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Ventilador Pulmonar de transporte – Oxylog 3000 Plus 
 

 

 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Acessórios que acompanham: 

• Dois circuitos ventilatórios adulto/pediátrico 

completos  

• 1 mangueira de Oxigênio 

• Pulmão teste 

 

DIFERENCIAIS: 
 

• Ventilação de alta performance para pacientes em transporte. 

• Sistema ventilatório por princípio de Venturi – Menor consumo de gás e maior tempo de duração 

de  bateria. 

• Interface intuitiva e fácil de configurar 

• Ventilação não invasiva; 

• Ventilação com autoflow (duplo controle) – maior segurança na ventilação dos pacientes mesmo 

durante o transporte 

• Opcional de capnografia integrada – melhor indicador para reconhecer rapidamente situações de 

extubação acidental.  

 

• Modos ventilatórios e ferramentas 

• VC-CMV 

• VC-SIMV 

• VC-AC 

• PC-BIPAP 

• SPN-CPAP/PS 

• VNI 

 

 

*Imagens meramente ilustrativas.  

*Importante: É possível fazer upgrades adicionando acessórios, hardwares ou softwares à configuração básica conforme necessidade. 

Consulte o seu representante Dräger para obter informações sobre preços e condições de upgrades. A configuração básica pode sofrer 

variação sem aviso prévio. Sempre consulte seu representante Dräger para obter configurações atualizadas.  
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1 . Características Gerais: 

- Ventilador de transporte eletrônico microprocessado e portátil; 

- Para ventilação de pacientes adultos e pediátricos; 

- Ciclado a tempo, controlado a volume e limitado à pressão; 

- Consumo de gás de 0,1 a 0,5 litros por minuto; 

- Fluxo máximo inspiratório de no mínimo 100 l/min; 

- Pressão de alimentação de 2,7 a 6,0 bar; 

- Operação com O2 sem exigir utilização de ar comprimido medicinal; 

- Alimentação em rede elétrica de 120 / 220V; 60Hz; 

- Bateria interna recarregável, com autonomia de no mínimo 04 horas; 

- Peso máximo com bateria incorporada de 5,8 Kg; 

- Sensor de fluxo único para pacientes adultos e pediátricos. 

- Consumo máximo de oxigênio em l/min para melhor aproveitamento do gás durante o transporte e menor risco ao paciente; 

- Portas inspiratórias e expiratórias na lateral do equipamento para facilitar posicionamento do equipamento durante o transporte  

- Possui teclas de acesso rápido para ajustes de parâmetros prévios, sem ligar o equipamento e sem trocar peças e/ou sensores para a 

categoria de pacientes, possibilitando ao usuário iniciar a ventilação assim que ligar o mesmo;  

- Possibilidade de capnografia. 

2. Controles ajustáveis pelo operador: 

- Freqüência ventilatória de 2 a 60 ciclos por minuto;  

- Volume corrente de 50 a 2000 ml; 

- Relação I: E de 1:4 – 3.1; 

- Pressão inspiratória de aproximadamente de 3 a 55 cm de H2O; 

- PEEP de 0 a 20 cm de H2O, 

- Concentração de O2 ajustável de 40 a 100%; 

- possibilidade de ajuste de rampa.  

3. Monitoração: 

- Valores numéricos: pressão das vias aéreas, frequência respiratória, volume corrente e tempo inspiratório; 

- 4. Alarmes de: 

- Pressão de vias aéreas alta e baixa; 

- Falha de rede elétrica; 

- Baixo nível de carga de bateria; 

- Desconexão do circuito do paciente; 

- Falha suprimento de gases; 

- Apnéia; 

5. Modos Ventilatórios: 

- Ventilação volumétrica controlada; 

- Ventilação volumétrica assisto-controlada; 

- Ventilação mandatória intermitente sincronizada com e sem pressão de suporte; 

- Ventilação a pressão controlada; 

- Ventilação com pressão de suporte; 

- Ventilação não invasiva; 

6. Acessórios para cada aparelho:  

- 02 circuito completo de paciente em silicone, corrugado externamente e liso internamente; 

- Mangueira de conexão para cilindro padrão; 

- Pulmão teste. 

