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Ventilador Pulmonar Savina 300 Classic – Focado no essencial 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Braço articulado para sustentação do circuito 

• 5 sensores de fluxo por filamento aquecido 

• 2 válvulas expiratórias reutilizáveis 

• 1 Mangueira de Oxigênio 

• 2 circuitos ventilatórios para uso com filtro HME 

• 1 Pulmão teste 

• 2 células de oxigênio já instaladas de fábrica 

DIFERENCIAIS: 
 

• As principais ferramentas clínicas para ventilação em pacientes no dia-a-dia de um UTI.  

• Garantia de 8 anos da Turbina (principal componente do ventilador) 

• Ventilação em pacientes pediátricos e adultos.   

• Fácil de usar. Interface intuitiva; 

• Menor custo de propriedade. Não precisa de ar comprimido medicinal para funcionar; 

• Preparado para o futuro. Conectividade e integração de forma simples e acessível. 
 

 

• Modo ventilatório VC-CMV e VC-AC 

• Modo ventilatório PC-AC 

• Modo ventilatório SIMV 

• Modo ventilatório PC-BIPAP  

• Modo ventilatório CPAP 

• Modo ventilatório AUTOFLOW (duplo controle) 

• Software VNI (ventilação não invasiva) 

• Software terapia de alto fluxo de oxigênio até 100 l/min 

• Monitoração de loops de ventilação 

*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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Ventilador pulmonar para cuidados intensivos de pacientes adultos e pediátricos a partir de 5 kg; monitorização gráfica e 

numérica por meio de tela colorida de 12 polegadas e sensível ao toque; alimentação elétrica: 100 a 220V com comutação 

automática, bateria interna recarregável com autonomia de 45 minutos, funcionamento independente do rede canalizada de ar 

comprimido do hospital através de turbina; capacidade de transporte intra-hospitalar sem necessidade de cilindro de ar 

comprimido permitindo o ajuste de FiO2 de 21 a 100%; recurso de 100% de O2 temporizado, para realização de procedimentos 

de aspiração com inibição de alarmes e retorno automático para a concentração de O2 ajustada antes do início da aspiração; 

sistema para acoplar nebulizador pneumático de medicação integrado, sincronizado com a fase inspiratória, modo de espera 

ou stand by, com memória dos últimos parâmetros ajustados. Modos de ventilação: Ventilação controlada e assistida a volume, 

SIMV com auxílio de pressão de suporte, CPAP (modo espontâneo) com auxílio de pressão suporte com disparo expiratório na 

pressão de suporte ajustável de 5 a 75%, ventilação espontânea com dois níveis de pressão ajustáveis (Bipap); ventilação de 

duplo controle com regulação de pressão e volume (autoflow); ventilação de apneia configurável; ventilação não invasiva em 

todos os modos ventilatórios disponíveis; ventilação não invasiva com compensação de fuga de até 60 litros por minuto e 

programação de tempo inspiratório máximo, software dedicado a terapia de alto fluxo de oxigênio de forma não invasiva de até 

100 l/min. Parâmetros ajustáveis pelo operador: Frequência respiratória 2 a 80 rpm, tempo inspiratório de 0,2 a 10 segundos; 

frequência respiratória de 2 a 80 rpm, volume corrente de 50 a 2000 ml; concentração de oxigênio de 21 a 100%, PEEP de 0 

a 50 cm H2O; pressão suporte de 0 a 50 cmH2O; faixa de ajuste da sensibilidade por fluxo de 1 a 15 L/min, geração de fluxo 

fluxo de 250 l/min. Célula de oxigênio com duração mínima de 30 meses. Possui os seguintes alarmes audiovisuais: Pressão 

de vias aéreas alta; volume minuto alto e baixo; tempo de apneia na faixa de 5 a 60 Segundos, frequência respiratória alta, 

pressão de vias aéreas baixa, fuga, volume corrente baixo, FIO2 alto e baixo, pressão de fornecimento de O2 alta e baixa. 

Permite a monitorização dos parâmetros de pressão de vias aéreas, pico, platô e média, concentração medida do O2 inspirado, 

volume minuto, medida de frequência respiratória total espontânea, complacência pulmonar e resistência de vias aéreas, curvas 

de pressão x tempo, fluxo x tempo e volume x tempo simultâneos em tela, possibilidade de 4 curvas em tela com duas curvas e 

dois loops simultâneos loops de ventilação. Acompanha dois circuitos reutilizável adulto/pediátrico em silicone completo, duas 

válvulas respiratórias reutilizáveis; 5 sensores de fluxo expiratórios, mangueira para conexão de oxigênio, base móvel com 

rodízios e freios, garantia 12 meses. 

FICHA TÉCNICA: 
 

*Imagens meramente ilustrativas. 



