
VENTIlogic LS
VENTIlogic plus
100 % de mobilidade e confiabilidade em 
Ventilação Invasiva e não invasiva

VENTILAÇÃO



Sleep Therapy  I  Ventilation  I  Patient Interface

O VENTIlogic LS e o VENTIlogic plus oferecem um alto grau de 
confiabilidade e versatilidade. Seus conceitos de monitoramento 
e mobilidade orientados para a prática são complementados 
por funções exclusivas de ventilação.
O VENTIlogic LS e o VENTIlogic plus possuem circuitos de 
vazamento e de um único paciente. Além disso, o VENTIlogic 
LS oferece um sistema de circuito duplo do paciente com 
válvula do paciente e modos de ventilação com controle de 
volume (VCV, aVCV).

VENTIlogic LS 
VENTIlogic plus
Nossos requisitos de 
confiabilidade e mobilidade são 
nossa referência. 

Circuito de um ramo Circuito de ramo duplo  (somente 
VENTIlogic LS)



Resistência especial ao choque

A resistência a choques e vibrações foi testada especialmente 

contra padrões reconhecidos para garantir a conformidade 

do dispositivo com as demandas em hospitais móveis e 

ambientes domésticos. (Teste de choque conforme IEC 

60068-2-27 e teste de vibração conforme IEC 60068-2-64).

* O limite de operação da bateria destacável depende das configurações 
ventilatórias, da vida útil e do nível de carga. A bateria interna deve ser utilizada com 
uma fonte de energia de emergência e não como fonte primária de recurso.

** Confiável compensação de vazamento em volume-controlado

Nosso conceito garante mais liberdade
O VENTIlogic LS e o VENTIlogic plus estão equipados 
com duas opções para ventilação do bocal, a saber, 
controle de pressão (MPVp) e volume (MPVv). Ambos 
estão disponíveis em todos os sistemas de circuitos. A 
ventilação do bocal proporciona ao paciente a máxima 
liberdade e independência em seu pagamento. As três 
configurações do programa de ventilação permitem uma 
combinação ideal de ventilação do bocal diurno com 
meios de ventilação noturna. O conceito de mobilidade 
garante segurança e confiabilidade na entrega da 
ventilação necessária.

• Uso móvel para transferências intra-hospitalares: com 9
horas
de energia da bateria (bateria recarregável interna e bateria
substituível opcional * têm capacidade para 4,5 horas cada),
os dispositivos podem se adaptar a qualquer mudança de
local.
• Uso móvel em casa: o VENTIlogic LS e o VENTIlogic plus
oferecem aos seus pacientes liberdade de movimento.
• Claro em uma situação insegura: o vazamento é
compensado de forma confiável nos modos de volume e
pressão controlados. ** O ventilador de alto desempenho
garante atendimento contínuo ao paciente em uso móvel e
situações difíceis de ventilação, mesmo com ajuste
impreciso da interface do paciente.

VENTIviews  
(Software)

Uso com diversas baterias destacáveis permitem uma
operação ilimitada e independente.

Nosso conceito de monitoramento garante segurança e 
confiabilidade
terapia
O conceito de monitoramento abrangente e claro fornece 
o melhor suporte para o seu tratamento:

• Operação intuitiva para verificação rápida das
configurações de ventilação
• Monitoramento simples e direto da saturação e pulso de
oxigênio com o módulo SpO2.
• Gerenciamento exclusivo de alarmes (janela de alarme
grande e altamente visível) para maior segurança: você
pode se concentrar completamente na terapia sem nenhum
estresse.
• VENTIviews: o software de PC para os ventiladores da
Löwenstein Medical lê, exibe, analisa, arquiva e gera
relatórios sobre dados de pacientes e de conformidade e
sua aplicação clínica:
• Foco nos requisitos de ventilação
• Operação orientada a processos corresponde aos
procedimentos no hospital

Áreas de Atuação
  Tratamento pediátrico e adulto a partir de 50 ml 
de volume corrente ou 5kg de peso   

 Ventilação Invasiva e Não Invasiva   
Hospitalar e Domiciliar   
Estacionário e Portátil
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Programações de terapia rápidas e simples - 
com as inovações da Löwenstein Medical
• Os médicos podem configurar três programas de ventilação

armazenáveis para pacientes que precisam de vários graus de

suporte de ventilação. Com o simples toque de uma tecla, o

médico, enfermeiro ou paciente pode selecionar os programas

individuais para satisfazer as necessidades do paciente.

