
Ventilador DX 3012
O equilíbrio perfeito entre o design e a tecnologia

Tela LCD 12”1. Você vê a diferença.
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Modos Operativos
•Volume Controlado (VCV), Assistido/Controlado
•Pressão Controlada (PCV), Assistido/Controlado
•Pressão de Suporte (PSV)
•Pressão Positiva Continua nas vias aéreas (CPAP)
•SIMV (VCV) + PSV
•SIMV (PCV) + PSV
•Ventilação Mandatória Minuto (MMV) + PSV
•PSV + Volume Corrente Garantido
•APRV (Ventilação com liberação de pressão     

em vias aéreas)
•Ventilação Não Invasiva (VNI) + PSV            

(com compensação de fugas)
•Volume controlado com pressão regulada (PRVC)
•Ciclado por Tempo com Pressão Limitada (TCPL)
•TCPL/SIMV + PSV
•CPAP com Fluxo Contínuo (c/ compensação de fugas)

Controles
•FiO2: 21 a 100% (blender interno eletrônico)
•Tempo insp: 0,1 a 30 segundos
•Relação I:E: 5:1 a 1:599 (permite relação invertida)
•Frequência respiratória: 1 a 150 rpm
•Volume Corrente: 0 5 a 2500 ml
•Volume Minuto: até 45 L/min
•Sensibilidade: 
Fluxo: 0,5 a 15 L/min
Pressão: 0,5 a 20 cmH2O

•Pressão Controlada: 2 a 100 cmH2O
•Pressão de Suporte: 0 a 100 cmH2O
•Ciclagem da Pressão de Suporte ajustável: 
5 a 80% do pico de fluxo inspiratório

•PEEP / CPAP: 0 a 50 cmH2O
•Fluxo Inspiratório: 0,2 a 180 L/min
•Fluxo Contínuo em Neonatologia: 2 a 40 L/min
•Pressão Limitida em Neonatologia: 2 a 70 cmH2O
•Pausa inspiratória ajustável: OFF a 2,0 segundos
•Pausa Inspiratória manual
•Pausa Expiratória manual

Recursos
•Nebulização: sincronizada com a inspiração
•Suspiro
•Tempo de Subida / Rise Time ajustável em todos 

os modos a pressão
•Disparo manual
•O2 100% temporizado para oxigenação pré e 

pós aspiração
•Formas de Onda de Fluxo: quadrada e 
descesdente

•Modo em Espera / Stand By
•Ajuda: acesso a telas explicativas
•Impressão
•Saída serial RS 232
•Ventilação de Backup ajustável em todos os 

modos espontâneos

Monitorização Numérica
•Pressão da via aérea: Pico, Platô, Média e Base
•Volume Corrente Expirado
•Fluxo Inspiratório
•Volume Minuto expirado
•Frequência Respiratória
•Tempo inspiratório
•Tempo Expiratório
•Relação I:E
•Porcentagem de FIO2

Monitorização Gráfica
•Formas de Onda: Pressão x Tempo ,     
Fluxo x Tempo, Volume x Tempo

•Loops: Pressão x Volume e Fluxo x Volume
•Tendências gráficas e numéricas até 72h
•Cursores para análise
•Impressão através do software

Alguns Alarmes
•Pressão Máxima e mínima das vias aéreas
•Volume Corrente expirado máx. e mín.
•Volume Minuto expirado máx. e mín.
•% de FiO2 alta a baixa
•Apnéia com tempo ajustável
•Frequência respiratória
•Perda de Peep
•Falha no fornecimento de gás
•Desconexão
•Vazamento em VNI
•Falta de energia elétrica
•Falha técnica / Ventilador Inoperante
•ETCO2 máxima e mínimo
•Baixa carga de bateria

Mecânica respiratória
•auto-PEEP
•Complacência dinâmica e estática
•Resistência inspiratória e expiratória
•Volume aprisionado
•Capacidade vital não forçada
•P0.1
•Curva P/V
•Pi Max
•Cálculo VD/VT fisiológico

Especificações gerais
•Voltagem: 100 até 240 V ( automático)
•Frequência: 50 / 60 Hz
•Bateria Interna: Autonomia de 2h30m
•Dimensões*: 32,6X36,5X25,8 (alt. X larg. X prof.)
•Peso*: 10,95kg                              * Ventilador solo

Características do DX 3012
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Soluções completas para ventilação

Ventilador 
Conforto para o paciente e confiabilidade para a equipe.

Ventiladores
As soluções de ventilação Dixtal incluem também o DX3010 e o 
ventilador de transporte DX 3023.

Monitores
Os monitores DX 2020, DX 202I e DX 2023 são totalmente 
compatíveis com o ventilador DX 3010 e oferecem 
diversos módulos que complementam e facilitam a monitoração 
da ventilação do paciente.

Acessórios
A ventilação se torna ainda mais eficiente e segura com
os acessórios originais, que incluem as soluções Respironics e Flexicare.

O Ventilador DX 3012 foi feito sob medida para 
dar mais conforto ao paciente e facilitar o trabalho 
da equipe médica.  Com fácil visualização e visor 
LCD 12”1 colorido de alta definição, 
permite Monitorização Gráfica de até  

3 curvas e 2 loops simultaneamente.

O menu de Mecânica Respiratória é flexível, 
permitindo a  modificação de  parâmetros
ventilatórios e realização de múltiplas medições.

O DX 3012 permite o uso de ventilação invasiva e não-invasiva 
para pacientes adultos, pediátricos e neonatos, 
com  umidificação ativa ou passiva.

E mais: Índice F/VT (Tobin), sensor de oxigênio 
incorporado e Capnografia, 
permitindo várias funções como: 
curvas de CO2/Tempo, capnografia volumétrica 
(CO2/Vt), medições de EtCO2, etc.

DX 3012. Tudo o que você precisa de um ventilador, 
com a qualidade e confiabilidade da Dixtal.

Monitor
LCD 12”

de alta
definição

Sensor de
oxigênio

incorporado

Comandos
práticos
e intuitivos

Filtros e
Umidificador

DX 3012


