
Dúvidas Frequentes 

 

 

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

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? 

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

diafragma 

 

3. O sensor de fluxo distal (Envitec, com filamento aquecido) é autoclavável? 

Não. Para a desinfecção interna do sensor de fluxo DISTAL, não utilize instrumentos que 

possam gerar esforços mecânicos, como ar comprimido ou jato d’água, sob o risco de 

danificar o filamento. Certifique-se que o sensor esteja completamente seco antes de 

utilizar, pois o álcool residual poderá danificar o filamento. 

 Para a desinfecção:  

• Desconectar o sensor distal da válvula expiratória e do cabo conector e aguardar 30 
minutos. 

• Mergulhar o sensor em solução de etanol a 70% por 1 hora  

• Deixar secar naturalmente por 30 minutos em ambiente antes de montar 
novamente no aparelho.  

 

4. O uso do filtro HEPA é obrigatório? 

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. 

 

5. Nos ventiladores de UTI, a nebulização altera a ventilação do paciente? 

Não. A ventilação não altera, pois possui sincronização com a inspiração do paciente e 

há compensação de volume e FiO2. 

 

6. Qualquer sensor de capnografia (EtCo2) ou Oxímetro de pulso é compatível com o 

Fleximag Plus? 

Não, apenas compatível com sensor “mainstream” IRMATM MASIMO (EtCo2) e oxímetro 

de pulso Masimo MS-2040. 

 

7. O Oxymag permite FI02 inferiores a 35%? 

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

a 100%. 

 

 

 

 



8. O Fleximag Plus permite a utilização de apenas um dos gases? 

Sim, o uso do equipamento permite mesmo na falta de um dos gases (O2 ou ar 

comprimido), continuar a ventilação. Caso utilize somente 02 ventila o paciente a 100% 

de O2, se utilizar somente ar comprimido, ventila o paciente a 21%. 

 

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

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.  

 

10. É possível acoplar filtro HEPA no Oxymag? 

Sim, na válvula exalatória. 

 

11. Pode utilizar qualquer circuito no ventilador? 

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

 

12. A compensação do circuito é automática? 

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

 

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

Até 50 l/min. 

 

 

 

 

 

 

 