• LIAM (manobra de assistência à insuflação pulmonar): o

suporte para tosse integrado é fácil de usar e não requer troca

de máscaras. O próprio paciente ou uma enfermeira pode

ativar a função.

• Compensação de volume: Função para garantir um volume

alvo predefinido. A velocidade pode ser definida em três níveis.

Loops de pressão/volume 
com escala auto-ajustável

Curvas de pressão e  
volume auto-ajustáveis

Monitorização da ventilação 
rápida e fácil 

Desenhado para pacientes com DPOC

• Controle AirTrap: Alívio da pressão expiratória para

evitar hiperinsuflação dinâmica. Graças ao AirTrap

Control, o VENTIlogic LS e o VENTIlogic plus regulam

automaticamente a pressão para uma frequência e

tempo de expiração ideais para o paciente. O processo

de titulação é assim significativamente simplificado.

• Bloqueio do gatilho: proteção eficaz contra disparos

falsos e artefatos de gatilho com maior sensibilidade do

gatilho. O caminho mais rápido para uma ventilação

perfeitamente sincronizada.

• Rampa de pressão expiratória: tala pneumática

temporária nas vias aéreas no início da expiração para

neutralizar o colapso expiratório das vias aéreas.

O fluxo expiratório permanece maior, em média, o

volume pode ser expirado mais facilmente e a posição

respiratória pode ser reduzida.
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Acessórios
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1  Bateria destacável WM 27919

2  Filtro de bactérias (para circuito de vazamento) WM 24148

3  Filtro de bactérias (para ventilação de válvulas) Teleflex Iso-Gard 

WM 27591

4  Filtro de bactérias (para sistema de válvulas) WM 24476  

5  Conjunto de medição de O2 

WM 15732 

consiste em: Linha conexão de sensor O2 WM 27792
Sensor de O2 WM 27128
Conector Tubo T WM 27143 

6  Alarme remoto VENTIremote alarm (10 m) 
WM 27745 (10 m) 
WM 27755 (30 m)
7  Módulo SpO2

WM 27280
8  Adaptador automotivo
WM 24616 

 

9 Caixa analógicaD / A 
WM 27560 

10 Circuito de vazamento 
WM 24130 (pode ser desinfetado) 
WM 24120 (pode ser esterilizado)

11 Circuito de paciente único com válvula de paciente  
WM 27181 

12 Circuito de paciente duplo com válvula de paciente
WM 27182 

13 Bolsa de transporte resistente à água
     WM27976
para uso móvel do VENTIlogic LS e VENTIlogic plus

Kit de ventilação por peça bucal (sem imagem)

WM 27647
Adaptador Teste packed (sem imagem) 
WM 27140
VENTIviews (sem imagem), PC-Software 

WM 27870
Cabo de conexão para enfermeira call 
WM 27780 (10 m) 
WM 27790 (30 m)
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Dados técnicos

Classe diretiva do 

produto 93/42/EEC: IIb

Dimensões (L x A x P) 240 x 153 x 340 mm

Peso 
aprox 5.9 kg• sem bateria substituível: 

• com  bateria substituível aprox 6.5 kg

Temperatura 
+5°C a +35 °C • Operação 

• Armazenamento -40 °C a+70 °C

Range  pressão de ar: 600 - 1100hPa 
(abaixo de 700 hPa o vazamento deve ser 
mantido baixo porque o dispositivo pode não ser 
capaz de compensar as altas pressões de 
ventilação)

Conexões elétricas 110 – 230 V AC, 50 – 60 
Hz  Tolerancia-20 %, +10 
%

Consumo de energia 230  V 110  V 
0,35  A 0,8  A• Operação:

• Standby: 0,05  A 0,13  A 

Consumo em potência máxima:  120  W

Capacidade de comutação 
Conexão remota de alarme: 60  V DC/2 A; 42  V AC/2 A

Capacidade da bateria*
• Bateria interna: 4.5 horas
• Bateria destacável: 4.5 horas

*) A capacidade depende dos parâmetros ventilatórios ajustados, do
nível de carga e tempo de uso da bateria.

