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Ventilador Pulmonar de transporte – Oxylog VE300 Básico 
 

 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Acessórios que acompanham: 

• Dois circuitos ventilatórios adulto/pediátrico 

completo** 

• 1 mangueira de Oxigênio 

 

 

 

• Ventilação protetora durante o transporte de pacientes; 

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

de bateria 

• Interface intuitiva e fácil de configurar 

• Tela touchscreen 

• Modo RCP – para ventilar pacientes durante parada cardiorrespiratória 

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

extubação acidental.  

 

• Modos ventilatórios e ferramentas 

• VC-CMV 

• VC-AC 

• SPN-CPAP 

• VNI 

 

*Imagens meramente ilustrativas.  

**Esta versão trabalha com circuito ventilatório específico e exclusivo. 

Dúvidas, consulte seu representante Dräger na região.  

*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 micro processado e portátil; 

- Para ventilação de pacientes adultos e pediátricos; 

- Tela sensível ao toque colorida, 

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

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

- Pressão de alimentação superior a 2,7 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 até 540 minutos; 

- Peso máximo admissível com bateria incorporada de 4 Kg; 

- Possibilidade de capnografia; 

- Sistema de funcionamento por Venturi para possibilitar maior durabilidade do tempo de bateria e assegurar o funcionamento do 

equipamento em transportes prolongados; 

- Possibilidade de comunicação de dados via USB ou bluetooth. 

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

2. Controles ajustáveis pelo operador: 

- Frequência ventilatória de 2 a 50 ciclos por minuto;  

- Volume corrente de 100 a 4000 ml, aproximadamente; 

- Relação I: E de 1:4 – 3.1, aproximadamente; 

- Pressão inspiratória de  20 a 60 cm de H2O; 

- PEEP de 0 a 20 cm de H2O. 

- Concentração de O2 ajustável de 40 ou 100%; 

- possibilidade de ajuste de rampa.  

3. Monitoração: 

- Valores numéricos: pressão das vias aéreas, frequência respiratória, volume corrente e volume minuto; curvas de pressão x tempo e 

fluxo x tempo. 

4. Alarmes de: 

- Pressão de vias aéreas alta e baixa; 

- Falha de rede elétrica; 

- Baixo nível de carga de bateria; 

- Falha suprimento de gases; 

- Volume minuto alto e baixo; 

- frequência respiratória alta; 

- possibilidade do ajuste do tom do alarme; 

- diferenciação de cores de acordo com a prioridade do alarme 

5. Modos Ventilatórios: 

- Ventilação volumétrica controlada; 

- Ventilação volumétrica assisto-controlada; 

- Ventilação não invasiva; 

- Modo que permita a ventilação pulmonar durante procedimento de parada cardiorrespiratória (modo PCR).  

6. Acompanha cada aparelho:  

- 02 Circuitos completos universal para paciente adulto para cada aparelho em silicone, corrugado externamente e liso internamente; 

- Mangueira de O2 com conexão padrão 
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Conexões externas  

USB 

2.0 Conecte apenas meios de 

armazenamento passivos, ou seja, 

dispositivos que não tenham fonte 

de alimentação separada. 
  

Peso  
Equipamento principal, sem 

bateria 
Aprox. 3,3 kg (7,3 lb) 

Equipamento principal, com 

bateria 
Aprox. 3,6 kg (7,9 lb) 

Equipamento principal, com 

sistema de transporte, 

bateria e bolsa 

Aprox. 5,6 kg (12,4 lb) 

  

Parâmetros ajustáveis pelo 

usuário 
Intervalo 

Frequência respiratória FR 

Adultos:  
2 a 30/min  

Frequência respiratória FR 

Crianças: 
2 a 50/min  

Pressão máxima nas vias 

aéreas Pmax 
20 a 60 mbar (20 a 60 cmH2O) 

Relação entre o tempo de 

inspiração e o de expiração 

I:E 

1:4 a 4:1 

Volume corrente VT 100 a 4000 mL, BTPS 

Concentração de O2 100% O2 e O2/mistura de ar 

Pressão expiratória positiva 

final PEEP 
0 a 20 mbar (0 a 20 cmH2O) 

