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    Estar à altura do desafio  OXYLOG® 3000 PLUS
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Estar à altura do

desafio

Apresentação do Oxylog® 3000 plus
Independentemente de se encontrar no 
hospital ou fora dele, o tratamento bem 
sucedido é o resultado do trabalho de 
equipe. Os profissionais médicos tra-
balham em conjunto para salvar vidas, à 
medida que o paciente progride através 
de uma sequência de situações - desde 
o resgate e estabilização ao diagnóstico, 
do tratamento à recuperação e alta. Mas, 
uma corrente é apenas tão forte quanto o 
seu elo mais fraco e, por uma diversida-
de de motivos, os pacientes estão mais 
vulneráveis durante o transporte. Manter 
sempre o padrão de ventilação mais ele-
vado possível, mesmo durante o trans-

porte, pode significar a diferença entre 
o sucesso e a recaída. Por este motivo, 
na Dräger, aceitamos o desafio – elevar o 
nível de exigência da ventilação durante o 
transporte. Com base em mais de um sé-
culo de experiência na área da ventilação 
mecânica, criamos um equipamento que 
oferece ventilação de última geração num 
formato compacto e robusto, cuja utiliza-
ção é fácil e intuitiva. Agora você poderá 
oferecer com toda a confiança a terapia 
de ventilação ideal para os seus pacien-
tes durante o transporte a qualquer hora 
e em qualquer lugar.

OXYLOG® 3000 PLUS

Modos ventilatórios VC-CMV, VC-AC,
 VC-SIMV, SpnCPAP,
 PC-BIPAP
Configurações Ventilação de apneia,  
 pressão de suporte, 
 VNI e AutoFlow
Opções* AutoFlow, capnografia,  
 exportação de dados em  
 tempo real
Autonomia Aprox. 4 horas durante  
 ventilação usual
Peso Aprox. 5,3 kg (unidade  
 básica sem bateria interna)

* Outras opções podem ser adquiridas durante o processo 
de solicitação de compra inicial ou como atualização.
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Oxylog® 3000 plus

Terapia de alta qualidade
Uma vasta gama de modos ventilatórios controlados 
por pressão e volume, combinados com VNI, 
pressão de suporte, regulagem por incrementos 
da concentração de O

2
 e ventilação de apneia 

permitem uma terapia de alta qualidade e oferecem 
segurança durante o transporte.

AutoFlow e capnografia integrada
Melhore a segurança durante o transporte 
através da utilização do AutoFlow para 
minimizar picos de pressão nas vias aéreas e 
capnografia integrada para verificar a intubação.

Exportação de dados em tempo real
Visualização de dados em tempo real nos 
monitores externos.

Padronização de acessórios
A disponibilidade de uma vasta gama 
de acessórios padrão para a família
Oxylog facilita nos processos diários 
e agiliza a gestão de inventário.
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integrada para uma
Capnografia

segurança maior

VENTILAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO

O Dräger Oxylog 3000 plus estabelece 
novos padrões na ventilação de transporte 
– padrões esses que o ajudarão a respon-
der aos desafios que a sua equipe enfren-
ta no tratamento de pacientes de cuida-
dos críticos. Elevando as exigências para 
muito além dos padrões habituais existen-
tes nos modos controlados por pressão e 
volume, este ventilador inovador também 
pode ser utilizado para ventilação não 
invasiva – completa com uma sofisticada 
detecção e compensação de fugas. O 
Oxylog 3000 plus também foi concebido 
para fornecer ventilação por pressão de 
suporte com gatilho reativo. Suas novas 
funções incluem AutoFlow, capnografia 
integrada, suporte pediátrico completo e 
uma conectividade de dados melhorada, 
aumentando, assim, as suas capacidades 
de monitorização e de gestão de dados 
muito além de qualquer padrão anterior. 
Ele permite ainda a troca rápida de tra-
queias descartáveis. Resumindo, isto sig-
nifica que você não terá de se compro-
meter ao transportar pacientes ventilados.

Com funções como ventilação BIPAP, re-
gulagem por incrementos da concentra-
ção de O2 de 40% a 100% e ventilação de 
apneia, a sua equipe pode continuar a te-
rapia ideal durante o transporte de pacien-
tes com níveis de gravidade maiores. Você 
pode fazer diagnósticos, transferências e 
transportes enquanto mantém o paciente 
no caminho da recuperação. Pense no 
efeito positivo que isto terá na produtivida-
de e eficiência de custos.

