
Z VentTM

VENTILATION SIMPLIFIED™



UM VENTILADOR PORTÁTIL PARA USO PRÉ- E INTRA-HOSPITALAR

O Z Vent é o ventilador de transporte ideal, 

projetado para uso tanto pré-hospitalar 

como intra-hospitalar. O Z Vent proporciona 

durabilidade e portabilidade inigualáveis, além 

de uma gama completa de modos de ventilação 

em um aparelho simples e fácil de usar.



UM VENTILADOR PORTÁTIL PARA USO PRÉ- E INTRA-HOSPITALAR

FÁCIL DE USAR – SEMPRE DE PRONTIDÃO

O Z Vent elimina a complexidade que existe na 
maioria dos ventiladores portáteis. Nossa tecnologia 
Smart Help™ permite ao usuário resolver rapidamente 
qualquer alarme com simples instruções na tela – uma 
função exclusiva dos ventiladores ZOLL – e a interface 
“Toque, Gire, Confirme” permite troca rápida e fácil de 
configurações e ajustes. 

Nos modos de ventilação invasiva a função de 
Backup de Apneia do Z Vent ventila o paciente 
automaticamente sempre que a respiração espontânea 
cessa, e a Compensação Automática ajusta o fluxo de 
oxigênio se a máscara não estiver vedando bem.

PORTÁTIL – VAI COM VOCÊ 
A QUALQUER LUGAR  

O Z Vent pesa apenas 4,4 kg; é leve e fácil de carregar. 

O compressor interno consome menos da metade do 

oxigênio de muitos ventiladores de transporte.1 E a 

bateria com 10 horas de duração do Z Vent permite 

atendimento ininterrupto mesmo durante remoções longas.

RESISTENTE – SUPERA O PADRÃO MILITAR

Projetado para superar até as mais rígidas normas 
militares, o Z Vent é resistente à poeira, sujeira, 
jatos d’água e intempéries. Opera em uma faixa de 
temperatura de –13° F a 120° F (–25° a +49° C) e 
comprovadamente resiste a quedas de até 1 metro, 
o que permite seu uso em condições que muitos 
ventiladores hospitalares ou domiciliares não suportam.

VENTILAÇÃO DE QUALIDADE NA 
SALA DE RESSONÂNCIA 

Muitos ventiladores de transporte não são projetados 
para uso no ambiente de ressonância magnética. Mas 
o Z Vent é. Com ele, você pode continuar ventilando 
seu paciente ininterruptamente da UTI à sala de 
ressonância sem sacrificar a qualidade do tratamento.

PROJETADO PENSANDO NO SEU 
ORÇAMENTO

O Z Vent é tão econômico que pode reduzir o seu 
custo com uso de insumos de CPAP descartáveis, 
mesmo que você o utilize apenas algumas 
vezes por semana. O Z Vent é uma solução 
valiosa capaz de proporcionar um upgrade 
para o seu manejo de via aérea, com o modo 
BL que aumenta o conforto do paciente.

1 www.ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/cc4410. 
Acesso em 07/12/2017.



Parâmetro Nominal (Z Vent)

Faixa de temperatura 
de funcionamento

-25° a 49° Celsius  
(-13° a 120° Fahrenheit)

Índice de Proteção 
(IP) – Poeira extrema 

Supera MIL STD 810F (método de 
teste 510.4, procedimento 1)

Índice de Proteção 
(IP) – Chuva extrema 

Supera MIL STD 810F (método de 
teste 506.4, procedimento 1)

Teste de impacto 20 g

Teste de queda (com 
bolsa de transporte)

26 quedas de altura de 120 cm 
sobre qualquer superfície.

UM NOVO PADRÃO PRÉ-HOSPITALAR 

Como todos os outros equipamentos usados 
pela equipe de resgate, os ventiladores 
mecânicos também precisam ser capazes 
de resistir às demandas do ambiente pré-
hospitalar. Com sua maior durabilidade, o 
Z Vent é o novo padrão de resistência.
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PROJETADO PENSANDO NO SEU ORÇAMENTO

O Z Vent é tão econômico que pode reduzir o seu custo com uso de insumos de CPAP descartáveis, mesmo que 
você o utilize apenas algumas vezes por semana. O Z Vent é uma solução valiosa capaz de proporcionar um 
upgrade para o seu manejo de via aérea, com o modo BL que aumenta o conforto do paciente.
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