Ventilador Dräger V300/V500
Guia rápido
A

MONTAGEM DO VENTILADOR

Tampa

Válvula expiratória

Válvula inspiratória
Sensor de fluxo
Copo de condensados
Conexão nebulizador

B

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E TESTE DO VENTILADOR

1

Ligar o equipamento.

2

No ecrã aparecerá a pergunta “Novo paciente?” Selecionar entre “Paciente actual”, “Novo Adulto” e “Novo Pediátrico”. Ao
admitir um novo paciente, elimina o paciente atual e os seus datos.
No ecrã principal selecionar a 2ª janela da barra horizontal para escolher entre ventilação invasiva e ventilação não invasiva. Se
selecionamos NIV aparecerá um rectângulo laranja na parte superior.

3

Para realizar o teste do equipamento selecionar a 4ª janela “VERIFICAÇÃO DO SISTEMA” e selecionar a 2ª janela vertical
“TESTE DO VENTILADOR”. Confirmar com o botão rotativo.
Seguir as instruções e responder com Sim ou Não. A ideia é ir fazendo tudo que o equipamento pede, de maneira a podermos
ir respondendo Sim a todos os pontos. O pulmão de teste deve estar conectado!
À pergunta “Deseja calibrar os sensores de fornecimento de gás interno (pode demorar até 3 minutos) pode responder
Não (Este passo do teste deverá ser efetuado a cada 3 meses). A partir deste passo, os restantes serão realizados
automaticamente pelo ventilador sem ter de estar presente.

Dräger. Tecnologia para a vida.
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Se o teste for realizado com êxito todos os pontos aparecerão a verde. Em seguida selecionar a 3ª janela
lateral “VERIFICAÇÃO CIRC. RESP.”

5

Premir “INICIAR” e confirmar com o botão rotativo.
Seguir as instruções:
– Quando solicitado pelo equipamento, manter a peça em Y tapada e confirmar com OK. Esperar.
– Quando solicitado pelo equipamento, deixar a peça em Y ao ar e confirmar com OK.

6

Uma vez finalizado o teste aparece a informação “COMPROVAÇÃO CIRCUITO RESP. FINALIZADA”.
Selecionar a 1ª janela superior “INICÍO/STANDBY”.

Selecionar categoria
do paciente

Seleccionar se queremos
ventilação invasiva/não invasiva
ou oxigenoterapia de alto fluxo

Premir neste botão para realizar os
ajustes de ventilação

Uma vez ajustados os parâmetros ventilatórios premir “INICIAR” e confirmar com o botão rotativo.
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ECRÃ

O ecrã é tátil. Se quisermos alterar algum
parâmetro ao premir sobre o parâmetro ou
curva temos a opção de alterar o conteúdo.
O mesmo acontece com os limites de
alarme.

Informação do modo ventilatório.
Premindo nesta área, estende-se o
painel de ajuste da ventilação

Campo de
parâmetros

Informação da
categoria do paciente

Menu:
Teclas de acesso

Campo de curvas

Campo onde são feitos os ajustes
ventilatórios. Ao premir na seta
expande-se o painel para mudar
os modos ventilatórios. Os ajustes
rápidos podem ser feitos premindo
diretamente no parâmetro (que muda
para amarelo), rodando com o botão
rotativo e confirmando no final com o
mesmo botão rotativo. A alteração não
é feita até se confirmar com o botão
rotativo.

Sinalização de alarmes:
Vermelho - prioridade elevada
Amarela – prioridade intermédia
Turquesa – baixa prioridade ou informativo

NOTA: Este guia rápido não substitui o manual
de instruções fornecido pelo fabricante.
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