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1.

Símbolos, marcas e abreviaturas utilizadas

Os seguintes símbolos e marcas aparecem no ventilador e no manual:
SÍMBOLO

OCORRÊNCIA DO
SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

Aviso de possível perigo

No ventilador e no
manual do
utilizador

Consulte o manual do utilizador

No ventilador

A peça de aplicação tipo B, entra em contato
com o paciente

Na etiqueta de modelo do
ventilador

O ventilador está incluído na categoria de
resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos

Na etiqueta de modelo do
ventilador e no manual
do utilizador

Ano de fabrico

Na etiqueta de modelo do
ventilador

Fabricante

Na etiqueta de modelo do
ventilador

Amplitude térmica de armazenamento

Na embalagem do
ventilador

Limites da humidade

Na embalagem do
ventilador

Frágil

Na embalagem do
ventilador
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0

Manter ao abrigo da chuva

Na embalagem do
ventilador

Desligado

No ventilador e no
manual
do utilizador

Aviso: O interruptor principal não é a chave
geral, ou seja, não desliga o ventilador da
rede eléctrica.

1

Ligado

No ventilador e no
manual
do utilizador
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As seguintes abreviações aparecem no manual ou no ventilador, incluindo o seu ecrã tátil:
Abreviação

Significado

FiO2

Fracção de oxigénio inspirado

HME

Filtro, trocador de calor e humidade (Heat Moisture Exchanger)

MV

Ventilação por minuto (calculada a partir de RR e VTe)

MVmax

Ventilação máxima por minuto (pode ser alterada no menu "Configurações
de alarme")
Ventilação mínima por minuto (pode ser alterada no menu "Configurações de
alarme")
Pressão do ar na entrada do ventilador

MV min
Pair
Pairmin
Paw

Valor mínimo da pressão do ar na entrada (definido pelo fabricante, não
pode ser alterado)
Pressão nas vias respiratórias (Airway Pressure)

Pawmax

Valor máximo Paw (pode ser alterado no menu "Configurações de alarme")

PEEP

Pressão expiratória final positiva (Positive End-Expiratory Pressure)

PEEPmax

Valor de PEEP para ativar o alarme de PEEP alto (pode ser alterado no menu
"Configurações de alarme")

Pindifmax

Valor máximo da diferença de pressão dos gases de fornecimento, ar e
oxigénio (definido pelo fabricante, não pode ser alterado)

Plim

Valor limite da pressão inspiratória

Pmax

Valor de pressão inspiratória máxima (Maximum Pressure)

Pmaxmax

Valor de Pmax para ativar o alarme de Pmax elevado (pode ser alterado no
menu "Configurações de alarme")

PO2

Pressão do oxigénio na entrada do ventilador

PO2min

Valor mínimo da pressão do ar na entrada (definido pelo fabricante, não
pode ser alterado)
Frequência respiratória (Respiratory Rate)

RR
RRmax

UPS

Frequência respiratória máxima (pode ser alterado no menu "Configurações
de alarme")
Frequência respiratória mínima (pode ser alterado no menu "Configurações
de alarme")
Fonte de Alimentação Ininterrupta (Uninterrupted Power Supply)

VDO

Circuitos muito importantes

RRmin

5

VTe

Volume corrente expiratório (Expiratory Tidal Volume)

VTi

Volume corrente inspiratório (Inspiratory Tidal Volume)

VTmax

ZIS

Volume máximo inspirado (pode ser alterado no menu "Configurações de
alarme")
Volume mínimo inspirado (pode ser alterado no menu "Configurações de
alarme")
Sistema médico isolado

ZZ

Estabelecimento de cuidados de saúde

VTmin
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2.

Introdução

O ventilador CoroVent foi concebido para a ventilação mecânica de emergência em pacientes
com insuficiência respiratória durante a pandemia de Covid-19. O ventilador destina-se
somente à população adulta com um peso superior a 50 kg. O ventilador proporciona somente
a ventilação mandatória em pacientes dependentes da ventilação mecânica e não permite
sincronização com o esforço respiratório do paciente. Os parâmetros da ventilação são
ajustáveis em conformidade com os princípios da assim chamada ventilação protetora com
base na medicina moderna baseada em evidências.

Fig. 1: Vista do ventilador com o circuito do paciente e o sensor de pressão e fluxo CoroQuant ligados.

O ventilador CoroVent é fabricado com base na tecnologia CoroVent concebida na
Universidade Técnica Checa de Praga, Faculdade de Engenharia Biomédica de
Kladno.
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3.

Destino e características do ventilador CoroVent

O ventilador CoroVent:
• está destinado para a ventilação pulmonar mecânica de pacientes intubados.
• destina-se exclusivamente ao uso por profissionais de saúde
• destina-se a ser utilizado exclusivamente nos estabelecimentos de cuidados de saúde
profissionais
• permite a regulação da fracção inspirada de oxigénio desde 21% a 100 %
• está equipado com uma bateria de reserva com capacidade suficiente para um
funcionamento autónomo de pelo menos 20 minutos

4.

Indicações para o uso do ventilador CoroVent

O ventilador CoroVent está indicado nas situações seguintes:
• em pacientes com insuficiência respiratória durante a pandemia Covid-19
• em estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde
• em adultos com um peso igual ou superior a 50 kg
• O ventilador deve ser operado por pessoal médico profissional familiarizado com os
princípios da ventilação mecânica pulmonar.

ADVERTÊNCIA! O ventilador não pode ser usado para recém-nascidos, crianças e adultos
com um um peso inferior a 50 kg.

5.

Contra-indicações contra a utilização do ventilador
CoroVent

O ventilador CoroVent foi concebido para a ventilação pulmonar de emergência dos
pacientes com insuficiência respiratória durante a pandemia de Covid-19. O uso em
pacientes com outras doenças pulmonares não é recomendado.

ADVERTÊNCIA! O ventilador não pode ser usado:
•
•
•

em pacientes com um peso inferior a 50 kg
em pacientes com respiração espontânea
como ventilador de transporte
8

6.

Descrição do ventilador CoroVent

Os componentes do ventilador:
• Unidade de ventilação CoroVent
• Conexões de gases – ar medicinal comprimido e oxigénio medicinal comprimido
• Válvula de expiração
Os acessórios necessários para a operação do ventilador:
• Circuito da ventilação de paciente
• Filtro para a humidificação da mistura gasosa HME
• Sensor de fluxo – diafragma CoroQuant

7.

Manual do utilizador

Este manual do utilizador resume as funções e os recursos de segurança do sistema
de ventilação CoroVent. O manual não substitui um curso de capacitação para o uso
do ventilador.

8.

Normas e requisitos de segurança

Siga as diretrizes do hospital ao usar o ventilador CoroVent.
Avisos adicionais aparecem ao longo de todo o documento. As informações são introduzidas
pelos termos avisos , precauções , informações importantes ou notas em que:
ADVERTÊNCIA!
Indica informações críticas sobre possíveis consequências graves para o
paciente ou utilizador.
AVISO:
Indica instruções que devem ser seguidas para garantir a operação adequada do
equipamento.
Informação importante : Indica informações que servem como uma ajuda simples e
prática para a operação do ventilador ou dispositivos conectados.
Nota: Indica informações que requerem atenção especial.
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9.

Informações gerais

ADVERTÊNCIA!
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

O sistema de ventilação só pode ser operado por pessoas autorizadas e devidamente
capacitadas para tal. Este sistema deve ser operado de acordo com as instruções deste
manual do utilizador.
Após desembalar o ventilador, faça uma limpeza de rotina e um teste do mesmo .
Antes de conectar o paciente ao ventilador, efectue sempre um teste do aparelho e
verifique o funcionamento da ventilação em pulmão artificial.
Assegure todas as mangueiras, tubos e cabos para evitar o risco de queda do dispositivo.
Se alguma das situações a seguir ocorrer, deixe de usar o ventilador CoroVent
imediatamente e contacte o técnico de manutenção:
• - janelas pop-up desconhecidas no ecrã,
• - sons desconhecidos
• - qualquer fenómeno desconhecido ou inexplicável ,
• - alarmes que não podem ser resolvidos.
Certifique-se de que está disponível um ressuscitador manual !
A ventilação com pressão positiva pode estar associada às seguintes condições adversas:
barotrauma, hipoventilação, hiperventilação ou problemas de circulação.
Se o paciente está conectado ao ventilador, a ventilação deve ser ativada pelo operador
do ventilador CoroVent.
Durante o uso, o ventilador deve estar colocado numa superfície sólida e plana, não deve
ser inclinado, pendurado ou posicionado na superfície com outro lado que não seja o
fundo .
Nunca cubra o ventilador para não comprometer a funcionalidade do aparelho . O ecrã
do ventilador não seria legível.
Não modifique nem nem tire quaisquer peças originais, os avisos de segurança, a
etiqueta de fabricação e outros elementos de informação.
O ventilador não se destina ao uso durante exames de MRI (ressonância magnética).
O ventilador não se destina ao uso durante a radioterapia devido ao risco de falha do
aparelho.
O ventilador não deve ser usado na câmara hiperbárica.
Só podem ser utilizados com o ventilador CoroVent acessórios, consumíveis e
dispositivos auxiliares recomendados pelo fabricante e indicados no presente manual do
utilizador. O uso de outros acessórios, peças de reposição ou equipamentos auxiliares
pode reduzir o desempenho e a segurança do sistema.
Use humidificadores HME aprovados e recomendados pelo fabricante para a operação
segura do ventilador CoroVent. O uso de humidificadores ativos pode resultar em
aumento da temperatura do gás, aumento da resistência nos filtros, influenciar as
medições do fluxo de gás, reduzindo de modo geral o desempenho da ventilação. O uso
de humidificadores ativos não é possível.
Durante a humidificação, acompanhe sempre com atenção a pressão nas vias
respiratórias. O aumento da pressão nas vias respiratórias pode ser causado, por
exemplo, por um filtro entupido ou por uma válvula expiratória do ventilador
defeituosa. Substitua o filtro se a resistência expiratória aumentar ou na presença de
marcas evidentes de poluição ou má função do filtro, senão, substitua o filtro de
10

