâmetros de ventilação

Dados técnicos veja página TD7

Tabela de
conformidade semanal
de dados estatísticos
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Caixa Analógica D/A
A conexão inteligente entre os aparelhos de ventilação
mecânica domiciliar Weinmann e a polissonografia
A caixa analógica D/A da Weinmann fornece dados de diagnóstico do sono e uma visualização dos parâmetros de ventilação
em um relance simples. A caixa analógica converte os sinais
digitais produzidos pelos aparelhos de terapia VENTIlogic,
VENTImotion e BiLevel ST 22 em sinais analógicos, que são
proporcionais aos dados medidos. A caixa analógica é conec-

tada à interface RS-232 do aparelho de terapia. Até oito canais
no PSG podem ser exibidos ao mesmo tempo. Ao eliminar a
necessidade de alternar para trás e para frente entre as visualizações de PSG e o monitor de ventilação, a caixa analógica
torna mais fácil para o médico operar o sistema e fazer seu
diagnóstico.
Características de Desempenho
Todos os canais de diagnóstico incluindo os parâmetros de
ventilação em um relance.
Configuração permanente dos canais de quatro sinais,
pressão da máscara, fluxo, fuga e volume tidal.
Quatro canais adicionais podem ser configurados conforme
desejado.
Conexão a todos os sistemas convencionais de PSG.
Compatível com os aparelhos de ventilação domiciliar
Weinmann VENTIlogic, VENTImotion e BiLevel ST 22.

Caixa Analógica D/A

VENTI-02
Mais oxigênio
Para pacientes que necessitam oxigênio adicional, o valor de O2 do
VENTI-O2 pode ser adaptado ao aparelho com apenas um clique.
Ela tem um aumento na pressão de entrada de até 7 bar para uso
no hospital e na residência.
VENTI-O2

VENTI-O2
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Requisitos básicos para aparelhos médicos são definidos em normas. Conforme o VDE (Associação de Tecnologia Eletrônica,
Componentes Eletrônicos e Tecnologia de Informação), falhas ao cumprir as normas podem ser suficientes como prova de operação executada de modo inadequado e podem por em risco a segurança do paciente. A norma DIN EN ISO 10651 que cobre os
ventiladores dos pulmões para uso médico cita: se um oxidante for introduzido dentro do fluxo de um sistema de ventilação, o
fabricante ou o operador tem que assegurar que nenhuma nova respiração de oxigênio dentro do aparelho seja possível, devendo
a concentração de oxigênio exceder 24%.
A idéia é prevenir a formação de oxigênio, que traga perigo de incêndio ou explosão. Se o ventilador funcionar adequadamente, a pressão EPAP (pressão de terapia para expiração) “lava” o oxigênio fora do sistema de exalação. Entretanto, se o
aparelho sofrer pane, a fonte de oxigênio, que não está conectada ao ventilador, continua a fornecer oxigênio ao paciente.
Isto permite o oxigênio entrar no aparelho em uma concentração relativamente alta, o que aumenta dramaticamente o risco de
incêndio ou explosão.
Este risco não existe com o VENTI-O2 da Weinmann. No caso de uma pane no aparelho, a válvula de oxigênio assegura que
o oxigênio suplementar seja liberado ao ar ambiente. O funcionamento do VENTI-O2 é simples. Existem dois pequenos tubos
na mangueira em espiral do ventilador. Enquanto um deles fornece oxigênio ao paciente, o outro mede a pressão. A válvula
responde de acordo.
Dados técnicos veja página TD7
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Caixa Analógica D/A
Os aparelhos de ventilação da Weinmann exibem os dados de medição como sinais digitais. Em contrapartida, os sistemas de
polissonografia em um laboratório do sono operam com sinais analógicos. Até recentemente era impossível exibir parâmetros
relevantes como pressão, fluxo, fuga e eventos de respiração, no monitor de polissonografia. Isto significa que um médico tinha
que olhar em duas telas ao mesmo tempo de modo a analisar os dados e fazer sua avaliação. A análise dos dados se tornava ainda
mais complicada pelo tempo situado entre os dados de polissonografia e as curvas intrínsecas ao aparelho.
O trabalho da caixa analógica é converter as informações digitais em sinais analógicos. A caixa, que mede cerca de 10 cm de
largura e 15 cm de altura, é equipada com 4 interfaces com configuração dupla. Estas interfaces conectam o ventilador ao
polissonógrafo e permitem a exibição simultânea dos sinais de parâmetros e curvas de ventilação em uma tela simples.