 

FICHA TÉCNICA: 
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Dimensões (C × L × A)   290 × 184 × 175mm (excluindo alça e suporte) 

peso       Aproximadamente 5,8 kg (incluindo bateria interna) 

          

Suprimento de gás     

Fonte de gás     Oxigênio medicinal 

Suprimento de gás     
Sistema de suprimento de ar central ou cilindro de 

oxigênio 

Pressão de oxigênio   270-600kPa 

Consumo de gás     0.5L / min em média 

          

Dados operacionais     

Modos de ventilação   VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP 

 

  Ventilação de apneia: no modo SpnCPAP 

  modo VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV 

  VNI: SpnCPAP (/ PS), PC-BIPAP (/ PS), 

  VC-CMV/AF, VC-AC/AF, VC-SIMV/AF 

Configurações Opcionais 

  Pausa inspiratória 

  inalação de O2 (opcional) 

  100%O2 

Softwares Opcionais 

  Monitoramento integrado de CO2 

  
Saída de dados em tempo real via RS232, protocolo 

MEDIBUS 

  AutoFlow: ventilação de duplo controle 

Modo de RCP     
Quando Pmax é atingido, a pressão é limitada e o 

volume varia durante o tempo inspiratório 

Frequência de ventilação 

  2-60 resp/min（VC-SIMV, PC-BIPAP） 

  5-60 resp/min（VC-CMV,VC-AC） 

  12-60 resp/min（Ventilação apneia） 

Volume corrente Vt     0.05-2.0L，BTPS 

R I:E       1:100-50:1 

Tempo inspiratório Ti   0.2-10s 

Pressão inspiratória Pinsp       PEEP +3 / +55mbar 

Concentração de oxigênio   
40-100% (Não monitora diretamente a concentração de 

O2 - calculada pelo monitoramento de vazão de O2)  

PEEP/CPAP     0-20mbar 

Sensibilidade  (disparo por fluxo)   1-15L/min 

Suporte de pressão Δpsupp   0-35mbar (em relação à PEEP) 

Slope/rampa     Lento, normal, rápido 

Exibição do valor de medição 
  MVe, FiO2, RR, VTe, PEEP, Pmean, 

  PIP,Pplat,MVesp,RRspon,etCO2 

    
Tipo de exibição     Tela com 240×128 pixels, área visível 108 × 56mm 

    

Exibição de forma de onda   
Onda de pressão, onda de fluxo, onda de 

CO2(opcional) 
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Tipo de circuito respiratório do paciente 

  Circuito adulto/Ped reutilizável (1,5m / 3m) 

  Circuito descartável para adultos (1,5m / 3m) 

  Circuito pediátrico descartável (1,9 m) 

          

Fonte de energia       

Tensão de entrada Oxylog3000plus   24V±6VDC 

Tensão AC/DC     100-240V~/50-60Hz/0.9-0.4A~ 

Tensão DC/DC     12 /24 /28 VDC；5A /2.5A/ 2.1A 

tipo de bateria     bateria de lítio 

Horas de operação     Cerca de 4 horas 

(Ventilação básica totalmente carregada)     

Tempo de carregamento da bateria   Cerca de 4 horas 

          

Alarme principal       

Alta pressão das vias 

aéreas (PAW) 
      Faixa ajustável 20-60mbar 

Baixa pressão das vias 

aéreas (PAW) 
      

Quando a diferença entre a pressão inspiratória e a 

expiratória é menor que 5mbar ou o nível de pressão 

definido não é atingido 

Backup de apneia     
Quando nenhuma atividade respiratória é detectada, a 

faixa ajustável é de 15 a 60 segundos 

Frequência respiratória alta   
O paciente respira espontaneamente com uma 

frequência respiratória mais alta 

etCO2 alto/baixo       
Quando a concentração expirada final de CO2 excede a 

faixa de alarme 

MVe alto/baixo       
Quando a ventilação minuto expiratória excede a faixa de 

alarme 

Circuito do paciente 

incorreto 
      

O ventilador pode detectar se um circuito incorreto do 

paciente está conectado 

Baixa pressão de 

suprimento de ar 
      Pressão de suprimento de ar <270kPa 

          

Condições de funcionamento     

faixa de temperatura   －20~＋50℃ 

Faixa de temperatura do 

sensor de CO2 
      ＋10~＋40℃ 

Pressão atmosférica   570-1200hPa 

Umidade relativa     5-95% (sem condensação) 

          

 

 

Informações regulatórias    

Registro Anvisa       10407370097 

Validade do registro   26/03/2027 

País de fabricação     Alemanha 

 