CAPNOGRAFIA INTEGRADA E AUTOFLOW

A intubação fora do hospital pode ser um 
desafio. A monitorização torna-se difícil 
em ambientes com muito ruído, tal como 
helicópteros e ambulâncias. O Dräger 
Oxylog 3000 plus ajuda a sua equipe a 
estar à altura deste desafio. A capnografia 
integrada permite que você se certifique 
de que o paciente está intubado da forma 
correta e que a ventilação é eficiente. O 
AutoFlow minimiza os picos de pressão 
nas vias aéreas,  garantindo simultanea-
mente o fornecimento do volume corrente 
predefinido e oferecendo uma maior se-
gurança enquanto permite a respiração 
espontânea do paciente.

PREPARADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

Além de proporcionar cuidados de ponta 
aos adultos, o Oxylog 3000 plus também 
pode ser utilizado em pacientes pediátri-
cos, proporcionando a mesma qualida-
de de ventilação com o fornecimento de 
volumes correntes precisos até 50 mL. 
Foi desenvolvido um circuito respiratório 
pediátrico dedicado de baixa complacên-
cia, leve e com uma redução considerável 
do espaço morto para utilização com o 
Oxylog 3000 plus.

12 de Março, 09:41 h –

Chegada da equipe de 

emergência médica ao local do 

acidente. A vítima de 37 anos, do 

sexo masculino, é retirada dos 

destroços e é examinada.

Ela sofreu várias lesões e poderá 

estar em choque. Após iniciada a 

terapia intravenosa, é aplicada a 

ventilação não invasiva e a vítima 

é transportada para o centro de 

traumatologia mais próximo.
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12 de Março, 10:23 h – 

O paciente chega à 

Emergência. Após uma avaliação inicial, 

sua condição parece se deteriorar 

e toma-se a decisão de intubar o 

paciente. Depois de uma breve 

estabilização, o paciente é transportado 

para a radiologia para uma tomografia 

computadorizada completa.

12 de Março, 10:23 h – 

O paciente chega à 

Emergência. Após uma avaliação inicial, 

sua condição parece se deteriorar 

e toma-se a decisão de intubar o 

paciente. Depois de uma breve 

estabilização, o paciente é transportado 

para a radiologia para uma tomografia 

computadorizada completa.

FUNÇÕES DE MONITORIZAÇÃO 

DE SEGURANÇA MELHORADAS

A tela brilhante de alta visibilidade permite 
visualizar dados numéricos e curvas, 
oferecendo, assim, uma monitorização 
completa do estado do paciente e do 
ventilador. Um sofisticado sistema de 
gestão de alarmes adverte-o quanto 
a alterações do estado do paciente, 
permitindo ainda ser configurado 
rapidamente de acordo com as suas 
necessidades, ajudando-o a estar à altura 
do desafio em situações críticas.

GESTÃO DE DADOS MELHORADA

O Oxylog 3000 plus dispõe de funções 
avançadas como exportação de dados 
em tempo real, permitindo visualizar 
dados de ventilação em monitores 
externos. A função de assistência 
técnica remota permite fazer o download 
das condições do seu Oxylog 3000 plus 
e transferir essas informações através 
do seu computador pessoal para o 
DrägerService. Caso exista algum 
problema, os nossos técnicos estão 
preparados para resolvê-lo o mais rápido 
possível, de modo a reduzir tempos de 
inatividade.
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para otimizar a terapia ventilatória
AutoFlow

OPERAÇÃO SIMPLES

A interface intuitiva permite que o Oxylog 
3000 plus já funcione alguns segundos após 
ser ligado. Mesmo que você nunca tenha 
utilizado um equipamento da Dräger, você 
necessitará apenas de uma breve instrução 
para estar em condições de utilizá-lo.

PERFEITAMENTE PORTÁTIL

Testado para a utilização em helicópteros 
ou aviões, o Oxylog 3000 plus incorpora 
funções como BTPS e compensação de 
altura automática para ajustar o volume ti-
dal durante o voo. Também é uma ótima 
escolha para qualquer veículo de trans-
porte médico ou departamento de emer-
gência hospitalar. O seu design incorpora 
um sistema de montagem simples, mas 
eficaz, para uma operação segura, deixan-
do as mãos livres. A bateria potente pro-
porciona energia para aproximadamente 4 
horas de operação autônoma.

DURABILIDADE COMPROVADA

Fabricado com materiais altamente re-
sistentes a impactos, à prova d’água e 
resistente a quedas de até 75 cm (29,5 
polegadas), o Oxylog 3000 plus estabe-
lece novos parâmetros de durabilidade no 
campo e no hospital.

