
Feito para atender às suas 
necessidades 

DRÄGER
SAVINA® 300
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O Savina 300 fornece ventilação avançada e confiável mesmo sob condições 
desafiadoras. Oferece características de desempenho sofisticadas que dão suporte 
às estratégias protetoras de ventilação. Pode ser usado para pacientes pediátricos 
e adultos de qualquer nível de complexidade.

Como o seu ventilador pode ajudá-lo a gerenciar os 
seus desafios diários?

Em muitas partes do mundo, desafios geográficos e de infraestrutura podem se combinar 
para tornar seu trabalho especialmente difícil. O Savina® 300 foi concebido para atender 
às necessidades de ventilação até mesmo dos pacientes mais críticos, contudo, ainda é 
suficientemente flexível para ser utilizado em qualquer local de seu hospital.

“Muitos pacientes chegam aqui em péssima condição. Nós precisamos de um 
ventilador que possa estar à altura do desafio das situações críticas.”

Dr. S. Ugarte, Hospital Salvador, Santiago, Chile

Sua equipe usará o Savina 300 com confiança em pouco tempo.
A nova e ampla tela colorida sensível a toque e o sistema operacional intuitivo que 
concentra as características essenciais, tornam a configuração e a operação muito simples

“Nosso pessoal trabalha arduamente por seus pacientes. Há tão pouco tempo para 
treinamento. A operação simples é um fator importante para nós.”

Dr. Qin Yingzhi, Hospital Central Nº 3 , Tianjin, China

Em todo o mundo, os ventiladores Savina proveram mais de 400 milhões de horas 
de ventilação com qualidade. O Savina 300 traz o conceito de segurança integrada 
que o torna um parceiro no qual você pode confiar. Acima de tudo, o sistema de 
ventilação acionado por turbina lhe oferece a flexibilidade da qual você necessita 
mesmo se a sua infraestrutura não for perfeita.

“Em nosso desafiador ambiente de UTI, nós necessitamos de um ventilador 
no qual possamos confiar em qualquer situação.”

Dr. S. Goga, Departamento de Anestesia de KwaZulu Natal, África do Sul
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Colocando o foco no que é

essencial.
O Savina® 300 combina a independência e a energia de um sistema acionado a 
turbina com modos de ventilação de ponta e design atraente. O conceito “Open 
breathing” permite que o paciente respire a qualquer tempo e em qualquer modo. Para 
melhorar o fluxo de trabalho e reduzir o risco do paciente, o Savina® 300 apresenta 
uma interface de usuário simples, que se concentra nos controles e parâmetros 
essenciais. O conceito de segurança integrada foi concebido para proteger os seus 
pacientes mesmo sob as condições mais exigentes.

PERFORMACE DA VENTILAÇÃO PROTETORA

– A gama completa de modos de ventilação ajuda a   
 individualizar a terapia respiratória.
– O “conceito Open breathing” incentiva a respiração   
 espontânea sem bloqueios.
– A ventilação não invasiva ajuda a reduzir a intubação e as  
 taxas de infecção.1

– A rápida resposta da turbina interna e o fornecimento de alto  
 fluxo facilitam a ventilação controlada por pressão.2

PROJETADO PARA OPERAÇÃO FÁCIL

– Nova geração de tela com touch-screen colorida com a  
 interface padronizada de usuário Dräger.
– O projeto acionado a turbina elimina a necessidade de um  
 suprimento de gás central ou de compressores externos.
– Base móvel altamente manobrável com amplo espaço para  
 montar os acessórios convenientemente.

QUALIDADE E SEGURANÇA INTEGRAL

– Nove rubis asseguram a dosagem de O
2
 altamente precisa e  

 confiável.
– A bateria embutida e um suprimento de energia externo  
 adicional asseguram ventilação independente por até 5 horas.
– Possibilidade de sistema de paciente completamente   
 descartável reduz o risco de infecções hospitalares a um  
 mínimo.
– Longos intervalos de manutenção e o Remote Service Link  
 ajudam a reduzir o custo e manter o Savina 300 em perfeito  
 funcionamento. D
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Ventilação que é
gentil e protetora…

REDUZ O RISCO DO PACIENTE

Os pacientes correm o risco de lesões 
pulmonares devido à ventilação mecânica. 
O Savina 300 oferece vantagens que ajudam 
a proteger os pacientes sempre que o 
suporte ventilatório seja necessário:

– O conceito de open breathing do   
 Savina 300 permite a respiração   
 natural espontânea durante todo o   
 processo de ventilação3, motivando so  
 paciente a assumir ativamente   
 o trabalho de respirar. A invasividade   
 reduzida, o nível de tensão mais baixo   
 e a menor necessidade de sedação   
 se traduzem em melhor troca de gases.