VENTIclick
Mais umidade.
O VENTIclick, umidificador com aquecimento e capacidade de
300 ml de água e aumento no desempenho de umidificação,
pode ser fixado ao aparelho com apenas um clique. Em especial, é designada para pacientes que necessitam aumento de
umidade em fluxos mais altos.

VENTIlogic
com VENTIclick
VENTIclick

VENTIpower
Mais segurança. Mais mobilidade.
Se faltar energia ou o paciente sair da residência, o sistema
completo de ventilação pode ser operado por um pacote
de bateria (exceto para BiLevel ST 22) por pelo menos cinco
horas. O paciente simplesmente coloca o aparelho na bolsa
de transporte e continua a ventilação enquanto estiver fora
da residência.

VENTIpower com
VENTImotion na
bolsa de transporte

JOYCE

JOYCE Full Face

SOMNOplus

Máscara
nasal

Máscara de face
completa

Tudo em um:
máscara, sistema
de exalação e
faixa de cabeça

SOMNOmask

Sistemas de exalação

Máscara nasal

Fluxo de silêncio 2
e supressor de ruído

Dados técnicos veja página TD7

Filtro de bactérias

Cassete de filtro
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VENTIsupport
Melhor visão.
O VENTIsupport é o programa suplementar do computador para
aparelhos de ventilação domiciliar da Weinmann. O programa lê,
visualiza e analisa os dados de monitoração de terapia.
Com o auxílio de dados estatísticos diários, os dados de
ventilação do paciente podem ser analisados respiração a
respiração por um período de 10 horas. Além disto, a análise
estatística também permite a representação numérica e gráfica
de todos os parâmetros de ventilação nos aparelhos de
ventilação domiciliar da Weinmann por até seis semanas.
A conformidade anual mostra o uso do aparelho pelo paciente
durante 365 dias.
Com seu módulo de configuração remoto VENTIadjust,
o VENTIsupport permite o usuário exibir e ajustar parâmetros
de terapia. Com o programa de ventilação VENTIsupport, a
conformidade ao paciente pode ser visualizada graficamente,
checada continuamente e analisada com exatidão.

VENTIsupport:
Fase de análise e transição
para ventilação no modo TA

VENTIsupport:
Dados estatísticos
sobre o paciente ao
baixar no modo TA

Germany
Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG
P.O.Box 540268 D-22502 Hamburg
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Customer Service

Weinmann Diagnostics GmbH+ Co.KG
Doerriesweg 3 D-22525 Hamburg
T: +49-(0)40-5 47 02-435
F: +49-(0)40-5 47 02-530
info@weinmann-diagnostics.de
www.weinmann-diagnostics.de

Center for Production, Logistics, Service
Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG
Siebenstücken 14 D-24558 Henstedt-Ulzburg
T: +49-(0)4193- 88 91-0
F: +49-(0)4193-88 91-450

Brasil
Weinmann do Brasil
ID Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.
Calçadas das Tulipas, 97 - 1o. Andar - Centro Comercial de Alphaville
Barueri - SP CEP 06453-020

T: +55+(11)+4689-1140
F: +55+(11)+4208-4068
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Technical Data
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Ventilador Não Invasivo
VENTIlogic

VENTImotion

Dados Técnicos
Produto conforme Norma 93/42/EEC classe:
Dimensões (L x A x C) em cm:
Peso:
Temperatura operação:
Pressão de ar de operação:
Conexão elétrica:
Consumo de energia
– em 230 V:
– em 115 V:
Classificação de acordo com a EN 60601-1
Compatibilidade eletromagnética conforme EN 60601-1-2:
– Supressão a rádio interferência:
– Resistência a rádio interferência:
Nível médio de pressão sonora / operação conforme Norma
EN ISO 17510, paciente posicionado a uma distância de 1
m do aparelho:

Nível de intensidade sonora, alarme:
IPAP faixa de pressão
EPAP faixa de pressão
CPAP faixa de pressão
Precisão de pressão
Incremento
Pressão estável mínima (PLSmin)
(min. pressão numa eventual falha):
Pressão estável máxima (PLSmax)
(max. pressão numa eventual falha):
Frequência respiratória:
Precisão:
Incremento:
Relação I:E:

