
Dúvidas Frequentes Oxymag 

 

1. A válvula reguladora de ar comprimido e oxigênio é obrigatória? 

 

R: Não. Na entrada do módulo pneumático, duas válvulas regulam a pressão dos gases 

provenientes da rede do hospital ou de cilindros, procurando assegurar uma faixa 

adequada ao equipamento.  

 

2. Quais itens do ventilador podem fazer esterilização por autoclave? 

 

R: Circuito respiratório, sensor de fluxo PROXIMAL, linha de silicone, válvula exalatória, 

diafragma 

 

3. O uso do filtro HEPA é obrigatório? 

 

R: Sua obrigatoriedade vai depender do protocolo da instituição atuante. O filtro HEPA 

é indicado para prevenir infecção cruzada entre paciente e o ventilador mecânico, vários 

artigos acadêmicos relacionam a alta eficiência do filtro HEPA para a filtração de 

bactérias e vírus. Vale ressaltar que acessório se porta como um componente 

hidrofóbico e segundo os fabricantes de baixa resistência ao fluxo de ar. 

 

4. O Oxymag permite FI02 inferiores a 35%? 

 

R: Sim, através de um Blender externo, permite ajuste da concentração de FIO2 ade 21% 

a 100%. 

 

5. Consigo ventilar o paciente sem o sensor de fluxo proximal no Oxymag? 

 

R: Sim, porém não haverá algumas monitorizações volumétricas do paciente. Além 

disso, perde monitorização gráfica, sendo possível somente a visualização da curva de 

Pressão x Tempo.  

 

6. É possível acoplar filtro HEPA no Oxymag? 

 

R: Sim, na válvula exalatória. 

 

7. Pode utilizar qualquer circuito no ventilador? 

 

R: Sim, desde que os circuitos respiratórios sejam homologados pela Anvisa. 

 

8. A compensação do circuito é automática? 

 

R: Sim, quando realizado o autoteste do ventilador com o circuito acoplado. 

 

9. Na ventilação não invasiva, qual o valor máximo de compensação de fuga? 

 

R: Até 40 l/min. 



 

10. O auteste é obrigatório? 

R: Não, mesmo recomendável, pode-se iniciar a ventilação sem fazer o autoteste. 

11. Como deve ser higienizado o sensor de fluxo proximal? 

 

R: Deve ser higienizado por autoclave. 

 

12. A linha de pressão pode ir para autoclave? 

 

R: Sim, junto com o circuito e sensor de fluxo. 

 

13. Quais as diferenças os filtros HEPA e HME?  

R: O filtro HEPA é um filtro de retenção de vírus e bactérias com eficiência de filtragem 

em 99,9%, deve ser acoplado anteriormente à válvula expiratória, serve para evitar a 

disseminação de microrganismos no ambiente prevenindo infecção cruzada. O filtro 

HME é um trocador de calor colocado no Y do circuito, tem como papel aquecer e 

umidificar o ar da rede de gases por meio da condensação expiratória. 

14. Eu posso fazer VNI no Oxymag? 

 

R: Sim, em qualquer modo ventilatório. 

 

15. É possível compensar as fugas durante a VNI? 

R: Sim, toque na tela – configurações – e habilite a função VNI. 

16. Quanto tempo dura a bateria do equipamento? 

 

R: Dura 6,5 horas. 

 

17. Quanto tempo demora a carga completa da bateria? 

R: 4 horas. 

 

18. Quando não estiver em uso, eu posso retirar o Oxymag da tomada elétrica se a bateria 

tiver carregada? 

 

R: Não, deve ser deixado conectado na rede elétrica, mesmo com a carga total, para 

manutenção da vida útil da bateria. 

 

19. O Oxymag ventila quais tipos de paciente? 

R: Neonatais, pediátricos e adultos. 

20. Como mudar a ventilação de um paciente adulto para pediátrico? 

R: Deve-se desligar e religar o aparelho e selecionar no menu inicial o modo pediátrico. 

 



21. Como é feita a adaptação do ventilador Oxymag para as modalidades especificas de 

paciente adulto, pediátrico ou neonatal? 

R: Além obviamente da adaptação do correto circuito respiratório para cada categoria 

de paciente, é necessário acoplar no Y do circuito respiratório o conector de fluxo 

específico para o tipo do paciente, não esquecendo de conectá-lo ao ventilador 

mecânico por meio da linha de silicone. 

 

22. O ventilador Oxymag pode ser utilizado em salas de ressonância magnética? 

 

R:  Não. 

 

23. Qual a periodicidade em que devo realizar o autoteste do Oxymag? 

R: O recomendado é que seja feito a realização do autoteste diariamente, como uma 

rotina. 

 

24. Eu posso realizar a desinfecção do diafragma da válvula expiratória com álcool 70%? 

R: Não, o álcool pode ressecar a película de silicone e danificar o funcionamento do 

equipamento. 

 

25. Eu não encontrei a entrada de ar comprimido durante a instalação do Oxymag. Este 

equipamento manda oxigênio apenas em concentração de 100%? 

R: Não, o Oxymag possui um sistema de arrasto do ar atmosférico (sistema Venturi) que 

é possibilitado pela injeção de oxigênio medicinal. Sem o uso de Blender externo, pode-

se ministrar de 35% até 100% de oxigênio. 

 

26. A minha cidade possui a voltagem padrão 220 volts, eu preciso de um adaptador para 

o aparelho? 

R: Não, o Oxymag é bivolt com comutação automática para adaptação à rede elétrica. 

 

27. Como faço para acessar os outros parâmetros respiratórios? 

R: Aperte o botão seletor e você conseguirá acessar a segunda linha de parâmetros 

respiratórios. 

 

28. O Oxymag possui a função de 02 100% para aspiração? 

R: Sim, por até 120 segundos. 

 

 