Sensibilidade do acionador 

(acionador de fluxo) 
Off ou 3 a 15 L/min 

Sensibilidade do acionador 

(acionador de pressão) 
Off ou 3 a 15 etapas 

Suporte de pressão Δpsupp 
0 a 35 mbar (0 a 35 cmH2O) 

(relativo ao PEEP) 

Tempo de aumento de 

pressão para suporte de 

pressão 

lento (1 s), padrão (0,4 s), rápido 

(< 0,4 s) 

  

Alarmes intervalo 

Limite superior de alarme MVe 2 a 60 L/min 

Limite inferior de alarme MVe 0,5 a 40 L/min 

Limite superior de alarme FR 10 a 99/min 

Limite superior de alarme 

etCO2  

5 a 99 mmHg / 0,5 a 13,2 kPa / 

0,5 a 13,2 vol% 

Limite inferior de alarme 

etCO2  

0 a 94 mmHg / 0 a 12,7 kPa / 0 a 

12,7 vol% 

 

Aplicação: 
Pacientes adultos e 

pediátricos 
  

Modos ventilatórios 

principais  
 

VC-CMV, VC-AC, SPN-

CPAP 
instalado de fábrica  

VC-SIMV/ SPN-CPAP instalado de fábrica  

  

Tipos de terapia aplicáveis  

‒ Ventilação invasiva (Tubo) instalado de fábrica  

‒ Ventilação não invasiva 

(VNI) 
instalado de fábrica  

    

Especificações do 

equipamento   

Dimensões (L x A x P)   

Equipamento principal 
399 x 153 x 160 mm (15,7 x 

6,8 x 6,3 polegadas) 

Equipamento principal, com 

sistema de transporte 

607 x 228-251 x 166 mm 

(23,9 x 9,0 – 9,9 x 6,5 

polegadas) 
  

Peso  

Equipamento principal, sem 

bateria 
Aprox. 3,3 kg (7,3 lb) 

Equipamento principal, com 

bateria 
Aprox. 3,6 kg (7,9 lb) 

Equipamento principal, com 

sistema de transporte, 

bateria e bolsa 

Aprox. 5,6 kg (12,4 lb) 

  

Tela  
Tecnologia Tela em cores TFT 

Tamanho 4,3 polegadas 
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Monitoração  Valores 

Medição de pressão das vias aéreas 0 a 100 mbar (0 a 100 cmH2O) 

Volume minuto expirado 0 a 100 L/min, BTPS 

Volume corrente VT 0 a 5.000 ml, BTPS 

Medição de CO2 (opção) 0 a 100 mmHg / 0 a 13,2 vol% / 0 a 13,3 kPa 

Exibição de onda   

Pressão nas vias aéreas Pva (t) 0 a 90 mbar (0 a 90 cmH2O) 

Exibição de formas de ondas na tela  
O usuário pode selecionar: Pva x tempo ou Fluxo x tempo 

ouCO2 x tempo  

    

Dados de operação   

Tensão de entrada 19 V + 5/-3 VDC 

Duração da operação 

‒ 8 horas com ventilação típica (VC-CMV, FR = 12/min, 

VT = 500 mL, PEEP = 5 mbar (5 cmH2O), I:E = 1:2) 

‒ 9 horas (sem sensor de CO2 e com brilho reduzido de 

tela) 

Consumo de energia 
Durante a recarga: máx. 2,0 A a 19 VDC 

Durante ventilação típica: máx. 0,8 A a 19 VDC 

Tipo de bateria Bateria de íons de lítio 

Tempo de recarga Aprox. 5 horas 

Classe de proteção (como definido na IEC 60601-1) - Unidade de 

alimentação 
Classe II 

Classe de proteção IP22 

Entrada  100 a 240 V~ / 50/60 Hz / 1,0 A 

Saída  
19 V / 4,47 A (0 a +40 °C (32 a +104 °F)) / 3,57 A (+40 a 

+50 °C (+104 a 122 °F)) 

Pressão de alimentação de oxigênio  270 a 690 kPa (39,16 a 100,08 psi) 

  

Informações regulatórias    

Registro Anvisa       10407370142 

Validade do registro   03/06/2029 

País de fabricação     Alemanha 

 

 


