
O VLP-2000E  é um 
ventilador/reanimador 
pulmonar automático e 
manual desenvolvido 
para o atendimento 
básico de suporte à vida 
nas rotinas do pré-
hospitalar e resgate. 

Seu automatismo é pneumático, o que dispensa o uso de rede 
elétrica ou baterias. Funciona apenas com oxigênio medicinal.
Utiliza o modo de ventilação pulmonar mecânica, denominado 
Pressure Control Ventilation (PCV), que é um modo com ciclagem a  
tempo, limite de pressão e fluxo de até 90l/min. 
Dessa forma, além de oferecer segurança, sem risco de barotrauma, 
atende às necessidades de ventilação em pacientes pediátricos e

Peso: 240g;

Dimensões: 145x35mm (cilíndrico);

Mecanismo: Pneumático;

Ciclagem: Tempo da fase INS/EX e EX/INS;

Fonte Propulsora: Oxigênio medicinal a 3,5 
kgf/cm2 ou (50psi);

Pressão de Calibração: 3,5 kgf/cm2 ou 
(50psi);

Pressão Inspiratória: até 25cmH2O (PCV);

Frequência: 8 a 40 ciclos por minuto;

Relação I/E: 1:2 à 1:2,5 (variação +/- 3%)

Fluxo na Inspiração: até 90l/min (PCV)

FiO2: 0.42 (42% O2);

Consumo de Oxigênio: 3l/min

Faixa Etária: Pediátricos (acima de 10kg) e 
adultos;

Anti-Asfixia: Possui sistema Venturi, 
permitindo ao paciente respirar entre os 
ciclos respiratórios.

SISTEMA ULTRA OTIMIZADO E SEGURO

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

Manual (acionado pelo botão de Inspiração manual) 

Permite ao socorrista realizar manobras com ciclos de 

ventilação/compressão dentro das diretrizes da American Heart 

Association no suporte avançado de vida (ACLS).

Automático (com único ajuste - controle de frequência)

No paciente sob máscara, um único socorrista é capaz de executar o 
procedimento com total eficácia, sendo necessário apenas um bom 
ajuste da máscara enquanto o VLP-2000E comanda a ventilação.

No paciente entubado, permite liberar o socorrista para outras 
atividades, diminuindo o congestionamento de profissionais no 
procedimento e reduzindo o custo operacional da unidade de 
resgate.

Ÿ Pronto para RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

Ÿ Desde que alimentado por pressão padrão (3,5 kgf/cm), garante 
uma pressão inspiratóriade 25 cm de H2O, dispensando o uso de 
manômetro de via aérea.

FUNCIONAMENTO

ALTERANDO A PRESSÃO DE VIA AÉREA

3,0 kgf/cm ou 2,94 kPa x 100 (43psi)

3,5 kgf/cm ou 3,43 kPa x 100 (50psi)

4,0 kgf/cm ou 3,92 kPa x 100 (57psi)

4,5 kgf/cm ou 4,41 kPa x 100 (64psi)

5,0 kgf/cm ou 4,90 kPa x 100 (71psi)

20cm de H2O (+-10%)

25cm de H2O 

28cm de H2O (+-10%)

32cm de H2O (+-10%)

35cm de H2O (+-10%)

Pressão da rede Pressão de via aérea

É também utilizado em procedimentos de reanimação cardio-
pulmonar e fisioterapia respiratória.
ŸMenor ventilador/reanimador pulmonar mecânico automatizado 
do mercado mundial. 

ŸAtende as normas de ventilação pulmonar mecânica descritos nos 
manuais de suporte básico à vida (SBV).

O VLP-4000P é um 
ventilador pulmonar 
mecânico, acionado 
pneumaticamente e ciclado 
a pressão. É indicado para 
ventilação assistida 
/controlada nas remoções 
de pacientes intra-hospitalar 
e extra-hospitalar, em 
prontos socorros e na 
fisioterapia respiratória 

Ÿ O fluxo de oxigênio que sai do nebulizador é liberado somente na 
fase inspiratória, o que elimina o desperdício de oxigênio.

Ÿ A válvula expiratória incorporada ao aparelho, permite a utilização 
do circuito de via aérea com conexões e especificações adotadas na 
maioria dos ventiladores, sendo facilmente adquiridos no mercado 
nacional.

Ÿ Possui válvula de segurança interna.

Ÿ Possui válvula estabilizadora de pressão interna, que impede 
variações dos parâmetros ajustados, dispensando o uso de válvula 
estabilizadora externa.

Ÿ Possui filtro para admissão de ar ambiente;

Dimensões do Equipamento: 19 x 12 x 25 cm;

Peso Líquido: 1,8 kg;

Dimensões da Embalagem: 23 x 44 x 33 cm

Peso Bruto: 3,2 kg;

Ciclagem: A pressão da fase INS para EX e a 
tempo da fase EX para INS;

Modo de Ventilação: CMV (controlada), AMV 
(assistida), CMV+AMV e Manual;

PEEP: Ajustável de 0 a 20 cm de H2O;

Tempo Expiratório: 0,5 a 15 segundos;

Frequência: 6 a 60  ciclos por minuto (cpm);

Relação I/E: Qualquer relação

Fluxo Máximo: 60l/min (oxigênio a 100%) ou 
90l/min (oxigênio 40%);

Pressão Inspiratória: 10 a 70 cm de H2O

FiO2: 40% (sem carga a jusante) ou 100%;

Resistência Expiratória: 2cm de H2O a 50l/min;

Válvula de Segurança: Regulada em 70  cm 
H2O;

Faixa Etária: Pediátricos (acima de 10kg) e 
adultos;

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

Ÿ Fluxo (Ti)

Ÿ Tempo Expiratório 
(Freqüência)

Ÿ Pressão Inspiratória 
(Volume)

Ÿ Esforço para Ventilação 
Assistida

Ÿ Ciclo Manual

Ÿ Válvula Liga/Desliga

Ÿ FiO2

Ÿ PEEP

CONTROLES:

ŸO circuito de via aérea utilizada no  VLP-4000P é compatível com a grande 
maioria dos ventiladores utilizados em Terapia Intensiva. 

ŸFabricado também para RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

SISTEMA SEGURO E ECONÔMICO

Obs.: Quando se varia a pressão inspiratória variando-se a pressão da 
alimentação, há  uma variação da relação I/E inversamente proporcional a 
pressão da fonte;

Ex.: Alimentando com pressão de 3,5 kgf/cm, relação I/E = 1 : 2

       Alimentando com pressão de 5,0 kgf/cm, relação I/E = 1 : 1

VLP-2000E

Ÿ   O gabinete do aparelho 
não atua no mecanismo 
de funcionamento, o que 
o  t o r n a  r o b u s t o  e  
confiável, pois em caso de 
dano na estrutura da 
ca i xa ,  o  V L P - 4 0 0 0 P  
continuará realizando 
suas funções;

 adultos que apresentem 
complacência pulmonar 
normal ou pouco 
alterada.

VLP-4000P
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