Equipamento essencial para a manutenção da vida em
momento de crise
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Suporte Respiratório Automatizado TSI

www.telematica.com.br

O VP-TSI é um equipamento de Suporte Respiratório Emergencial e Transitório tipo “Ambu® Automatizado”
de baixo custo, desenvolvido para uso em casos de vítimas em massa e ambientes com poucos recursos.
Este equipamento realiza a ventilação a partir de um reanimador manual auto inflável (RMA) convencional
eliminando a necessidade de um operador humano para isso. Provê volume corrente assegurado para
pacientes com insuficiência respiratória.
É um ventilador leve (8kg) com alça resistente que facilita o transporte.
Possui bateria de longa duração interna recarregável (mais de 2 horas de autonomia).
MODALIDADES DE VENTILAÇÃO DISPONÍVEIS:
• VCV – Ventilação de Volume Controlado (ciclado a tempo);
• VCVA – Ventilação de Volume Controlado Assistida.
PARÂMETROS AJUSTÁVEIS:
• Volume corrente (ml);
• Frequência (bpm);
• Pressão Máxima;

• Relação INS:EXP.;
• Pausa inspiratória;
• Fi02 (Via fluxômetros).

Dotado de um display LCD o ventilador permite a ajuste dos parâmetros, visualização dos dados da
monitoração de ventilação, informações de alertas e alarmes.
POSSUI ALARMES DE:
•
•
•
•
•
•

Pressão Alta;
Pressão Baixa;
Circuito Respiratório Pressurizado;
Desconexão do Circuito Respiratório;
Bateria Fraca;
Falha na linha de Ar;

•
•
•
•
•

Falha
Falha
Falha
Falha
Falha

na linha de 02;
no volume expirado;
no volume inspirado;
de rede elétrica;
na bateria.

INCORPORA MONITOR DE VENTILAÇÃO QUE PODE APRESENTAR OS SEGUINTES PARÂMETROS:
• Pressão Máxima;
• Pressão de Platô;
• PEEP (Pressão Positiva Expiratória Final);

• Volume Inspirado;
• Volume Expirado.

ESTE EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO PARA VENTILAÇÃO PULMONAR DO PACIENTE:
• Na medicina de urgência para atendimentos
de assistência primária;

• Na substituição da ventilação com reanimador
manual autoinflável (RMA).
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