•
•
•

acordo com os dados técnicos do filtro, sempre conforme o que ocorrer mais cedo.
A manutenção, os reparos e a instalação só podem ser efetuados por pessoal autorizado
pelo fabricante.
Evite quaisquer modificações não autorizadas no aparelho ou nas suas peças e
acessórios.
Os dispositivos de comunicação portátil de alta frequência (incluindo os periféricos,
como os cabos de antena e das antenas externas) não devem ser usados a menos de 30
cm (12 polegadas) de distância do ventilador, incluindo os cabos especificados pelo
fabricante. Caso contrário pode ser comprometido o desempenho ou a própria função
do ventilador.

AVISO:
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Nunca deixe o paciente sem vigilância quando o mesmo está conectado a um ventilador
CoroVent.
Antes de usar o ventilador CoroVent, verifique a disponibilidade de ar comprimido e
oxigénio medicinais.
O fabricante não se responsabiliza pela operação segura do ventilador CoroVent se os
requisitos, as instruções, as recomendações e as advertências contidas neste manual do
utilizador não forem observadas.
Se levantar o ventilador ou as suas componentes, ou se manipular com as mesmas siga
as regras ergonómicas de usuais, peça ajuda e tome as medidas de segurança
apropriadas.
O peso do sistema do ventilador CoroVent é de 20 kg.
O ramo expiratório do circuito de ventilação e a mistura gasosa que sai da válvula
expiratória provavelmente estão contaminados. Manuseie sempre essas peças em
equipamentos de proteção individual, ou seja, usando, pelo menos, as luvas de proteção
e protegendo as vias respiratórias com o equipamento de proteção das vias respiratórias
da classe FFP3.
A válvula de expiração é descartável, a vida útil máxima da válvula é 7 dias.
Após o uso, deite a válvula expiratória para resíduos infecciosos.
Durante o uso do ventilador deve ser controlado regularmente o separador de água (se
faz parte do circuito de ventilação) e deve ser esvaziado conforme necessário.
Se estiver a ventilar um paciente altamente infeccioso, trabalhe com equipamento que
garante a máxima classe de protecção.
Todo o excesso de líquidos deve ser descartado de acordo com a prática hospitalar e
tratado como material infeccioso.
Toda a documentação técnica pode ser disponibilizada pelo pessoal autorizado do
fabricante.

Informação importante:
•
•
•

O ventilador CoroVent deve ser instalado e comissionado de acordo com a declaração
EMC. Os parâmetros EMC estão no anexo I deste manual do utilizador.
Ligue todos os cabos, mangueiras etc. de forma segura para evitar a sua desconexão
espontânea não desejada.
Durante o uso, o ventilador CoroVent deve estar colocado sobre uma base sólida e
11

•

Notas:

estável.
Quando o sistema de ventilação está conectado ao paciente:
o Não manuseie com a válvula de expiração e não a cubra.
o Acompanhe continuamente os parâmetros configurados e medidos no ecrã.
o Sempre use um trocador de calor e humidade (HME) para evitar a desidratação
do tecido pulmonar.

• Não toque simultaneamente no paciente e em qualquer contato acessível do

conector.
• Não toque simultaneamente no paciente e em qualquer parte metálica do
aparelho.
• Ao determinar a condição do paciente e do ventilador CoroVent, leve em
consideração os parâmetros dos sinais vitais medidos pelo monitor das funções
vitais.
• O manipulação com as mangueiras, os conectores e outros componentes do
circuito do paciente exige cuidado especial.
• Contacte o fabricante relativamente à posta fora de funcionamento do aparelho.

10. Limpeza e manutenção
Consulte o capítulo 23 do Manual do utilizador.

11. Instruções de manutenção
AVISO:
Manutenção regular: A manutenção do ventilador deve ser efectuada em intervalos regulares
por especialistas devidamente treinados e autorizados pelo fabricante.
Registo de manutenção: Toda a manutenção do ventilador deve ser registada no livrete de
manutenção de acordo com os procedimentos hospitalares e os regulamentos locais e
nacionais.

12. Renúncia à garantia
O motivo para a renúncia à garantia é sobretudo uma interferência no equipamento e a
realização não profissional da manutenção: O fabricante não se responsabiliza pela operação
segura do ventilador se a sua instalação, manutenção ou reparo tiver sido realizado por
12

pessoas sem a devida autorização do fabricante.

13. Fonte de energia elétrica
ADVERTÊNCIA!
•
•
•

•
•

O cabo de alimentação só pode ser ligado a uma tomada de corrente alternada (AC)
corretamente aterrada para evitar o risco de choque elétrico (classe de proteção I).
O ventilador só pode ser utilizado com o cabo de alimentação fornecido pelo fabricante.
O cabo de alimentação deve sempre estar ligado diretamente à elétrica, sem o uso de
tomadas múltiplas. Caso seja usada uma tomada múltipla com outros produtos ligados,
a corrente total de fuga poderá ser excedida no caso de uma falha da proteção à terra.
Ligue o ventilador somente às tomadas VDO ou ZIS (circuitos muito importantes, sistema
isolado médico).
O ventilador está sob tensão mesmo quando o interruptor principal está desligado. A
desconexão da rede elétrica é feita com um plugue.

AVISO:
•
•

O ventilador NÃO DEVE SER UTILIZADO com qualquer tubagem dos circuitos de
ventilação antiestática ou condutora de electricidade.
Não toque nos conetores eléctricos externos.

14. Bateria de reserva
ADVERTÊNCIA!
•
•

Para garantir um backup confiável da bateria, o ventilador deve estar ligado a uma
tomada elétrica e carregado o tempo necessário (aproximadamente 4 horas).
Uma bateria descarregada ou não funcional deve ser eliminada de acordo com os
regulamentos locais e não juntamente com os resíduos domésticos (urbanos).

Informação importante:
•
•
•
•

O dispositivo está equipado com uma bateria de chumbo de reserva, capaz de cobrir uma
falha de energia durante o mínimo de 20 minutos.
Se o ventilador estiver ligado à rede elétrica e desligado com o interruptor principal, o
estado de carga de UPS/bateria será exibido no ecrã.
Carregue sempre a bateria do ventilador CoroVent ao máximo antes de utilizar o
aparelho.
Para a bateria estar sempre completamente carregada, o ventilador deve estar sempre
ligado à fonte de alimentação, mesmo quando não estiver em uso e o interruptor
principal estiver desligado.
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•

•

Se o ventilador não for utilizado por muito de tempo, deve ser ligado à rede pelo menos
uma vez a cada seis meses por um período de 24 a 48 horas para recarregar a bateria
de modo a evitar o seu dano devido à descarga profunda.
Se a bateria de reserva estiver danificada (se não tiver a capacidade necessária), o
ventilador exibirá um aviso desse fato no ecrã de estado (consulte o capítulo 20.4). O
estado da bateria nem o respectivo aviso não impedem a ventilação do paciente com o
ventilador ligado à rede de alimentação.

ADVERTÊNCIA! Ao iniciar o ventilador, o cabo de alimentação deve estar ligado à tomada
ZIS (sistema isolado médico) ou à tomada VDO (circuitos muito importantes). O ventilador
não pode ser iniciado se for alimentado apenas com a bateria.

15. Perigo de incêndio
ADVERTÊNCIA!
•
•
•

•

Verifique se todas as fontes possíveis de ignição ou substâncias potencialmente
perigosas estão à distância suficiente do ventilador e das mangueiras de oxigénio.
Em caso algum utilize o ventilador com mangueiras de oxigénio desgastadas, com marcas
de atrito ou contaminadas com substâncias inflamáveis, como graxa e óleos!
O gás enriquecido de oxigénio promove a combustão: se sentir cheiro a queimado,
efectue um controlo do ventilador CoroVent. No caso de uma situação perigosa,
interrompe a ventilação e desligue o ventilador da fonte de fornecimento de oxigénio e
da fonte de potência principal.
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja facilmente acessível de modo a poder
ser desligado sem demora em caso de emergência.

16. Gases
O ventilador CoroVent destina-se ao uso com gases medicinais secos para o tratamento de
doenças pulmonares associadas ao Covid-19. Utilize somente ar comprimido medicinal e
oxigénio medicinal com o ventilador. A ligação deve ser feita exclusivamente por meio de
mangueiras de pressão fornecidas com o dispositivo.
ADVERTÊNCIA!
O ventilador CoroVent não deve ser usado com hélio ou qualquer outra mistura gasosa que
contenha hélio.
AVISO:
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As medições dos valores numéricos do ventilador efectuadas por um dispositivo auxiliar:
•
•

as medições podem ser imprecisas se for utilizado um dispositivo que não não verificado;
se as medições estiverem em conflito com as informações no ecrã do ventilador , devem
ser invalidadas.

