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Babylog VN600 –  
Protegendo pulmões e cérebro em desenvolvimento 

 

 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

• Acessórios que acompanham: 

• Braço articulado para sustentação do circuito  

• 5 sensores de fluxo por filamento aquecido proximal  

• 2 válvulas expiratórias reutilizáveis neonatais 

• 1 Mangueira de Oxigênio 

• 1 Mangueira de Ar comprimido 

• 2 circuitos ventilatórios em hytrel reutilizáveis para uso 

em paciente neonatal 

• Pulmão teste neonatal 

• Umidificador aquecido servo controlado com 

suportes e acessórios do umidificador  

• 2 copos umidificadores 

DIFERENCIAIS: 
 

• Terapia completa no mesmo ventilador: Ventilação convencional, alta frequência e VNI.  

• Sensor de fluxo proximal por filamento aquecido – maior qualidade e precisão na ventilação neonatal;  

• Adaptação e compensação de fugas – maior conforto para bebê e equipe clínica 

• Volume garantido na VM convencional e na HFV – maior proteção para pulmões e cérebro em 

desenvolvimento 

• Mesmo circuito ventilatório para VM convencional e para HFV – ventilação mais protetora e mais 

conforto para equipe clínica 

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

 

• Modos ventilatórios e ferramentas: 

• PC-BIPAP / SIMV+, PC-SIMV, PC-AC, PC-

PSV, 

• SPN-CPAP/PS, SPN-CPAP/VS, SPN-CPAP,  

• HFV (ventilação de alta frequência) 

• AutoFlow®/Volume Garantido 

• VNI e terapia de alto fluxo  

 

*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, oscilatório, com ventilação convencional e de alta frequência, para tratamento de pacientes 

pediátricos e neonatais. Modelo microprocessado, destinado a ventilação mecânica de pacientes neonatais, tela sensível ao 

toque com 15 polegadas, possui entrada HDMI para projeção da tela em tela escrava para melhor monitorização da ventilação 

à distância pela equipe clínica. Dotado de bateria capaz de mantê-lo funcionando por 30 minutos. Possuí alimentação de gases 

na faixa de pressão entre 2,7 e 6 bar; montado e acompanhado de pedestal com rodízios com movimentação em 360 graus; 

POSSUI OS SEGUINTES MODOS VENTILATORIOS E RECURSOS: ventilação de pressão positiva intermitente e ventilação 

mandatória intermitente; Ventilação de pressão positiva intermitente sincronizada; Ventilação mandatória intermitente 

sincronizada; Ventilação de suporte de pressão; Pressão positiva continua das vias aéreas; Ventilação de alta -frequência; 

Volume garantido, modo de ventilação não invasiva, software dedicado para terapia de alto fluxo de oxigênio ajustável de 2 a 

50 l/min; modo de pressão de suporte; DISPLAY PARA: Relação I/E; Pressão Media da Via Aérea; Pressão de Pico; Tempo 

expiratório; Indicador de funcionamento pela rede elétrica;  Indicador de nível da bateria; Pressão x tempo, fluxo x tempo, volume 

x tempo, Loops pressão x volume e fluxo x volume, no mínimo com quatro curvas simultâneas, no mínimo monitorização de fugas 

em porcentagem. CAPAZ DE MONITORAR OS SEGUINTES PARAMETROS: Fluxo inspiratório de 2 a 30l/min; Frequência 

respiratória de 1 a 150 resp./min; Tempo inspiratório de 0,1 a 3 seg.; PEEP/CPAP de 0 a 35 mBar; Pressão limite de 1 a 

80mBar; Volume minuto de fuga Concentração de O2 (oxigênio) de 21 a 100%; célula de O2 paramagnética. Modo ventilatório 

de alta frequência HFV de 5 a 20Hz, Map 5 a 50 mbar, Relação I:E em HFO 1:1 a 1:3, função suspiro para ventilação 

convencional e na alta frequência. POSSUI ALARME PARA OS SEGUINTES PARAMETROS:  Baixa e alta pressão inspiratória; 

Apneia; Ventilador Inoperante; Falha no fornecimento de gás; Falha de energia; Pressão de vias aéreas baixa, Volume corrente 

baixo. ACOMPANHADO DE: 2 (dois) circuitos pacientes neonatal/pediátrico esterilizáveis, completo, para uso tanto em 

ventilação convencional como em HFV (não é necessário a troca do circuito ventilatório para ventilação de alta frequência), 01 

(uma) mangueira de Ar comprimido; 01 (uma) mangueira de oxigênio; 05 (cinco) sensores de fluxo proximal ao paciente 

neonatal por filamento aquecido; 01 (um) braço de apoio do circuito do paciente; Umidificador aquecido servo controlado  e 

suportes para umidificador, 2 (dois) copos para umidificador. 