Ventilador pulmonar Savina 300 Classic  

Ventilador Pulmonar Savina 300 Classic  Página 3 de 3 

 
 
 
    
 

 
 
Condições ambientais  Valores  

Temperatura de funcionamento 5 a 40 °C 

Pressão atmosférica  700 a 1600 hPa 

Umidade Relativa 5 a 95% sem condensação 

    

Modos de ventilação    

VC-VMC  instalado de fábrica 

VC-AC instalado de fábrica 

VC-SIMV instalado de fábrica 

PC-BIPAP ou SIMV+ à pressão instalado de fábrica 

PC-AC instalado de fábrica 

SPN-CPAP instalado de fábrica 

Autoflow (duplo controle) Instalado de fábrica 

CPAP Instalado de fábrica 

Pressão de suporte Instalado de fábrica 

VNI Instalado de fábrica 

  

Ajustes de ventilação mecânica  Intervalo 

Frequência respiratória FR 2 a 80 rpm 

Frequência respiratória durante a 

ventilação de 

apneia Frapn 

2 a 80 rpm 

Tempo inspiratório Ti 0,2 a 10 s 

Volume corrente VT 50 a 2000 mL, BTPS 

Concentração de O2  21 a 100% 

Pressão inspiratória Pinsp 1 a 99 mbar 

Peep 0 a 50 mbar 

Pressão de suporte DPsup acima de 

PEEP 
0 a 50 mbar 

Limite da pressão inspiratória Pmáx 1 a 99 mbar 

Suspiro 0 a 20 mbar 

Sensibilidade do trigger 1 a 15 L/min 

Ciclagem no término da expiração 5 a 75 % PIF 

Aceleração do fluxo FlowAcc  5 a 200 mbar/s 

    

Características de desempenho   

Sistema de ventilação 
Turbina com válvula de controle de 

pressão de ação rápida 

Capacidade da turbina  250 L/min 

Software nebulização de medicação 
Sim. sincronizado com a fase 

inspiratória.  

Oxigenação para aspiração 

endotraqueal 
Sim. 

 
Informações regulatórias  

Registro Anvisa 10407370098 

Validade do registro 26/03/2027 

País de fabricação Alemanha  

 

Valores medidos exibidos Valores  

Medições de pressão das vias aéreas 

Pressão máxima das vias aéreas, 

pressão platô, pressão média 

das vias aéreas, PEEP 0 a 99 

mbar (ou hPa ou cmH2O) 

Volume minuto (VM) 
VM total, VM espontâneo 0 a 99 

l/min, BTPS 

Volume corrente 
VT inspiratório, VTe expiratório, 

VTspon 0 a 3999 ml, BTPS 

Frequência respiratória total 
Frequência respiratória total e 

espontânea, 0 a 150/min 

Concentração de O2 inspiratório 21 a 100 % Vol. 

Exibição das curvas 
Paw(t), Fluxo(t), Volume corrente 

(t), CO2 (t) 

Relação de ventilação (I:E) 1:150 a 150:1 

Complacência C 
0,5 a 200 ml/mbar (ou ml/hPa ou 

ml/cmH2O) 

Resistência R 
3 a 300 mbar/l/s (ou hPa/l/s ou 

cmH2O/l/s) 

Volume minuto fuga Vmfuga 0 a 100 % 

Respiração curta rápida (RSB) 0 a 9999 (1/min/l) 

Loops (MonitoringPlus) 

Pressão/Volume 

‒ Volume/Fluxo 

‒ Fluxo/Pressão  

  

Alarmes  

Pressões das vias aéreas altas / baixas 

Volume minuto expiratório alto / baixo 

Volume corrente alto / baixo 

Tempo de alarme de apneia 15 a 60 s 

Frequência respiratória espontânea Alta 

Concentração de O2 inspiratório alta / baixa 

Temperatura do gás respiratório 

inspiratório 
Alta 

  

Outras informações  

Compensação de fuga 

‒ aplicação de tubo: até 10 l/min 

‒ modos NIV VC: até 25 l/min 

‒ modos NIV PC: ilimitado 

Bateria 
interna normalmente de 45 min 

(extensão opcional para até 4 h) 

Intervalo de troca da turbina 
8 anos, sem limite de horas de 

operação durante esse intervalo 

Saídas digitais 

Saída e entrada digitais via 

interface RS 232 C 

Dräger MEDIBUS e MEDIBUS.X 

Suprimento de O2 
3 bar (43,5 psi) – até 6 bar (87 

psi) 

Peso (aparelho básico) 
aprox. 26 kg (57,3 lbs) sem 

carrinho 

Tamanho diagonal da tela 
Tela sensível ao toque TFT 

colorida de 12” 

 