Nota:
Os acessórios, os consumíveis e os dispositivos auxiliares usados com o ventilador CoroVent
devem:
•
•
•

ser recomendados pelo fabricante,
cumprir os requisitos das normas ČSN EN 60601-1,
atender no seu conjunto aos padrões IEC.

17. Compatibilidade eletromagnética
Não foram observados efeitos adicionais no ventilador durante os testes de imunidade
eletromagnética. Os parâmetros EMC estão indicados no anexo I.
Informação importante:
O ventilador CoroVent deve ser instalado e posto em funcionamento de acordo com a
declaração de compatibilidade eletromagnética.

18. Versão SW e configuração
Este manual do utilizador diz respeito à versão 1.3 do ventilador CoroVent. O ventilador pode
ser usado como um dispositivo de emergência para pacientes com Covid-19 e permite
ventilação invasiva com volume controlado e limites de pressão.
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19. Visão geral do sistema
O ventilador CoroVent consiste da unidade de paciente e do interface de utilizador. O ar e o
oxigénio podem ser fornecidos a partir do sistema hospitalar de distribuição de gás, do
compressor adaptado ao fornecimento do ar medicinal ou dos vasos de pressão com gases
medicinais. Verifique se a unidade do paciente está colocada em posição estável e se não há
risco de aparelho tombar.

19.1 Ventilador CoroVent
Vista frontal (Fig.2):
1.
2.
3.
4.

Ecrã tátil
Luz de alarme
Manómetro Paw
Manómetro do valor limite da
pressão inspiratória nas vias
respiratórias (Plim)
5. Regulador rotativo do valor
limite da pressão inspiratória
nas vias respiratórias (Plim)
6. Regulador rotativo de pressão
positiva ao final da expiração
(PEEP)
7. Saída do ramo inspiratório

Vista traseira (Fig. 3):
1. O interruptor principal ON-OFF
2. Conector da fonte de
alimentação CA com fusíveis
3. Aberturas para a ventoinha de
arrefecimento com filtro de pó
4. Mangueiras para conexão à
fonte de ar comprimido
5. Mangueiras para conexão à
fonte de oxigénio comprimido
6. Etiqueta da fonte de
alimentação
7. Etiqueta com o nº de série
16

Vista lateral esquerda (Fig. 4):
1.
2.
3.
4.

Válvula expiratória
Suporte da válvula expiratória
Saída para a ligação da mangueira de controle
de pressão
Entrada para as mangueiras da sonda
espirométrica CoroQuant – entrada azul e
branca

19.2 Válvula expiratória

A válvula expiratória representada na figura 5 é um elemento separado que faz parte
da ramo expiratório do sistema.
Procedimento de instalação da válvula expiratória:
1. Insira a válvula expiratória no suporte situado no lado esquerdo do ventilador CoroVent.
Posicione a válvula com a saída da mangueira de controle de pressão voltada para cima.
Certifique-se de que a válvula esteja bem encaixada no suporte e que o suporte não
cubra os orifícios nas partes laterais da válvula.
2. Ligue a mangueira de controle de pressão à válvula de expiração. Insira a mangueira no
conector e faça-a encaixar no lugar aplicando uma pressão leve . Ao manipular com a
mangueira segure a válvula com a mão de tal modo que não deslize para fora do suporte.
3. O ramo expiratório do circuito respiratório do paciente está ligado à parte inferior da
válvula por meio do conector 22M (ver mais para frente).
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O suporte da válvula expiratória
na parede lateral do ventilador

Entrada do ar de controlo

Conexão ao ramo expiratório do
circuito do paciente

Cone 22M

Fig. 5: Válvula expiratória do ventilador CoroVent.

AVISO:
A válvula expiratória é de um só uso! Após a ventilação do paciente, elimine a válvula de
acordo com os regulamentos das instalações médicas.
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19.3 Circuito de paciente
O diagrama do circuito de paciente do ventilador com a ordem correta dos componentes
individuais está demonstrado na Fig. 6.

Portas de conexão do
sensor de fluxo
CoroQuant

Ramo inspiratório do
circuito de ventilação

Filtro HME
Cânula endotraqueal

Ramo expiratório do
circuito de ventilação conexão à válvula
expiratória

Fig. 6: Diagrama do circuito de ventilação de paciente.

O circuito de paciente preferido é um sistema respiratório com um conector Y de
paciente e duas mangueiras corrugadas.

ADVERTÊNCIA!
O uso do circuito de paciente coaxial não é possível.
A ligação de nebulização só é possível com uma fonte externa de gás propulsor (oxigénio, ar).
O aparelho CoroVent não possui a porta especial de nebulização. Durante a nebulização será
acionado um alarme devido à diferença entre o volume corrente inspiratório e expiratório
(alarme E19 de acordo com a Fig. 4). A sua compensação de software não faz parte do
dispositivo.

ADVERTÊNCIA!
O uso de filtro HME é indispensável!
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AVISO:
O circuito do paciente com humidificador ativo não pode ser usado.
A medição da concentração expiratória de dióxido de carbono (ETCO ) é possível usando um
dispositivo externo, ligando uma mangueira capnométrica à porta dos filtros HME que o
permitem.
2

19.4 Sonda espirométrica CoroQuant
A sonda espirométrica CoroQuant serve para medir as pressões e os fluxos no circuito de
paciente (Paw e Qaw). Está inserida entre o conector Y do circuito de paciente e o filtro HME.
Os tubos de cores diferentes com uma extremidade ligada à sonda no circuito de paciente
(azul e branco) e a outra ligada ao ventilador CoroVent no lado esquerdo nos pinos marcados
com as respectivas cores (azul para azul e branco para branco).

ADVERTÊNCIA!
A sonda espirométrica CoroQuant é um consumível descartável. Use uma nova sonda para
cada paciente. A vida útil da sonda é de 7 dias.

19.5 Estrutura interna e função do ventilador CoroVent
O diagrama da parte pneumática do ventilador está na Fig. 7.
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Unidade CoroVent

Circuito de paciente
Entradas de gás

Ramo expiratório

Ramo inspiratório

Fig. 7: Arranjo das componentes funcionais individuais da parte pneumática do ventilador CoroVent.
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Lista de componentes:
RS1
RS2
RV1
RV2
DV1
DV2
Š11
Š12
Š21
Š12
C1
C2
M1
BV
IS
EV
RV3
RV4
M2
C3
TV
Š3

acoplador rápido médico para ar
acoplador rápido médico para oxigénio
válvula redutora de ar
válvula redutora de oxigénio
válvula de ar com controle elétrico de duas posições
válvula de oxigénio com controle elétrico de duas posições
válvula de borboleta de ar primária
válvula de borboleta de ar secundária
válvula de borboleta de oxigénio primária
válvula de borboleta de oxigénio secundária
flexibilidade do ramo de ar
flexibilidade no ramo de oxigénio
manómetro para medir a pressão no circuito de paciente (Ppo, aproximação Paw)
válvula de alívio de pressão e de segurança
conetor inspiratório com porta para ligar o circuito de paciente
válvula expiratória
válvula redutora para controle de pressão PEEP
válvula redutora para controle de pressão Plim
manómetro para a indicação da configuração Plim
flexibilidade para a estabilização do manómetro M2
válvula com controle elétrico de três vias
válvula de borboleta

Descrição da estrutura e da função interna do ventilador
Nesta secção é descrita a estrutura básica e as funções internas do ventilador CoroVent. As
partes individuais do ventilador vêm equipadas com um código a cores idêntico ao diagrama
da Figura 7.
Ligações de gás
As manqueiras de ligação servem para ligar o ventilador no sistema de distribuição de ar e de
oxigénio do hospital. A pressão no sistema de distribuição do hospital pode ser cerca de 4 a 5
bar. Se o CoroVent for usado com cilindros, estes devem estar equipados com uma válvula
redutora padronizada para uso médico .
Fornecimento de ar: O ramo de ar começa com um acoplador rápido médico para a ligação à
distribuição do ar (ČSN EN ISO 7396-1), acoplado com a mangueira de ar (de cor preta e branca
conforme a norma ČSN EN ISO 7396-1), que vai dar para o próprio ventilador.
Fornecimento de oxigénio: Está projetado de maneira semelhante ao fornecimento de ar. O
acoplador rápido é para oxigénio, a mangueira é branca (igualmente conforme a norma ČSN
EN ISO 7396-1), os outros materiais utilizados são compatíveis com oxigénio.
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Válvulas redutoras: As mangueiras de alimentação estão ligadas às válvulas redutoras de
pressão dentro do ventilador. Estas reduzem a pressão do sistema de distribuição do hospital
para a pressão de trabalho do ventilador, sendo o valor recomendado dessa pressão de
trabalho de 0,2 MPa a uma taxa de fluxo de 50 L/min para ar e oxigénio.
Ramo inspiratório
A menos que definido de outra forma, as distribuições dentro do ventilador usam as
mangueiras e e uniões roscadas para a mangueira com o diâmetro externo de 6 mm.
Para a controle inspiratório são utilizados duas válvulas elétricas dom duas posições DV1 e
DV2. Ambas as válvulas usam modulação por largura de pulso (mais conhecida na eletrónica)
que gera o fluxo inspiratório e, ao mesmo tempo, controla a fração de oxigénio na mistura de
ventilação. Ao mesmo tempo, interrompendo esse fluxo, eles conseguem controlar o tempo
inspiratório e o número de respirações por minuto. Um exemplo de controle de fluxo e ao
mesmo tempo controle de fração de oxigénio durante a inspiração é mostrado na FIG. 8.
Fluxo = 100 (%)
Proporção = 50 (%)
Inspiração 2 (s)

Válvula A
Repete-se após 2 s.
Válvula B

Fluxo = 100 (%)
Proporção = 66 (%)
Inspiração 2 (s)

Válvula A
Repete-se após 2 s.
Válvula B

Fluxo = 50 (%)
Proporção = 50 (%)
Inspiração 2 (s)

Válvula A
Repete-se após 2 s.