FICHA TÉCNICA: 
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Aplicação: 

Pacientes 

pediátricos e 

neonatais 
  

Modos ventilatórios principais   

‒ PC-CMV instalado de fábrica  

‒ PC-BIPAP / SIMV+ instalado de fábrica  

‒ PC-SIMV instalado de fábrica  

‒ PC-AC instalado de fábrica  

‒ PC-PSV instalado de fábrica  

‒ SPN-CPAP/PS instalado de fábrica  

‒ SPN-CPAP/VS instalado de fábrica  

‒ SPN-CPAP instalado de fábrica  
  

Ferramentas clínicas avançadas   

‒ AutoFlow®/Volume Garantido instalado de fábrica  

‒ VC-MMV opcional 

‒ PC-APRV  opcional 

‒ Compensação automática de 

tubo (ATC®) 
opcional 

  

Ferramentas clínicas exclusivas  

‒ PC-HFV (ventilação de alta 

Frequência 
instalado de fábrica  

‒ SPN-PPS  opcional  

‒ Smart Pulmonary View  opcional  
  

Tipos de terapia aplicáveis  

‒ Ventilação invasiva (Tubo) instalado de fábrica  

‒ Ventilação não invasiva (VNI) instalado de fábrica  

‒ Terapia de O2 instalado de fábrica  
  

Parâmetros ajustáveis pelo 

usuário 
Intervalo 

Frequencia respiratória 

(Pediátrico a neonatal) 
0,5 a 150/min 

Tempo inspiratório (Ti) 

(Pediátrico a neonatal) 
0,1 a 3 s 

Volume corrente (Pediátricos) 20 a 300 mL 

Volume corrente (Neonatal) 2 a 100 mL 

Fluxo inspiratório (Pediátrico a 

neonatal)  
2 a 30 L/min 

 

Parâmetros ajustáveis pelo 

usuário 
Intervalo 

Fluxo máximo durante a 

ventilação não invasiva de 

neonatos (fluxo máx.) 

0 a 30 L/min 

Pressão inspiratória (Pinsp) 1 a 80 mbar 

Limite de pressão (Pmáx) 2 a 100 mbar 

Pressão expiratória final positiva 

(PEEP) 
0 a 35 mbar 

Pressão de Suporte (Psupp) 0 a 80 mbar 

Tempo de aumento de pressão  

(rise time/rampa/slope) 

(pediátricos) 

0 a 2 s 

Tempo de aumento de pressão  

(rise time/rampa/slope) 

(neonatos) 

0 a 1,5 s 

Concentração de O2 (FiO2) 21 a 100 Vol.% 

Trigger (disparo a fluxo) 0,2 a 5 l/min 

Terapia de O2 - Fluxo 2 a 50 L/min 

Terapia de O2 - Ajuste FiO2 21 a 100 Vol.% 

Pressão média das vias aéreas 

(MAPhf) 
5 a 50 mbar 

Frequência de oscilação (fhf) 5 a 20 Hz 

Relação Insp:Exp (l:Ehf) 1:1 a 1:3 

Amplitude da pressão (Ampl hf) 5 a 90 mbar 

Amplitude máxima da pressão 

(Ampl hf máx) 
5 a 90 mbar 

Volume corrente (VThf) 0,2 a 40 ml 

Pressão de suspiro (Psigh) 6 a 80 mbar 
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Monitoração  Valores 

Pressão de vias aéreas 

Pressão platô (Pplat) 

Pressão expiratória final 

positiva (PEEP) 

Pressão de pico 

inspiratório (PIP) 

Pressão média das vias 

aéreas (P média) 

Pressão mínima das vias 

aéreas (P mín) 

Intervalo -60 a 120 mbar 

(ou hPa ou cmH2O) 

Volume Minuto 

Volume minuto expirado, 

geral, sem correção de 

fugas (MVe) 

Volume minuto inspirado, 

geral, sem correção de 

fugas (MVi) 

Volume minuto, com 

correção de fugas (MV) 

Volume-minuto expirado 

das mandatórias, geral, 

sem correção de 

fugas (MVemand) 

Volume-minuto expirado 

espontâneo, geral, sem 

correção de 

fugas (MVespon) 

Intervalo 0 a 30 l/min 

BTPS 

Volume corrente 

Volume corrente, com 

correção de fugas (VT) 

Volume corrente inspirado 

das mandatórias, sem 

correção de 

fugas (VTimand) 

Volume corrente expirado 

das mandatórias, sem 

correção de 

fugas (VTemand) 

Volume corrente inspirado 

espontâneo, sem correção 

de fugas 

(VTispon) 