– O Savina 300 oferece ventilação não   
 invasiva avançada (VNI), incluindo uma
 sofisticada compensação de fugas em 
 todos os modos com sensibilidade 
 sensíveis e precisas mesmo na 
 presença de fugas significativas.

– Um sistema de paciente totalmente   
 descartável incluindo válvula de   
 expiração, circuitos respiratórios, 
 filtros de paciente e máscara VNI o ajudam  
 a reduzir o risco de infecções hospitalares.

–  O Savina 300 tem a performance   
 reservada para ajudar efetivamente   
 superar as recaídas críticas no decorrer do  
 tratamento. Ele oferece tanto a operação  
 simples como as características terapêuticas  
 e de monitorização avançadas de um   
 ventilador de UTI.

– O AutoFlow®  [autofluxo] ajuda   
 a economizar tempo e esforços   
 durante a terapia de ventilação, por   
 adaptar automaticamente o nível de pressão  
 à mecânica pulmonar variável do   
 paciente na ventilação por volume   
 constante. Além disso, o nível mínimo de  
 pressão é constantemente reajustado   
 para manter a ventilação protetora.

–  Uma estrutura de menu intuitiva   
 apresentando o conceito Dräger “toque-gire- 
 confirme” oferece acesso imediato a todos  
 os parâmetros para ajustes rápidos   
 e fáceis de seu regime de terapia.

ADAPTA AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS  

A condição do seu paciente muitas vezes 
muda rapidamente. O Savina 300 propicia a 
flexibilidade para adaptar facilmente a terapia 
de ventilação às situações individuais do 
paciente:

DESMAME EFETIVO, RECUPERAÇÃO ACELERADA 

Oferecer suporte ao desmame o mais cedo 
possível facilitando a respiração natural 
espontânea. O Savina 300 apresenta 
tecnologia avançada que o ajuda a tirar a 
adivinhação do seu processo de desmame:

–  PC-BIPAP oferece suporte ao desmame  
 contínuo por permitir uma transição  
 suave entre a ventilação mecânica e a  
 respiração natural. Você poderá ventilar  
 e desmamar seu paciente efetivamente  
 com apenas um único modo.

–  Sensíveis sensibilidades e resposta  
 rápida à alta demanda de fluxo do   
 paciente oferecem suporte à ventilação  
 controlada por pressão, evitando   
 picos de pressão enquanto aumentam  
 o conforto do paciente.

–  VNI pode reduzir as taxas de 
 re-intubação e infecção, ajudando 
 a agilizar o tempo de recuperação 
 e encurtar a permanência na UTI.4
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…também potente e

eficaz.

A funcionalidade que você precisa em 
um único equipamento.

O Savina® 300 oferece terapia invasiva e não invasiva em um único equipamento.
Pode ser usado tanto em ambientes de cuidados agudos ou subagudos, ou até 
mesmo em movimento:

– Flexível:
Use o Savina 300 como um ventilador de UTI 
de alta precisão num dia e ofereça terapia não 
invasiva em  uma enfermaria no próximo dia.

– Portátil:
O Savina 300 oferece a mesma qualidade de 
terapia de ventilação ao transportar seus pacientes. 
A turbina embutida, a base móvel de transporte 
ergonômico com pacote de bateria externo e o 
suporte para montagem de cilindros fornecem 
apoio à mobilidade em qualquer nível de cuidado.

– Confiável:
 A excelente qualidade do Savina 300, o conceito  
 simples de operação e sua entrada de Low Pressure  
 Oxygen (LPO) [oxigênio de baixa pressão],   
 possibilita a ventilação sem suprimento central  
 de gases, o tornam um companheiro fidedigno para  
 pacientes de cuidados a longo prazo.

1  Ram 2004: Ram FSF, Picot J, Lightowler J, Wedzicha JA. Ventilação não invasiva por pressão positiva para tratamento de deficiência 
respiratória devido a exacerbações de doença pulmonar obstrutiva crônica. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Edição 3. (5) (10)

2  Com um fornecimento continuo de fluxo de até 180l/min e uma pressão máxima das vias aéreas de 100 mbar, o Savina 300 fornece 
desempenho de ventilação de UTI potente que é único em sua classe.

3  Nos modo Auto-Flow e BiPAP.
4  Ferrer M; Am J Respir Crit Care Med Vol 168. pp 1438–1444, 2003
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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

Im
pr

es
so

 n
o 

B
ra

si
l