Válvula B

Fig. 8: Exemplo de controle de pulso de válvulas inspiratórias para gerar o fluxo definido (como uma porcentagem do fluxo
máximo possível com a válvula totalmente aberta) e da criação simultânea da mistura desejada de ar e oxigénio. Nota: O
parâmetro "Proporção" na figura significa a pro por ção de ar e oxigénio de 0 a 100%, de modo que a fração FiO gerada
está entre 21 e 100% sendo em seguida calculada pelo software do ventilador.

A seguir das válvulas redutoras de pressão, encontram-se nos dois ramos os sensores de
pressão de trabalho P1 e P2 que servem para a monitorização da pressão de trabalho a seguir
das válvulas redutoras. Os seguintes alarmes são acionados com base nos dados do sensor:
pressão baixa de ar ou de oxigénio, grande diferença entre as pressões de trabalho dos dois
gases e mau funcionamento de qualquer uma das válvulas de suas posições.
As válvulas eletricamente controladas de duas posições são usadas para controlar a fração de
oxigénio na mistura gasosa, o volume respiratório, a frequência respiratória e a proporção de
tempo inspiratório e expiratório.
Os filtros de pulso localizados nos dois ramos são usados para suavizar o fluxo inspiratório. Os
filtros consistem de duas válvulas de borboleta (primária e secundária) e da flexibilidade entre
elas.
A conexão do ramo de ar e de oxigénio (IS) faz a interligação dos ramos de ar e de oxigénio,
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contento, ao mesmo tempo, uma porta para a conexão do ramo inspiratório do circuito de
paciente do ventilador. Esta porta é de metal com um cone médico de 22 mm M (de acordo
com ČSN EN ISO 5356-1:2015). O acoplamento IS liga os circuitos pneumáticos de controle da
inspiração ao circuito do paciente, bem como à válvula de segurança de alívio de pressão BV.
A válvula de alívio de pressão de segurança (BV), também conhecida como "válvula de
segurança", serve para proteger o paciente da pressão nas vias respiratórias superior a 6,5 kPa
(selecionado 6,5 kPa do limite máximo de 12,5 kPa conforme o requisito 51.102 da norma ČSN
EN 894-1 +A2: 2009). A válvula está presente para o caso de defeito, oclusão completa do
ramo expiratório do circuito de paciente ou presença de outra condição indesejável.
O manómetro Paw indica a pressão na entrada do circuito de paciente. Essa pressão é muito
semelhante à pressão medida no conector Y de paciente do circuito de paciente e pode
portanto ser referida (com algum erro) como Paw. Os valores exatos da pressão real Paw são
mostrados no ecrã do ventilador. O manómetro fornece informações ao utilizador do
ventilador sobre o perfil de pressão durante todo o ciclo respiratório e representa apenas uma
modalidade adicional.
Circuito de paciente
O circuito de paciente padrão é material consumível do ventilador. CoroVent foi projetado de
modo a ser compatível com os circuitos convencionais de paciente com um acoplamento em
Y e duas mangueiras separadas para os ramos inspiratório e expiratório. CoroVent não se
destina a uso com circuito coaxial de paciente.
O circuito padrão de paciente é um consumível que é substituído, o mais tardar, com cada
novo paciente. No caso de quantidade insuficiente dos circuitos de paciente é possível usar o
acoplamento médico em Y com o cone médico 22 mm M (externo) e F de 15 mm nas três
extremidades. Nas duas extremidades do acoplamento em Y são, tipicamente, engatadas
mangueiras corrugadas de 160 cm (que formam o ramo inspiratório e expiratório), sendo à
terceira extremidade engatado o diafragma de medição CoroQuant.
O diafragma de medição CoroQuant é um elemento de medição da pressão na entrada das
vias respiratórias do paciente (Paw) e do fluxo no paciente (Qaw). Este elemento desempenha
o papel de um diafragma de obstrução que provoca descida da pressão durante o fluxo do
gás contra um obstáculo que é medida mediante um sensor diferencial de pressão P3. O
CoroQuant tem dois pinos de medição (um antes do obstáculo e outro depois do obstáculo)
para uma mangueira com o diâmetro interno de 2,5 mm. As mangueiras engatadas nos pinos
de medição servem para a transferência da pressão dos pinos para o ventilador e em seguida
para o sensor diferencial de pressão P3 (por Qaw) e o sensor P4 que mede a pressão positiva
em relação à atmosférica (por Paw). As mangueiras para ligar o dispositivo CoroQuant ao
ventilador são conectadas ao dispositivo CoroQuant na fábrica e diferenciam-se pelas cores
(transparente e azul). Os pinos no ventilador para a sua conexão são marcados com as mesmas
cores, impedindo a conexão do dispositivo CoroQuant de modo errado, ou seja, no sentido
oposto.

Ramo expiratório
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A válvula expiratória é um elemento que fecha o ramo expiratório do circuito de paciente
durante a inspiração e que abre o mesmo durante a expiração. Durante a inspiração funciona
como uma válvula de alívio de pressão pneumática que permite limitar a pressão inspiratória
máxima Plim no circuito de paciente. Durante expiração desempenha a função de resistência
de fluxo de controlo pneumático, que permite regular a pressão positiva no final da expiração
(PEEP), juntamente com a configuração do tempo de expiração. Este desenho da válvula
permite compensar, durante expiração, a resistência adicional ao fluxo do filtro de expiração
integrado entre o circuito de paciente e a válvula expiratória. A pressão de controle que
define a pressão máxima de inspiração no circuito de paciente e PEEP durante expiração é
conduzida para a válvula dos circuitos pneumáticos de controle da válvula de expiração
através de uma roscada com mangueira com o diâmetro externo de 6 mm.
A válvula redutora para o controle do Plim controla a pressão máxima possível no circuito de
paciente (Plim) com sua pressão de saída. O valor do Plim pode ser definido pelo utilizador
desde o valor de PEEP até ao valor de 45 cmH2O, usando o botão de controle marcado "Plim"
no painel frontal do ventilador.
A flexibilidade (C3) compensa as quedas de pressão de curto prazo na linha pneumática de
saída da válvula redutora para o controle do Plim, servindo ao mesmo tempo como filtro
passa-baixo que filtra as oscilações de pressão medidas com o manómetro M2, segundo o qual
o operador do ventilador ajusta a pressão do Plim.
A válvula redutora de controle de PEEP fornece pressão para controlar a resistência da válvula
expiratória, isto é, em última análise, do PEEP, durante a expiração. Esta pressão pode ser
alterada pelo utilizador mediante o botão de controle marcado "PEEP" no painel frontal do
ventilador.
A válvula de três vias (TV) é uma válvula com controle elétrico acionada pneumaticamente.
Esta válvula comuta o ramo de pressão de controle da válvula expiratória entre as pressões
na saída da válvula redutora para PEEP e para Plim. A válvula é acionada por ar comprimido.
Para assegurar o funcionamento correto da válvula de três vias ao definir o ciclo da sua pressão
de controle, o circuito integra uma válvula de estrangulamento para aliviar a pressão no ramo
de controle da válvula expiratória (Š5). É uma válvula de estrangulamento cuja função é liberar
a pressão do ramo de controle da válvula expiratória mediante fluxo baixo (unidades L/min).
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20. Operação do ventilador CoroVent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Antes de pôr o ventilador em funcionamento, verifique se o aparelho, os seus
acessórios e os cabos e conexões dos gases medicinais não estão danificados.
Conecte o ventilador CoroVent à fonte de gases medicinais e de eletricidade.
Premindo no botão "Executar teste dos sinais de aviso do aparelho?" realize um
teste de sinalização sonora e visual de alarme (consulte o capítulo 20.1)
Ligue o ventilador CoroVent por meio do interruptor principal ON-OFF na parte
traseira do ventilador.
Conecte a válvula expiratória ao ventilador CoroVent no lado esquerdo do aparelho,
conecte a mangueira de controle da pressão da expiratória.
Conecte o circuito de paciente, incluindo o filtro HME, ao ventilador.
Conecte o sensor de fluxo CoroQuant entre o acoplamento em Y do circuito de
paciente e o filtro HME, e calibre o sensor através do menu "Configurações" –
"Reposição a zero".
Conecte um pulmão artificial ao circuito de ventilação para efetuar o teste da
configuração dos ventiladores.
Defina os parâmetros do modo de ventilação.
Verifique e, se necessário, ajuste os limites dos alarmes.
Inicie a ventilação do chamado pulmão artificial. Se não houver complicação,
prossiga ao próximo ponto.
Conecte o ventilador ao paciente.
Se necessário, ajuste os limites de alarme ou ajuste os parâmetros da ventilação.
Se necessário, termine a ventilação.