Classificação de acordo EN 60601-1 
•  Proteção eletrica de choque: 
• Escala de proteção elétrica 

de choque: 

Classe de proteção II 
Tipo BF

Tempo necessário para carregamento da bateria:  
• Carga via ventilador: aprox 6 horas por bateria

Modos de vazamento em ambos equipamentos:
Modos de válvula em ambos 
equipamentos: 

somente no Ventilogic LS:

CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVv

PSV, PCV, aPCV, SIMV,  
MPVp, MPVv 
VCV, aVCV

Funções terapêuticas especiais: 

• LIAM
• Compensação de Volume 
•  Ventilação   por  peça  Bucal

• AirTrap Control 
• Trigger lockout 
• Rampa de pressão Expiratoria
•  3 programas de ventilação

Compatibilidade Eletromagnetica   
• Supressão de rádio interferência:
• Resistência de rádio interferência:

EN 5501I
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,  
EN 61000-4-2 a 6,
EN 61000-4-8,  
EN 61000-4-11 

Média do nível de ruído/ operação
de acordo com EN ISO 17510
com 1 m de distância entre
equipamento e o paciente: aprox 28 dB(A) a 10 hPa

Nível de som aprox 69 dB(A) 
conforme alarme EN 60601-1-8

IPAP 

PEEP/EPAP  

CPAP 

Acurácia Pressão

Incremento: 

6 a 40  hPa (circuito vazamento) 

4 a 40  hPa (sistema de válvula)

4 a 20  hPa (circuito vazamento) 

0 a 20  hPa (sistema de válvula)

4 a 20  hPa (circuito vazamento) 

até 35  hPa ± 0.8  hPa 
de  35  hPa ± 1.5  hPa
 0.2  hPa  
(1hPa = 1mbar ≈ 1 cmH2O)

Volume Corrente 50 – 3000 ml

Limite minimo de estabilidade da pressão  
(PLSmin) (min. pressão em caso de falha): ≥ 0  hPa 
Limite máximo de estabilidade da pressão  
(PLSmax) (max. pressão em caso de falha): ≤ 60  hPa

Frequência Respiratoria 5 to 45 bpm
Acurácia: ± 0.2 bpm 
Incremento: 0.5 bpm

Relação I:E 
• Tempo Inspiratório: 
• Incremento: 
• Acurácia: 

15 % a 67 % da fase inspiratória 
1 %
±1 %

Nível Trigger: ajustável em 8 estágios para inspiração e 14
estágios para exalação (de 5% a 95% do 
fluxo máximo), pode ser alterado para OFF
na modalidade ST

Aumento da velocidade da pressão Pode parametrizar 6 níveis

Declínio da velocidade da pressão
• Sistema de fuga: 
• Sistema de Válvula: 

Pode parametrizar 6 níveis 
Um nível permanente

Acurácia
Mensuração de Volume at 23 °C: ±20 %, at least 25 ml 

Max. fluxo permitido 
com alimentação de oxigênio 30 l  /  at ≤ 1000  hPa

Max. aquecimento do ar
considerando T ambiente de 35ºC 41°C

Constância de pressão medida < 10  hPa: ∆p ≤ 0.5 hPa 
DIN EN ISO 17510 em modo CPAP: > 10  hPa: ∆p ≤ 1.0 
hPa

Nível de separação Filtro Fino até 2 µm: ≤ 99.7 %

Vida útil do Filtro Fino:   1000 horas em ambiente 
normal

Umidade permitida
operação e estocagem ≤ 95 % rF (sem condensação)

Velocidade máx do fluxo a 0 hPa
350 l/min  
345 l/min  

• Ventilação com sistema de fuga: 
• Circuito de ramo único sist válvula: 
• Circuito ramo duplo sist  válvula

(só no VENTlogic LS): 345 l/min 

Tolerância ± 15 l / min

Löwenstein Medical UK
1 E-Centre, Easthampstead Road 
RG12 1 NF Bracknell
United Kingdom
T: +44 1344 830023
info@loewensteinmedical.uk 
www.loewensteinmedical.uk

Löwenstein Medical Technology 
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg 
Germany
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de 
www.loewensteinmedical.de




