
Feito para enfrentar os seus desafios
Dräger Oxylog® VE300

D
-1

29
84

-2
01

7



02 | DRÄGER OXYLOG® VE300

Não poupamos nenhum  
          esforço – exceto o seu

PREPARADO PARA ENFRENTAR QUALQUER DESAFIO
Em momentos realmente cruciais, você deve poder se concentrar 
em apenas um fator: o seu paciente. É por isso que desenvolvemos 
um ventilador de emergência portátil, projetado exatamente para isso: 
o Dräger Oxylog® VE300. Robusto, ergonômico e simples de utilizar.

Um equipamento com várias utilidades. Entretanto, economizamos em 
um aspecto: o peso. Com apenas 3,6 kg, o ventilador de emergência 
é fácil de transportar. O resultado: ele é 30% mais fácil de ser 
manuseado comparado ao modelo anterior!

Cento e dez anos após o início da produção em série de um ventilador 
de emergência (o Dräger Pulmotor), o Dräger Oxylog VE300 representa 
inovação em sua mais pura forma.
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UMA VERDADEIRA REVOLUÇÃO 
O novo Oxylog® VE300 é mais do que um novo 
ventilador de emergência. Ele combina uma 
variedade de recursos que o tornam ideal na 
prestação de primeiros-socorros e na ventilação 
de emergência dos pacientes durante o transporte 
e no hospital.

Estão à sua disposição: ventilação controlada
por volume, ventilação controlada por pressão, 
ventilação não invasiva (VNI com CPAP), além 
de respiração espontânea e suporte de pressão.

É possível mudar para o modo RCP com o simples 
toque de uma tecla. Todas as pré-definições 
cumprem automaticamente os padrões internacionais 
de ventilação de acordo com o ERC e a AHA.* 
Isso facilita o seu trabalho.

* Conselho Europeu de Ressuscitação e Associação Americana do Coração.

180°
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04 | DRÄGER OXYLOG® VE300

Fácil de transportar, início rápido  
       de ventilação 

SIMPLES, ERGONÔMICO, ROBUSTO E ECONÔMICO:

 – Confiável mesmo sob condições extremas de operação (-20 °C a +50 °C)

 – Inicialização em três etapas e que leva menos de 10 segundos

 – Verificação leva menos de um minuto

 – Parâmetros pré-definidos para início rápido de ventilação

 – Bateria substituível e recarregável para até 9 horas de operação

 – Baixo consumo de oxigênio graças à tecnologia DuroFlow*

 – Orientações ao usuário claras e simples de seguir com tempo de treinamento moderado

 –  Documentação facilmente acessível com interface USB e Bluetooth®: dados do paciente, 
teste do sistema, capturas de tela

 – Suporte de parede permite posicionamento flexível

 –  Opcionais práticos disponíveis: cinta, suporte para maca, bolsa, carregador de bateria

 – Alça de transporte ergonômica diretamente acima do centro de gravidade do dispositivo

* Tecnologia DuroFlow: baseada no “Princípio de Venturi” sem fluxo de base adicional.
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Tela colorida sensível ao toque 

Tecla para girar a tela em 180°

Ventilação controlada por volume: VC-CMV / VC-AC, VC-SIMV

Ventilação controlada por pressão: PC-BIPAP*

Suporte para respiração espontânea: SPN-CPAP/PS com VNI

Pressão de suporte: PS

O modo RCP pode ser selecionado com um único toque

Capnografia: medição de fluxo principal de CO₂

Logbook dá apoio à documentação

* Marca registrada usada sob licença.
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Ventilação controlada por volume: VC-CMV / VC-AC, VC-SIMV

Suporte para respiração espontânea: SPN-CPAP/PS com VNI

D
-2

23
8-

20
17
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Oferece o suporte necessário, com toda 

           a delicadeza possível 

PREVENÇÃO

ESTABILIZAÇÃO

DESMAME
RECUPERAÇÃO

O Oxylog® VE300 facilita enormemente a terapia de ventilação nas fases de prevenção e estabilização.

PREVENÇÃO 
A ventilação não invasiva também pode ser 
realizada com segurança fora dos hospitais e, 
em comparação com a terapia padrão médica, 
com maior eficácia no tratamento de IRA.*

 – A boa sincronização com a respiração espontânea 
do paciente aumenta a tolerância e as chances de 
sucesso em aplicações de ventilação não invasiva.

 – Como método inicial de intervenção, a ventilação 
não invasiva pode evitar que a condição do 
paciente piore a ponto de ser necessária 
a intubação.

 – O modo RCP monitora e limita a pressão nas 
vias aéreas ao valor pré-definido. A inspiração 
não é interrompida prematuramente, uma vez 
que o alarme foi devidamente ajustado.

ESTABILIZAÇÃO
Qualidade de ventilação confiável para estabilizar 
o quadro do paciente:

 – Modos de ventilação controlados por volume 
VC-CMV / VC-AC, VC-SIMV

 – Modo controlado por pressão PC-BIPAP

 – Suporte para respiração espontânea com SPN-CPAP/PS

 – Pressão de suporte (PS) nos modos de ventilação 
SPN-CPAP e VC-SIMV

 – Ventilação não invasiva (VNI) com compensação 
de vazamento nos modos de ventilação SPN-CPAP 
e SPN-CPAP/PS

 – Utilização possível com mínima concentração 
de oxigênio em 40%

 – A monitorização de CO₂ ajuda a assegurar a correta 
intubação e o monitoramento da ventilação

*  Roessler, MS et al.: Early out-of-hospital non-invasive ventilation is superior to standard medical treatment 
in patients with acute respiratory failure: a pilot study, em: Emerg Med J. 2012;29(5):409-14.

VENTILAÇÃO 
INVASIVA 

VENTILAÇÃO 
NÃO INVASIVA
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ACESSÓRIOS
Ampla gama de acessórios suplementares e opcionais especialmente projetados 
para o Dräger Oxylog® VE300. Para ventilação não invasiva, recomendamos 
a máscara facial ClassicStar®. Almofadas de ar para encaixe perfeito em qualquer 
rosto. Isso garante uma ventilação especialmente eficaz.

DRÄGER ACADEMY – “PRINCÍPIOS BÁSICOS DE RESPIRAÇÃO 
E VENTILAÇÃO”
Como a respiração funciona exatamente? O que acontece quando um paciente 
“fica sem ar” e precisa de ventilação? O Programa de E-learning da Dräger 
fornece as respostas para essas e outras perguntas sobre respiração e ventilação.

Mesmo com toda a sua simplicidade, 
o Oxylog® VE300 oferece muitas possibilidades.
Descubra mais: www.draeger.com/oxylog
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DRÄGERSERVICE® – PORQUE A QUALIDADE É IMPORTANTE
Para que você possa se beneficiar de soluções adequadas, nosso portfólio inclui 
vários contratos de serviços: inspeções simples, manutenção preventiva ou pacotes 
abrangentes de serviços. Dentre elas, haverá uma mais adequada para você!
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PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda. 
Avenida do Forte, 6–6A 
2790-072 Carnaxide 
Tel +351 21 155 45 86 
Fax +351 21 155 45 87 
clientesportugal@draeger.com

BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré 
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 46 89 6401
Fax +55 11 41 93 2070
vendas@draeger.com.br

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

Localize o seu 
representante de vendas 
regional em:  
www.draeger.com/contacto

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemanha

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países. 
As marcas registadas mencionadas só estão registadas em determinados países e não necessariamente no país em que este  
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o sítio Web www.draeger.com/trademarks.