ADVERTÊNCIA!
Para ligar o aparelho, é necessário conectar o mesmo à rede elétrica. O aparelho não
pode ser iniciado sem o cabo de alimentação ligado.

ADVERTÊNCIA!
•
•

Antes de conectar o ventilador ao paciente, realize sempre um teste do ventilador.
Se a falha persistir, não conecte o ventilador ao paciente.

Informação importante:
•
•
•

O volume interno do circuito de paciente deve ser idêntico durante o teste do aparelho
e durante a ventilação.
Se alterar o circuito de respiração após realizar o teste do dispositivo, faça um novo teste
do aparelho.
A inspeção pré-uso é indispensável para garantir a função correta do aparelho, o seu
desempenho ideal e a segurança do paciente.
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Depois de ligar o ventilador CoroVent à rede de alimentação por meio do cabo de alimentação
aparece o ecrã básico do aparelho desligado (fig. 9) com informações sobre o estado de carga
de UPS (fonte de alimentação ininterrupta).

O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho com o interruptor
principal na parte traseira do
mesmo.
Estado UPS: Carregado.
Efetuar o teste de sinais de
advertência do aparelho?

Fig. 9: O ecrã do aparelho desligado após a conexão do cabo de alimentação.

Do ecrã do aparelho desligado, pode ir ao menu Teste de sinais de advertência – para mais
informações consulte o capítulo 20.1.

20.1 Teste de sinais de advertência
Antes de ligar o ventilador realize o teste de sinalização sonora e visual do sistema de alarme.
Inicie o teste com o botão "Iniciar teste dos sinais de advertência do aparelho?" no ecrã do
aparelho desligado.
1.

A primeira caixa de diálogo pergunta: “A sinalização do alarme óptico está
acesa”,verifique a sinalização visual no painel frontal do aparelho. Se o LED vermelho
de“Alarme” estiver aceso, confirme na caixa de diálogo com o botão "Sim".
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2.

Na caixa seguinte aparece a pergunta “O sinalização sonora do alarme está ativa?”,
confirme a sua função se for emitido um alto alarme sonoro, para confirmar a a sua função
correta prima no botão "Sim".

Se a função de sinalização de alarme estiver correta, a mensagem de confirmação “Concluído
o teste dos sinais de advertência do aparelho” aparecerá no ecrã que deve confirmar com o
botão “OK”.
Se uma ou ambas as modalidades não funcionarem, a mensagem “Sinalização de alarme
óptica (sonora) com defeito! Serviço requisitado!" Prima no botão "Sempre continuar a
utilizar o ventilador" para regressar ao ecrã do aparelho desligado.
Informação importante:
No caso de falha do sistema de sinalização pode continuar a ventilação do paciente, mas o
ecrã principal do ventilador continuará a dar a mensagem informativa “Erro do alarme sonoro
(ou visual) – manutenção”.
ADVERTÊNCIA! No caso a sinalização sonora (ou visual) dos alarmes não funcional, o aparelho
pode continuar a ser utilizado, mas deve ser sob supervisão permanente – as mensagens de
alarme são exibidas no campo de informações o ecrã principal do ventilador sem, no entanto,
o utilizador ser notificado da sua presença por sinalização sonora (ou visual).

20.2 Reposição a zero do sensor de fluxo CoroQuant
A reposição a zero do sensor de pressão e de fluxo CoroQuant é ativada no menu
"Configurações", selecionando "Reposição a zero". A calibração resulta na reposição a zero
da pressão Paw e do fluxo Qaw na entrada do circuito do paciente.

ADVERTÊNCIA!
Não é possível ventilar o paciente durante a reposição a zero do sensor CoroQuant!
O sensor CoroQuant deve estar livre, desconectado do circuito do paciente!

Procedimento da reposição a zero:
1. Remova o sensor de fluxo CoroQuant do circuito de ventilação e verifique se o sensor
não está exposto ao fluxo de ar (corrente de ar etc.)
2. Escolha as opções de "Reposição a zero" no menu "Configurações" (consulte também
capítulo 20,5, Fig. 23), aparece a caixa de diálogo “Efetuar reposição a zero? O sensor
CoroQuant será reposto a zero”. Confirme com o botão "OK".
3. Aparece a janela informando "O sensor CoroQuant está desconectado do paciente?"
Certifique-se de que o sensor CoroQuant está desconectado do circuito de paciente e
que não está entupido. Depois selecione “Sim” e o dispositivo começará a reposição a
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zero dos sensores.
4. Após a reposição bem sucedida aparece uma caixa de diálogo final informando "A
reposição a zero foi realizada!" que deve confirmar com o botão "OK".
5. Se não confirmar a desconexão do sensor CoroQuant clicando em "Não", aparece uma
caixa de diálogo informando sobre a necessidade de desconectar o sensor CoroQuant:
"Desconecte o sensor de pressão e fluxo de ar no paciente." Repita o processo completo
.
6. Tendo acabado a reposição a zero, volte ao ecrã "Configurações".

20.3 Configurações do modo de ventilação
O ventilador contém apenas um modo de ventilação: a ventilação com volume controlado e
pressão limitada. O ventilador funciona como uma fonte de pressão constante na inspiração.
O curso da pressão e fluxo durante a ventilação e o significado de parâmetros de ventilação
individuais são evidentes da Fig. 10. A expiração é controlada por uma válvula pneumática,
que mantém a PEEP necessária e, ao mesmo tempo, serve como válvula de segurança contra
o excesso de configuração da pressão máxima Plim que pode ocorrer no circuito do paciente,
sendo assim efectuada a limitação de pressão. A temporização adequada da válvula de
expiração em relação à inspiração cria o platô inspiratório.
Pressão Paw

Tempo

Superfície = VTi

Fluxo Qaw

Tempo
Superfície = VTe
Inspiração
Inspiração é o tempo em que CoroVent produz
fluxo (parâmetro interno)
Ti é a duração da inspiração que também inclui
a pausa inspiradora e aparece no ecrã
T é a duração de todo o ciclo respiratório, em
que T=1/RR
Tplat é a duração da pausa inspiratória

Fig. 10: Significado dos parâmetros individuais da respiração controlada

O seguinte é destinado à configuração dos parâmetros de ventilação:
1. Os controles rotativos no painel frontal do aparelho (Fig. 11) – serve para a configuração
de PEEP e Plim
2. o ecrã tátil – serve para configurar outros parâmetros de ventilação, acesso aos alarmes
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etc.
ADVERTÊNCIA! Ao iniciar o ventilador, o cabo de alimentação deve estar ligado à tomada
ZIS (sistema isolado médico) ou à tomada VDO (circuitos muito importantes). O ventilador
não pode ser iniciado se for alimentado apenas com a bateria.
ADVERTÊNCIA:
Os controles rotativos para configurar PEEP e Plim têm um mecanismo de bloqueio. Puxe o
controlo na posição que permite a configuração do valor desejado, prima o controlo para
travá-lo.

Fig. 11: Controlos rotativos destinados a definir os parâmetros de ventilação Plim (esquerda) e PEEP.

Os parâmetros básicos de ventilação ajustável e a sua amplitude são indicados na Tab. 1

Tabela 1: Parâmetros básicos de ventilação ajustáveis no aparelho CoroVent e a sua localização nos interface
do utilizador.

Interface do
utilizador

Ecrã
tátil

Parâmetro de ventilação ajustável

Amplitude de ajuste

Volume respiratório (VT)
com RR de 20 respirações por
minuto e I:E 1:2
Frequência respiratória (RR)

200–800 mL
5–30 respirações por
minuto
1:1–1:3

Proporção do tempo inspiratório e
expiratório (I:E)

Fração inspiratória de oxigénio (FiO ) 21–100 %
2

30

Controlos

Pressão positiva ao final da
expiração (PEEP)

0–30 cmH O

rotativos

Pressão (inspiratória) limite (Plim)

15–45 cmH O

2

2

ADVERTÊNCIA:
O dispositivo permite apenas a ventilação mandatória sem a possibilidade de disparar a
respiração pelo esforço respiratório do paciente (triggering).
Durante a ventilação, são exibidos continuamente os parâmetros básicos da pressão e do
volume medidos (vede Tab. 2). Estes dados são obtidos da sonda espirométrica CoroQuant.
Tabela 2: Os parâmetros medidos por meio da sonda espirométrica CoroQuant e continuamente exibidos no ecrã
básico do CoroVent

Parâmetro medido

unidade

Volume corrente inspiratório (VTi)

mL

Volume corrente expiratório (VTe)

mL

Pressão positiva ao final da expiração (PEEP)

cm H O

Pressão inspiratória de pico (Pmax)

cm H O

Frequência respiratória (RR)

número de respirações
por minuto
– (número decimal)

2

2

Relação entre o tempo inspiratório e o tempo
total do ciclo respiratório
Procedimento de ajuste da ventilação:

1. Se o aparelho estiver no modo de ventilação desligada, ligue-o com o interruptor
principal ON/OFF no painel traseiro do dispositivo. Aparece o ecrã básico do modo de
espera (Fig. 8)
2. Ajuste a PEEP em 0 cmH O: Primeiro puxe para si o controlo rotativo para desbloqueálo e em seguida gire o controlo no sentido oposto aos ponteiros de relógio (no sentido
de “-” menos) até ao limite.
3. Por meio do controlo rotativo ajuste a pressão limite (Plim) a 25 cm H2 (o valor ajustado
encontra-se no manómetro marcado Plim acima do controlo rotativo)
4. Selecione “Iniciar ventilação de um novo paciente” no ecrã tátil.
5. O volume corrente inicial (VT) está posto a um valor baixo, por isso ajuste o VT para o
volume desejado de acordo com as necessidades do paciente concreto usando o botão
"+VT", e acompanhe o volume corrente atual no ecrã do ventilador.
6. Defina a taxa respiratória RR desejada e a taxa de inspiração: expiração I: E.
2
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7. Por último ajuste a PEEP para o valor desejado, ao fazer o ajuste observe o valor atingido
no fim da expiração exibido no manómetro de Paw à direita do ecrã e numericamente
no ecrã.
8. Após configurar o valor de PEEP, ajuste o valor do volume respiratório que pode mudar
alterando o valor do PEEP.
ADVERTÊNCIA!
•

•

O aparelho CoroVent permite apenas ventilação mandatória, não há possibilidade de
ventilação de suporte com o disparo ajustável pelo utilizador. É necessário que o
paciente conectado ao ventilador tenha o nível de sedação suficiente, eventualmente
em estado de relaxamento farmacológico.
Antes de iniciar a ventilação, certifique-se de que a válvula redutora de PEEP está
ajustada a 0 cmH O (girado completamente no sentido de "Menos").
2

ADVERTÊNCIA!
A sinalização dos estados de alarme permanece inativa durante as três respirações a partir
d i í i d
il ã
AVISO:
•
•

A posição abdominal do paciente (chamada de posição de pronação) não é uma contraindicação ao uso de CoroVent.
Antes de iniciar a ventilação, verifique as configurações de alarme (consulte o capítulo
4.6) selecionando “Configurações” -> “Configurações dos alarmes”.

20.4 Procedimento para configurar os parâmetros de ventilação por meio
do ecrã tátil
Depois de ligar o ventilador CoroVent à rede de alimentação por meio do cabo de
alimentação aparece o ecrã básico do aparelho desligado (fig. 9). Para pôr o aparelho em
configuração do Modo de espera, ligue o dispositivo com o interruptor principal ON-OFF na
parte traseira do dispositivo. Aparece o ecrã básico Modo de espera (Fig. 12).
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Ventilação desligada!

Configura
ções

Cuidado, o paciente não está a ser ventilado!

Continuar a
ventilação com os
parâmetros do
paciente anterior?

Iniciar a ventilação
de um novo
paciente?

Fig. 12: Ecrã Modo de espera.

A ativação e desativação do Modo de espera é realizada premendo no símbolo que mostra o
estado atual do Modo de espera (ver Fig. 13). A desativação do Modo de espera inicia a
ventilação. A ativação do Modo de espera interrompe a ventilação. Outra maneira de
desativar o Modo de espera e iniciar a ventilação é selecionar a opção "Iniciar ventilação de
um novo paciente" no ecrã do Modo de espera.

Ventilação desligada!

Configura
ções

Cuidado, o paciente não está a ser ventilado!

Continuar a
ventilação com os
parâmetros do
paciente anterior?

Iniciar a ventilação
de um novo
paciente?

Fig. 13: Posição do controlo do Modo de espera.
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Quando a ventilação está desligada, o Modo de espera está ativo e um símbolo vermelho é
exibido no canto superior esquerdo do ecrã (fig. 14):

Fig. 14: Símbolo de ventilação desligada – Modo de espera ativo.

Depois de clicar no símbolo de ventilação desligada (fig. 14) aparece uma caixa de diálogo para
confirmar a ativação da ventilação, ver Fig. 15. Depois de confirmar a ativação da ventilação
clicando em "OK", a ventilação será ativada. Clicando em "Cancelar" fecha a caixa de diálogo
e a ventilação não será ativada.

Ativar a ventilação?
Iniciar-se-á a ventilação!

OK

Cancelar

Fig. 15: Caixa de diálogo para ligar a ventilação.

Quando a ventilação está ligada, o modo de espera está desativado e um símbolo vermelho é
exibido no canto superior esquerdo do ecrã (Fig. 16.
34

Fig. 16: Símbolo branco quando a ventilação está ligada.

A ventilação pode ser ativada no ecrã principal do Modo de espera (Fig. 12). Depois de clicar
em "Continuar a ventilação com os parâmetros do paciente anterior? " iniciar-se-á a
ventilação com os parâmetros de configuração do paciente anterior, incluindo a configuração
dos limites de alarme. Depois de clicar em "Iniciar ventilação de um novo paciente?", iniciarse-á a ventilação com os parâmetros padrão definidos pelo fabricante.
Quando a ventilação está ligada, é exibido o ecrã principal (Fig. 17). Os valores exibidos em
verde são os parâmetros de ventilação que podem ser alterados clicando na caixa apropriada.
Podem ser ajustados os parâmetros seguintes:
•
•
•
•

fração inspirada de oxigénio FiO 22 (%)
volume corrente VT (aumento ou diminuição de um passo)
frequência respiratória RR (bpm)
relação do tempo inspiratório e expiratório (I:E)

Fig. 17: O ecrã principal com ventilação ligada.

Após clicar nos campos FiO2, I:E e RR, aparecerá uma caixa de diálogo que permite o ajuste do
valor dos parâmetros acima indicados. O procedimento de ajuste dos valores é descrito mais
adiante.
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O volume respiratório VT ajusta-se clicando em –VT" (para diminuir o volume de ventilação)
e clicando em "+ VT" (para aumentar o volume de ventilação). O nível de VT é expresso pelo
indicador de volume de ventilação mostrado na FIG. 18, incluindo o máximo e o mínimo.

Fig. 18: Indicador do volume corrente definido – atualmente definido (à esquerda), máximo (no centro) e mínimo
(à direita).

A configuração dos valores é feita por meio da caixa de diálogo na Fig. 19. Clique na trajetória
do indicador horizontal deslizante e ajuste o valor desejado. Clique na caixa "MIN" para definir
o mínimo valor possível do dado parâmetro exibido também na respetiva caixa. Clique na
caixa
"MAX" para ajustar o máximo valor possível do parâmetro especificado, exibido também na
respetiva caixa. Pode também diminuir o valor clicando na caixa marcada com o símbolo (menos) . Pode também aumentar o valor clicando na caixa marcada com o símbolo +
(mais). Se não quiser alterar as configurações, prima em "Cancelar” para voltar ao ecrã
principal. Se a configuração não for confirmada premendo no botão "OK”, continua válido o
último valor do parâmetro confirmado.

Cancelar
Fig. 19: Caixa de diálogo para ajuste de valores.

Os valores exibidos em branco no ecrã principal são valores medidos e não podem ser
alterados a premer.
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Valores medidos:
•
•
•
•
•
•

volume corrente inspiratório VTi (ml)
volume corrente expiratório VTe (ml)
a pressão positiva ao final da expiração PEEP (cmH O)
pressão máxima ao inspirar Pmax (cmH O)
relação entre o tempo inspiratório e a duração do ciclo de respiração Ti/T
frequência respiratória RR (bpm)
2

2

AVISO:
•
•

O valor PEEP pode ser alterado por meio do controlo rotativo, mas não pode ser alterado
no ecrã tátil – este mostra apenas o valor de PEEP medido).
O valor da frequência respiratória pode ser alterado no ecrã principal mediante o botão
verde RR. O valor RR de cor branca é a frequência real de respiração medida .

O ecrã do estado mostra o estado atual do CoroVent. A sua posição está indicada com caixa
amarela na Fig. 20. O estado atual depende de a ventilação estar ligada ou desligada e de
qualquer um dos possíveis alarmes estar ativo ou inativo.

Ventilação desligada!

Configura
ções

Cuidado, o paciente não está a ser ventilado!

Continuar a
ventilação com os
parâmetros do
paciente anterior?

Iniciar a ventilação
de um novo
paciente?

Fig. 20: Localização do ecrã de estado.

Se um ou mais alarmes estiverem ativos, o ecrã de estado exibe uma tabela de visualização
dos alarmes. Após eliminar a causa do alarme ativado e premer o botão de silenciar do alarme,
o respetivo alarme desaparecerá da tabela.
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A tabela pode visualizar simultaneamente quatro alarmes ativos no máximo. Se todos os
alarmes ativos não couberem na tabela, é possível percorrer a tabela por meio da barra de
rolagem localizada no lado direito da tabela (consulte a Fig. 21).

Pressão insuficiente da fonte de oxigénio
Pressão insuficiente da fonte de ar (E3)
A pressão no paciente está alta - ventilação
Falha no equipamento - manutenção (E1)

Fig. 21: Visualização de vários alarmes usando a barra de rolagem.

Para finalizar a ventilação prima no símbolo branco para ativar o Modo de espera (ver Fig. 16).
Abre uma caixa de diálogo perguntando “Desligar a ventilação? A ventilação vai parar!"
Confirme a paragem da ventilação com o botão "OK". Se desejar continuar a ventilação do
paciente, selecione “Cancelar”.

20.5 Manu Configurações
Depois de clicar no botão "Configurações" exibido na Fig. 22 aparece o menu de configurações
do aparelho no lugar do ecrã principal (Fig. 23).
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Ventilação desligada!

Configura
ções

Cuidado, o paciente não está a ser ventilado!