Intervalo 0 a 1.000 ml 

BTPS 

 

Monitoração  Valores 

Frequencia 

Frequência respiratória (FR) 

Frequência respiratória 

mandatória (FRmand) 

Frequência respiratória de 

respirações mandatórias 

desencadeadas pelo Trigger 

(FRtrig) 

Frequência respiratória 

espontânea (FResp) 

Faixa 0 a 300/min 

Medição de O2 (ramo 

inspiratório) 
18 a 100% 

Monitoração  Valores 

Medição de CO2 no fluxo 

principal (apenas 

pediátrico) 

0 a 100 mmHg 

Complacência dinâmica 

(Cdyn) 
0 a 100 ml/mbar  

Resistência (R) 0 a 1000 mbar/l/s  

Volume minuto de fuga 

(VMfuga) 
0 a 30 l/min 

Índice de respiração rápida 

e superficial (RSBI) 

(Adultos) 

0 a 9.999 resp./L/min 

Índice de respiração rápida 

e superficial (RSBI) 

(Adultos e Pediátricos) 

0 a 300 resp./L/min 

Exibição de formas de 

ondas na tela  

até 5 simultaneamente.  

O usuário pode selecionar: 

Pva x tempo; Fluxo x tempo; 

Volume x tempo; Loops: 

Pressão x Volume; Fluxo x 

Volume; CO2 x tempo  
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Consumo de energia  

Máximo 300 W 

Durante a ventilação, sem 

carregar a bateria 

Aprox. 100 W unidade de 

ventilação com unidade de 

display 

Baterias  

Bateria interna do 

equipamento.  

Sem bateria externa 

(PS500) 

Bateria tipo NiMH, vedada. 

30 minutos. 

Bateria interna do 

equipamento + bateria 

externa (PS500) 

Baterias tipo VRLA. 270 

minutos 

Alimentação de gás  

Pressão de entrada de O2  
2.7 a 6.0 bar (ou 270 a 600 

kPa ou 39 a 87 psi) 

Pressão de entrada de Ar 

comprimido  

2.7 a 6.0 bar (ou 270 a 600 

kPa ou 39 a 87 psi) 

Especificações da tela  

Tamanho da diagonal da 

tela 
15,6 polegadas 

Resolução 1366 x 768 pixels 

Proporção do tela 16:09 

Tecnologia sensível ao 

toque 

Tela sensível ao toque 

capacitiva com frente de 

vidro 

Conectividade e 

integração de dados 
 

Portas de entrada/saída 

‒ 3 conexões RS232 (9 

pinos) 

‒ 4 Portas USB  

‒ 1 conexão de rede LAN 

Conexão e transferencia 

de dados  

Capacidade de transmitir 

dados HL7 para o 

prontuário eletronico. 

Necessário CC300 ou 

conectividade com monitor 

multiparametro Drager  

Alarmes / Monitorização intervalo 

Volume minuto expirado 

(VMe) 
Alto / Baixo 

Pressão nas vias aéreas 

(Pva) 
Alta 

Concentração de O2 

inspiratório (FiO2) 
Alto / Baixo 

Concentração de end-tidal 

CO2 (etCO2) 
Alto / Baixo 

Frequência respiratória (FR) Alta 

Volume corrente (VT) Alto / Baixo 

Tempo de alarme de apneia 

(Tapn) 

5 a 60 segundos, 

Desligado 

Tempo de desconexão do 

alarme (Tdiscon) 
0 a 60 segundos 

  

Dados de desempenho  

Extensão da PEEP 

intermitente 
1 a 20 ciclos expiratórios 

Nebulização de medicação 

Durante 5, 10, 15, 30 

minutos, continuamente 

(∞) 

Fluxo inspiratório Máx. 180 l/min, BTPS 

Fluxo base, adultos 2 l/min 

Fluxo base, pacientes 

pediátricos 
3 l/min 

Fluxo base, neonatos 6 l/min 

Aspiração endotraqueal  

Detecção de desconexão Automática 

Detecção de reconexão Automática 

Pré-oxigenação Máx. 3 minutos 

Fase de aspiração ativa Máx. 2 minutos 

Pós-oxigenação Máx. 2 minutos 

Fator para pacientes 

pediátricos e neonatais 
1 a 2 

Sistema de fornecimento 

para resp. espontânea e 

Psup 

Sistema CPAP adaptativo 

com fluxo inicial elevado 

Alimentação elétrica  

Entrada de energia elétrica 100 a 240 V, 60 Hz 

Consumo de energia  

a 230 V Máx. 1,3 A 

a 100 V Máx. 3,0 A 

 

Informações regulatórias  

Registro Anvisa 10407370144 

Validade do registro 10/02/2030 

País de fabricação Alemanha  

 