II a
23 x 12,5 x 34
about 4.5 kg
operação: +5°C a +35 °C, armazenagem: –40 °C a +70 °C
750–1100 hPa
115–230 V AC, 50–60 Hz, tolerância –20 % +10 %
operação: standby:
0.2 A
0.043 A
0.4 A
0.068 A
proteção contra choque elétrico: classe de proteção II /grau de proteção contra choque elétrico: tipo B
EN 55011
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2 a 6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
aprox. 35 dB(A) em 20–35 hPa
aprox. 31 dB(A) em 20 hPa
aprox. 29 dB(A) em 15 hPa
aprox. 27 dB(A) em 12 hPa
aprox. 25 dB(A) em 10 hPa
aprox. 23 dB(A) em 7 hPa
aprox. 62 dB(A)
6–35 hPa
4–20 hPa
4–20 hPa
± 0.6 hPa
0.2 hPa (1 hPa ≈ 1 cm H2O)
≥ 0 hPa

Estágio de Trigger:
Velocidade de aumento de pressão:
Velocidade de queda de pressão:
Precisão na mensuração de volume:
Fluxo max. de velocidade em 0 hPa:
Fluxo max. de velocidade com filtro batéria em 0 hPa:
Aquecimento do ar respiratório exigido no HMV:
Constante de pressão medido conforme Norma
DIN EN ISO 17510 no modo CPAP:

Filtro fino até nível de barreira 2 µm:
Filtro fino, vida útil:
Umidade admíssivel para operação e armazenamento:
Sistema de resistência do fluxo de ar de 60 l/min com
paciente conectado

≤ 60 hPa
6 a 45 l/min
± 0.5 l/min
1 l/min
tempo de inspiração: 20 % a 67 % do período respiratório
incremento: 1 %
precisão: ± 1 %
programável em 30 minutos e ajustável em 6 estágios, separados para inspiração e expiração, no modo ST, trigger expiratório pode ser desativado
ajustável em 6 estágios
ajustável em 6 estágios
em 23 °C: ± 15 %
300 l/min ± 15 l/min
270 l/min ± 15 l/min
2.5 °C
em 20 hPa: ∆p ≤ 1 hPa
em 14 hPa: ∆p ≤ 1 hPa
em 10 hPa: ∆p ≤ 1 hPa
em 7 hPa: ∆p ≤ 0.5 hPa
≥ 99.7 %
1000 hrs no ambiente de ar normal
≤ 95 % umidade relativa (sem condensação)
aparelho de terapia com sistema de tubo WM 24130 e
VENTImotion com sistema
VENTImotion com O2 sistema de tubo
válvula Silentflow WM 23600
de tubo WM 24130 e válvula WM 23737, VENTIclick WM 24365
Silentflow WM 23600
e filtro batéria WM 24148
0.19 kPa · s
l

Ventilador NIV Distâncias de Segurança VENTIlogic / motion
Recomendação de distâncias de segurança entre portáteis de alta frequência
dispositivos de telecomunicações (e.g., celulares) e linhas de dados
Saída nominal de
HF aparelho emW

Distância segura em função da frequência de transmissão em metros
150 KHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2.5 GHz

0.01

0.12

0.12

0.24

0.1

0.37

0.37

0.74

1

1.17

1.17

2.34

10

3.69

3.69

7.38

100

11.67

11.67

23.33

Valor médio

Dimensionamento
0V

1V

pressão da máscara

0 hPa

25 hPa

Canal 2

fluxo

100 l/min

300 l/min

Canal 3

fluxo de fuga

100 l/min

300 l/min

Canal 4

volume correnta

0 ml

3000 ml

Canal 5

não atribuído

–

–

Canal 6

não atribuído

–

–

Canal 7

não atribuído

–

–

Canal 8

não atribuído

–

–

Canal 1

0.29 kPa · s
l

Ventilador NIV VENTIsupport

VENTIsupport (software)
Geral
Produto conf. Norma 93/42/EEC:
Faixa de temperatura:
Umidade relativa:

Classe IIa
+10 °C a +40 °C (operação e armazenamento)
0–95 % sem condensação (operação e armazenam.)

Converterbox
Dimensões (L x A x C):
Peso:
Compatibilidade eletromagnética
de acordo Norma EN 60601-1-2
1 hPa =^ 1 mbar = 1cmH2O
100 kPa =^ 1 bar

Ventilador NIV Analogbox (planeamento preliminar)
Canal

0.19 kPa · s
l

135 x 55 x 30 mm
aprox. 100 g
supressão a rádio interferência: EN 55011 (VDE 0875 P11)
resistência a rádio interferência: EN 61000-4 P 2 a 6