Continuar a
ventilação com os
parâmetros do
paciente anterior?

Iniciar a ventilação
de um novo
paciente?

Fig. 22: Localização do botão de entrada no menu Configurações.

Para voltar ao ecrã principal, prima o botão "Recuar".

Ventilação ligada
Reposição
a zero

Configura
ções

Menu de
manutenção

Configurações
de alarme

Bloquear o
ecrã
Versão do software

Fig. 23: Menu para configurações do aparelho.
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Recuar

20.6 Procedimento para definir os valores limite dos alarmes
As configurações dos limites dos alarmes estão disponíveis no menu "Configurações",
mediante a opção de "Configurações de alarme" (ver Fig. 24). A lista dos limites mínimos e
máximos disponíveis dos alarmes, incluindo valores predefinidos de fábrica, está na Tabela 3
abaixo. Os valores dos limites de alarme predefinidos de fábrica sempre aparecem após o
início da ventilação de um novo paciente. Os valores limite definidos são retidos durante a
ventilação contínua.

Ventilação ligada

Configuraç
ões

Recuar

Fig. 24: Menu de configuração de alarme.

Os alarmes são visualizados como texto no ecrã do aparelho CoroVent, sendo ao mesmo
tempo ativada a sinalização sonora e luminosa. O som do alarme ativado pode ser suprimido
mediante o botão com o símbolo de campainha no ecrã (ver Fig. 25). O texto da mensagem
de alarme aparece no campo branco no ecrã principal do ventilador (ver Fig. 21). Com um
número maior de mensagens de alarme, aparece à direita uma barra de rolagem que permite
percorrer as mensagens individuais .

Fig. 25: Símbolo para silenciar a sinalização sonora de alarme.
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Premendo o símbolo de silenciar a sinalização sonora de alarme (Fig. 25) desativa a sinalização
sonora de alarme por 120 s. Se a situação de alarme persistir, o alarme será reativado após
esse período.
AVISO:
Os limites de alarmes podem ser restabelecidos aos valores predefinidos de fábrica ao iniciar
a ventilação de um novo paciente. Antes de utilizar o aparelho com um novo paciente, o
operador deve verificar se os alarmes definidos são adequados para o respetivo paciente.
ADVERTÊNCIA!
•
•

O ajuste de limites aos valores extremos pode causar mau funcionamento do sistema de
alarme.
Caso sejam usados diversos valores predefinidos no aparelho idêntico ou similar no
mesmo espaço, podem surgir situações perigosas.

AVISO:
Em caso de uma falha de energia, o sistema de alarme é restabelecido para a configuração
predeterminada de fábrica. Se a alimentação for interrompida por 30 s ou menos, a
configuração do alarme é restabelecida automaticamente ao estado anterior à falha.
Tabela 3: Limites de alarme no menu “Configurações de alarme” e os seus valores predefinidos de fábrica.

Parâmetro Unidades

valor predefinido de
fábrica

configuração
mínima

configuração
máxima

VTmin

mL

100

100

750

VTmax

mL

750

250

1000

MVmin

L/min

2,5

0,5

10

MVmax

L/min

15,0

2,0

25,0

RRmin

bpm (breaths per 5
minute)

5

25

RRmax

bpm (breaths per 30
minute)

10

30

PEEPmax

cmH2O

15

3

30

Pmaxmax

cmH2O

30

15

45

Pawmax

cmH2O

45

20

45
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20.7 Outras funções
A função “Bloquear o ecrã” no menu “Configurações” desativa o ecrã tátil.
AVISO:
Com o ecrã bloqueado não são possíveis as alterações nas configurações do ventilador.
Quando o ecrã está bloqueado, o monitor está preto, com um campo móvel contendo a
mensagem "Clique aqui para desbloquear". Premendo este campo duas vezes seguidas faz
regressar o sistema ao menu "Configurações".
Use a opção “Bloquear o ecrã” para desativar o ecrã quando quiser, por exemplo, limpar o
ecrã tátil ou manipular com o aparelho CoroVent de modo que possa resultar num
pressionamento acidental do botão no ecrã.

20.8 Como desligar o aparelho
Antes de desligar o aparelho, termine primeiro a ventilação do paciente. Em seguida, desligue
o aparelho com o interruptor principal ON-OFF. Se tentar desligar o aparelho com o
interruptor principal enquanto a ventilação estiver em andamento, aparece o aviso “Desligou
o interruptor principal. Tem a certeza de que deseja desligar o dispositivo? Para continuar a
ventilação ligue o interruptor principal no lado traseiro do aparelho." Para confirmar o
desligamento clique no botão "Desligar".
Se não quiser desligar a aparelho, ligue novamente o interruptor principal ON-OFF.
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21. Lista de alarmes de sistema e o seu significado
A lista completa dos alarmes, das suas condições de disparo e da resposta do ventilador à
sua ativação é na Tab. 4.
Tab. 4: A lista completa dos alarmes, das suas condições de disparo e da resposta do ventilador
à sua ativação.
Número
de
Texto de alarme
Condição do disparo
alarme
1
Falha no equipamento –
Falha do circuito elétrico que
manutenção –
controla as válvulas
ventilação desligada (E1)
2
Pressão insuficiente da fonte PO2 < PO2min durante > 1s
de oxigénio (E2)

Desligamento
da ventilação

3

Pressão insuficiente da fonte Pair < Pairmin durante > 1s
de ar (E3)

Nenhum

4

Volume corrente muito baixo VTe<VTmin durante > 3*1/RR após
(E4)
o início da ventilação

Nenhuma

5

Volume corrente muito alto
(E5)

VTe > VTmax durante (1)

Nenhuma

6

Ventilação por minuto muito MV < MVmin durante (1)
baixa (E6)

Nenhuma

7

Ventilação por minuto muito MV > MVmax durante (1)
alta (E6)

Nenhuma

8

Frequência respiratória
muito baixa (E8)

RR < RRmin durante (1)

Nenhuma

9

Frequência respiratória
muito alta (E9)

RR > RRmax durante (1)

Nenhuma

10

PEEP muito alta (E10)

PEEP > PEEPmax durante (1)

Nenhuma

11

Pmax muito alta (E11)

Pmax > Pmaxmax durante (1)

Nenhuma

12

Falha de energia. Trabalho
com a bateria de reserva
(E12)
A pressão no paciente é
grande –
ventilação parada (E13)
Falha do arrefecimento do
aparelho (E14)

Falha de energia da rede – utiliza a Nenhuma
bateria de reserva por > 1s

13
14

Reação

Nenhuma

Paw > Pawmax

Desligamento
da ventilação

Interrupção do arrefecimento do
aparelho durante > 3 s

Nenhuma
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15

Falha do sensor Paw (E15)

Falha elétrica do sensor Paw

16

Falha do sensor Qaw (E16)

Falha elétrica do sensor Qaw

Nenhuma

17

Falha do sensor de pressão de Falha elétrica do sensor Pair
ar (E17)

Nenhuma

18

Falha do sensor de pressão
de O2 (E18)

Falha elétrica do sensor PO2

Nenhuma

19

Desconexão ou fugas (E19)

Tempo de inspiração> 6 s durante
(1) e (2)

Nenhuma

20

Desconexão ou fugas (E20)

VTe < (0.7*VTi) durante (1) a (2)

Nenhuma

21

Desconexão ou fugas (E21)

Nenhuma

23

Pressão alta (E23)

VTi < (0.7*Flow*10) e
simultaneamente PEEP
< 0.25*PMAX durante (1) a (2)
PEEP > PMAX durante (1)

24

Ambos os gases são
Pair < Pairmin durante > 1s
necessários para o ventilador
funcionar (E24)
Grande diferença das
|Pair – PO2| > Pindifmax
pressões de serviço do oxig.
e ar – manutenção (E99)

99

Nenhuma

Nenhuma
Nenhuma
Nenhuma

Notas:
1. – tempo 3 * 1/RR, válido após o início da ventilação (após a desativação do Modo de
espera). Após esse período, o respetivo alarme é verificado sem demora.
2. – tempo 2 * 1/RR, válido após a mudança para o valor desejado RR ou VT. Após esse
período, o respetivo alarme é verificado sem demora.

22. Manutenção e configurações
As configurações de manutenção são acedidas através da opção "Configurações" no ecrã
básico e, em seguida através da opção "Menu de manutenção". Ao entrar neste menu, é
necessário inserir o código de segurança de manutenção usando o teclado numérico exibido.

ADVERTÊNCIA: As alterações nas configurações no "Menu de manutenção" podem alterar
fundamentalmente os parâmetros da função do ventilador CoroVent e destinam-se
i d
O menu de manutenção permite definir as variáveis internas do ventilador, o diagnóstico do
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ventilador e dos seus equipamentos. As configurações de manutenção estão contidas no
documento separado intitulado Instruções de manutenção .

23. Limpeza e manutenção de rotina
23.1 Transporte e armazenamento

Durante o transporte, não exponha o aparelho CoroVent a condições extremas – temperatura,
poeira, vibração, humidade.
Ao ser transportado, o aparelho CoroVent deve ser protegido contra tombamento durante.

ADVERTÊNCIA!
Sempre permita que o dispositivo desembalado se aclimate à temperatura ambiente por
pelo menos 30 minutos após o transporte antes de conectá-lo à rede elétrica pela
i i
AVISO:
O peso do aparelho CoroVent é de 20 kg sem acessórios .