VASTA GAMA DE ACESSÓRIOS

Você pode escolher entre uma grande va-
riedade de acessórios 100% compatíveis 
para se adaptarem aos seus requisitos in-
dividuais. Poderão ser encontradas solu-
ções de transporte, bases móveis, supor-
tes de parede, estações de carregamento 
e acoplagem.
Os acessórios Dräger Oxylog melhoram o 
seu fluxo de trabalho. E como estes aces-
sórios são compatíveis com a família
Oxylog, proporcionam-lhe uma flexibilida-
de adicional, reduzindo simultaneamente 
a complexidade.

12 de Março, 12:42 h –

Após a remoção do baço, 

o paciente é levado para a UTI.

18 de Março, 20:22 h –

Dois dias após a 

extubação verifica-se taquicardia 

e taquipnéia e é aplicada a 

ventilação não invasiva. O 

cardiologista responsável 

suspeita de embolia pulmonar 

e o paciente é levado para 

a radiologia para fazer uma 

angiografia computorizada.
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– Ventilação de alto desempenho, preservação do nível de terapia durante 

 o transporte de pacientes críticos, incluindo VNI e AutoFlow

– Maior flexibilidade, adaptação às necessidades individuais do usuário 

 e do paciente

– Monitorização integrada (etCO2, formas de onda, VTe, etc.) para 

 o controle ideal

– Desempenho e confiabilidade da família Oxylog comprovados dentro 

 e fora do hospital

– Enorme facilidade de utilização e acessórios compartilhados com 

 a plataforma da família

– Assistência técnica do DrägerService, recursos de formação e treinamento

PLATAFORMA DE FAMÍLIA COMPROVADA

Nos últimos trinta anos, as equipes médi-
cas confiaram nos ventiladores de trans-
porte e de emergência da família Oxylog 
para oferecer cuidados de qualidade aos 
seus pacientes.

Estando à altura dos desafios da venti-
lação de emergência e de transporte, o 
Oxylog 3000 plus foi desenvolvido para 
profissionais médicos que exigem um 
elevado desempenho de ventilação e fle-
xibilidade - proporcionando a terapia ideal 
durante o transporte de pacientes.

PRONTO PARA O FUTURO

Com o Oxylog 3000 plus, você pode de-
cidir qual o sistema de que precisa atual-
mente, mantendo outras opções em aber-
to para o futuro. Através das suas novas 
funções e características melhoradas, o 
Dräger Oxylog 3000 plus irá ajudá-lo a 
estar à altura dos desafios da ventilação 
de transporte moderna – agora mais do 
que nunca.

23 de Março, 08:42 h –

Após vários dias de 

recuperação, o paciente é 

transferido para uma unidade 

de cuidados intermediários com 

ventilação CPAP para continuar 

o tratamento e para reabilitação 

preliminar.

31 de Março, 09:21 h –

Após uma recuperação 

completa, o paciente recebe alta 

e pode ir para casa.
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SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

REGIÃO EUROPA CENTRAL 
E NORTE EUROPEU
Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
Tel + 49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
info@draeger.com

REGIÃO SUL DA EUROPA
Parc de Haute
Technologie d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex, 
França
Tel. +33 1 46 11 56 00
Fax +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

REGIÃO ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA, 
AMÉRICA CENTRAL E AMÉRICA DO SUL
Dräger Medical GmbH
Branch Office Dubai
Dubai Healthcare City, P.O. Box 505108
Dubai, Emirados Árabes Unidos
Tel. + 971 436 24 762
Fax + 971 436 24 761
contactuae@draeger.com

REGIÃO AMÉRICA DO NORTE
Draeger Medical, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, EUA
Tel. +1 215 721 5400
Toll-free +1 800 437 2437
Fax +1 215 723 5935
info.usa@draeger.com

Fabricante:
Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemanha
O sistema de gestão da qualidade 
na Dräger Medical GmbH foi 
certificado em conformidade 
com a ISO 13485, ISO 9001 e 
Anexo II.3 da Diretriz 93/42/CEE 
(Equipamentos Médicos).

REGIÃO ÁSIA / PACÍFICO
Draeger Medical
South East Asia Pte Ltd
25 International Business Park
#04-27/29 German Centre
Singapore 609916, Cingapura
Tel. +65 6572 4388
Fax +65 6572 4399
asia.pacific@draeger.com

SEDE NO BRASIL
Dräger Indústria 
e Comércio Ltda
Al. Pucuruí, 51
Tamboré – 06460-100
Barueri/SP
Tel. +55 11 4689-4900  
Fax +55 11 4191-6606
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