As condições de armazenamento do aparelho CoroVent estão na Tabela 5.
Tabela 5: Condições de armazenamento do aparelho CoroVent.
Temperatura
ambiente

15 – 30 °C

Pressão

700 – 1100 hPa

Humidade de ar

30 – 90 %, sem condensação
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23.2 Manutenção e reparos dos ventiladores CoroVent
A manutenção, reparos e inspeções técnicas e de segurança só podem ser efetuadas por um
técnico de manutenção treinado pelo fabricante.

23.3 Troca da bateria
A bateria só pode ser substituída por um técnico de serviço treinado pelo
fabricante. A bateria só pode ser substituída quando a fonte de alimentação de
230 V estiver desconectada.
Substitua a bateria conforme necessário, o intervalo máximo de substituição é de 3 anos.

23.4 Limpeza e desinfeção
Este capítulo contém informações sobre a manutenção da superfície e das partes acessíveis
do ventilador CoroVent. Descreve a manutenção preventiva regular, limpeza, desinfecção e
esterilização dos componentes do ventilador e dos seus acessórios.
•

Antes da limpeza e desinfecção desligue sempre o ventilador da fonte de alimentação
para reduzir o risco de choque elétrico .

•

NÃO REUTILIZE os filtros antibacterianos, os sensores de fluxo e outros acessórios
descartáveis . Estas peças devem ser sempre descartadas com segurança após o uso. Siga
os regulamentos do estabelecimento médico.

•

Manuseie os filtros antibacterianos com cuidado para evitar danos mecânicos e risco de
infecção bacteriana. Descarte os filtros usados imediatamente após o uso. Siga os
regulamentos do estabelecimento médico.

•

Não tente esterilizar o interior do ventilador.

•

Não esterilize o ventilador como um todo com óxido de etileno (ETO).

•

A ação dos agentes de limpeza e desinfecção pode reduzir a vida útil de alguns
componentes, especialmente dos componentes de plástico e do ecrã tátil do ventilador
CoroVent.
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•

A penetração de líquidos no dispositivo e a imersão de componentes no líquido causarão
danos equipamento.

•

Não derrame líquidos nas superfícies do equipamento.

•

Não use materiais abrasivos (como tecido de fio ou polimento mecânico para metais).

•

O uso de agentes de lavagem diminui a vida útil do produto.

•

O ecrã tátil pode ser limpo com detergentes neutros ou álcool isopropílico e um pano
macio.

•

ADVERTÊNCIA: Para a limpeza do ecrã tátil não pode ser usado nenhum solvente
químico nem reagente alcalino ou ácido.

•

O circuito de paciente pode ser de um só uso ou reesterilizável – no manuseio dos
circuitos siga as recomendações locais .

•

O circuito de paciente deve ser substituído o mais tardar a cada 7 dias.

•

A válvula expiratória e a sonda espirométrica são consumíveis descartáveis e, se um
novo paciente estiver conectado ao dispositivo, todas essas peças deverão ser
substituídas por novas. Nenhuma dessas partes é reesterilizável.

•

A válvula expiratória deve ser substituída após o período máximo de 7 dias de
operação.

•

A substituição da sonda espirométrica CoroQuant é necessária após 7 dias de
operação.

ADVERTÊNCIA!
Para evitar contaminação microbiana e possíveis problemas funcionais, não limpe,
desinfete ou reutilize os componentes destinados a serem utilizados num só paciente e os
componentes de uso único. Elimine-os de acordo com os regulamentos locais e
institucionais.
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24. Eliminação do aparelho
Se for necessário eliminar o aparelho, pode proceder de maneira usual para esse tipo de
dispositivo, mas somente após a remoção da bateria de chumbo.
A bateria deve ser eliminada de modo adequado e não junto com os resíduos municipais.
O aparelho não contém materiais tóxicos (exceto a bateria mencionada acima) que possam
causar danos ao meio ambiente se eliminados de maneira usual em aparelhos elétricos
normais.

25. Especificações dos consumíveis
Para uma operação segura do aparelho CoroVent é necessário substituir regularmente os
consumíveis.
Além dos consumíveis correntes usados para pacientes em ventilação pulmonar mecânica
invasiva, o aparelho CoroVent exige o uso dos componentes seguintes:
1.
2.
3.
4.

circuito de paciente (com humidificação passiva) – material consumível corrente ,
filtro com trocador de calor e humidade (HME) – material consumível corrente,
válvula expiratória com mangueira de ligação para o controle de pressão (tipo CoroExsp,
MICo,República Checa),
sonda espirométrica (tipo CoroQuant, MICo, República Checa).

ADVERTÊNCIA!
Para uma operação segura do ventilador, é necessário usar o circuito de paciente sem
humidificação ativa. É necessário usar um filtro do tipo HME (com trocador de humidade
e temperatura). Visto que o ventilador CoroVent destina-se ao uso em pacientes
altamente infecciosos com Covid-19, sem filtro antimicrobiano resulta na formação de um
l l
i f i
AVISO:
A válvula expiratória é um consumível de um só uso, para cada paciente é preciso utilizar
uma válvula nova.
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26. Condições de funcionamento
As condições de funcionamento estão indicadas na Tabela 6.
Tab. 6: Condições de funcionamento determinadas.
O aparelho só pode ser utilizado se forem observadas as condições de funcionamento
seguintes:
- destinado ao uso interno em estabelecimentos de cuidados de

local de uso

saúde

- num ambiente livre de poeira, sem vapores e gases agressivos,

ao abrigo da luz solar direta

temperatura do
ambiente

15 – 30 °C

pressão

700 – 1100 hPa

humidade de ar

30 – 90 %, sem condensação

superfície de trabalho

horizontal

alimentação

rede 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz ~

pressão de ar e
oxigénio
na distribuição

400 – 500 kPa conforme ČSN EN ISO 7396-1
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27. Parâmetros técnicos
Os parâmetros técnicos do ventilador CoroVent encontram-se na Tab. 7.

Tab. 7: Parâmetros técnicos do ventilador.
Potência máxima
consumida:

150 VA

Dimensões:
altura

47 cm

comprimento

50 cm

largura

20,5 cm

Peso:

20 kg

Nível sonoro

máx. 60 dB

Classificação do aparelho
em termos de segurança classe de proteção I
elétrica
Características da parte
anexada do aparelho

Grau de proteção

tipo B
circuito de paciente do ventilador (ramo inspiratório e
expiratório
conectado por um acoplamento em Y de paciente) e uma
sonda espirométrica CoroQuant com mangueiras de
alimentação

IP21

Precisão na medição de
pressão

±(2 hPa (2 cmH2O) + 4 % do valor real)

Precisão na medição de
volume

±(4mL + 15% do volume real fornecido)
50

Fabricante

MICo spol. s r. o. Sycheniova 270/6 674 01 Třebíč
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Anexo I – Parâmetros EMC
Radiação eletromagnética

O aparelho foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O
utilizador do dispositivo deve garantir que o aparelho seja usado nesse ambiente.
Teste de radiação

Conformidade

Radiação de alta frequência CISPR 11

Radiação de alta frequência CISPR 11

Radiação harmónica IEC 61000-3-2

Flutuações de tensão / radiação
intermitente IEC 61000-3-3
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Ambiente eletromagnético

Resistência eletromagnética
O aparelho destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O
utilizador do dispositivo deve garantir que o aparelho seja usado nesse ambiente.
Teste de resistência

Nível de teste Nível satisfatório
conforme IEC
60601

Descarga eletrostática ± 8KV para
(ESD)
contato
IEC 61000-4-2
±2KV, ±4KV,
±8KV, ±15KV
para o ar

Ambiente eletromagnético

± 4KV para
Os pisos nas salas devem ser:
contato
±2KV, ±4KV, ±8KV - de madeira
para o ar
- de betão
– de ladrilhos
pisos cobertos com material
sintético (linóleo não
antiestático) a humidade
relativa nos quartos deve ser
de pelo menos 30%

Transiente elétrico
rápido / grupo
de impulsos
IEC 61000-4-4

Pulso de choque IEC
61000-4-5

±0,5KV, ±2KV
em
linhas de
alimentação
±0,5KV, ±1KV,
±2KV em linha
de entrada
/de saída

±0,5KV, ±2KV em
linhas de
alimentação

±1KV entre
linhas

±1KV em
modo
diferencial

±2KV entre
linhas e terra

±0,5KV, ±1KV,
±2KV
em linha de
entrada
/de saída

±2KV no modo
comum
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0% Ut por 0,5
Queda de tensão de ciclo (falha de
curto prazo,
energia de
interrupções curtas e curto prazo)
alterações lentas da 0% Ut por 1
ciclo (falha de
tensão na linha de
energia de
entrada de
curto prazo)
alimentação
0% Ut por
250/300 ciclos
IEC 61000-4-11
(falha de
energia de
curto prazo)
75% Ut por
25/30 ciclos
(queda de Ut
de curto prazo)

0% Ut por 10ms
(falha de energia
de curto prazo)
0% Ut por 20ms
(falha de energia
de curto prazo)
0% Ut por 5s
(falha de energia
de curto prazo)
75% Ut por 50ms
(queda de Ut de
curto prazo)

Campo magnético da 30 A/m
frequência da rede
(50-60Hz)

30 A/m

IEC 61000-4-8
Ut é a tensão de rede CA antes da aplicação do nível de teste
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