
Melhor fluxo sanguíneo.  
Sobrevivência melhorada. 





Um grande estudo clínico mostrou um

53% 

na sobrevida funcional em longo prazo após 
uma parada cardíaca quando o Sistema 
ResQCPR foi utilizado em comparação com 
a RCP manual convencional.1

O Sistema ResQCPR™ é formado por dois dispositivos: o 
ResQPOD ITD 16, que é um dispositivo de limiar de impedância, 
e o dispositivo de RCP-CDA CardioPump®, que é utilizado para 
realizar RCP com compressão-descompressão ativa (RCP-CDA). 
Usados em conjunto para otimizar a fase de descompressão da 
RCP, esses dispositivos melhoram o fluxo sanguíneo para o cérebro e 
órgãos vitais e foi demonstrado que eles aumentam a sobrevivência 
sem danos neurológicos.1-3

Melhor fluxo sanguíneo
O Sistema ResQCPR forneceu fluxo sanguíneo para o cérebro 
próximo do normal durante paradas cardíacas em um estudo pré-
clínico.4 Em um estudo clínico randomizado, essa combinação de 
dispositivos forneceu pressões sanguíneas sistólicas e diastólicas 
próximas do normal durante as paradas cardíacas.5

Sobrevivência melhorada
O Sistema ResQCPR aumentou em 53% a sobrevivência sem danos 
neurológicos em longo prazo em comparação à RCP manual 
convencional isolada em um estudo multicêntrico que randomizou 
mais de 1.600 pacientes.1
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O ResQPOD ITD 16 e o dispositivo de RCP-CDA CardioPump trabalham em sinergia para otimizar a fase de 
descompressão da RCP. O ResQPOD é um dispositivo de limiar de impedância (DLI) que regula o fluxo de ar 
durante a fase de retorno da parede torácica da RCP para melhorar o vácuo no tórax do paciente. Isso resulta em 
mais sangue retornando ao coração (pré-carga) e em uma redução da pressão intracraniana (PIC).3 O CardioPump 
permite que o socorrista execute a RCP com compressão-descompressão ativa (RCP-CDA) com até 10 kg de 
elevação. Essa reexpansão ativa acentua a pressão negativa para melhorar ainda mais o fluxo sanguíneo. 

Exclusiva sinergia entre dispositivos –  
Maior sobrevivência
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Sistema ResQCPR

A combinação de RCP-CDA 
com um DLI aumenta o vácuo 
no tórax, resultando em 
pré-carga e débito cardíaco 
maiores, bem como pressão 
intracraniana reduzida. 
O resultado é uma melhor 
hemodinâmica e melhor fluxo 
sanguíneo para os órgãos 
vitais do que qualquer um 
dos dispositivos poderia 
proporcionar isoladamente. 



Exclusiva sinergia entre dispositivos –  
Maior sobrevivência

Com base nos resultados 

dos estudos, o Sistema 

ResQCPR poderia salvar 

milhares de vidas por ano 

se fosse amplamente 

implementado.7
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Dados pré-clínicos

*p=0,028

Pré-parada RCP-P Sistema ResQCPR

Fluxo sanguíneo cerebral 
quase normal com o ResQCPR
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*53% de melhoria 
p=0,019

**49% de melhoria 
p=0,03

* **

Respaldado por pesquisas
A combinação da RCP-CDA com um DLI (ResQCPR) foi analisada em 5 estudos clínicos e em mais de 35 estudos  
pré-clínicos. Um resumo dos dados desses estudos é fornecido abaixo.



A nova fisiologia da terapia de IPR
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A terapia de regulação da pressão intratorácica (IPR) envolve melhorar a pressão negativa no tórax 
para otimizar o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais quando a perfusão está comprometida. Durante a parada 
cardíaca, a terapia de IPR é fornecida pelo DLI ResQPOD e pelo dispositivo de RCP-CDA CardioPump. Esses 
dispositivos foram desenvolvidos exclusivamente para aproveitar a própria fisiologia do corpo para fornecer uma 
RCP de alta perfusão.

FIGURA 1

RCP convencional — Fluxo sanguíneo limitado

Apesar de ter sido demonstrado que a RCP de alta qualidade aumenta a 
sobrevivência, ela só fornece cerca de 25-40% do fluxo sanguíneo normal para 
o coração e o cérebro.8 O fluxo sanguíneo limitado é devido, em parte, à via 
respiratória aberta. Durante o retorno da parede torácica, o ar é puxado para 
dentro e elimina o vácuo (pressão negativa) que é necessário para encher o 
coração. Isso limita o débito cardíaco e o sangue que circula com as compressões.

RCP com o DLI ResQPOD — Mais circulação sanguínea

Conectado a uma máscara facial ou outro acessório respiratório, o ResQPOD 
é um dispositivo de limiar de impedância (DLI) que previne seletivamente a 
entrada de ar nos pulmões durante o retorno da parede torácica (exceto 
quando pretendido durante as ventilações). Isso melhora o vácuo, que puxa 
mais sangue de volta para o coração e reduz a pressão intracraniana (PIC).3

Sistema ResQCPR — Circulação quase normal para  
RCP de alta perfusão

FIGURA 2

FIGURA 3

O CardioPump permite que o socorrista realize RCP com compressão-
descompressão ativa (RCP-CDA), que promove retorno torácico completo e 
ativo com até 10 kg de força de elevação. Quando o ResQPOD ITD 16 é 
combinado com RCP-CDA, o resultado é uma sinergia que fornece um vácuo 
ainda maior no tórax, reduzindo a PIC e melhorando a pré-carga e o débito 
cardíaco.3 Um estudo multicêntrico que randomizou mais de 1.600 pacientes 
mostrou um aumento de 53% na sobrevivência funcional em longo prazo com 
o ResQCPR em comparação com a RCP padrão isolada.1
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2Frascone RJ, et al. Resuscitation. 2013;84:1214-1222.
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Características e benefícios 
principais
 A ventosa permite a reexpansão do tórax com até 10 kg de força
  Os recursos de qualidade da RCP fornecem orientação sobre os  

principais parâmetros de qualidade (p. ex., forças de compressão  
e elevação, frequências de compressão e ventilação)

 Design compacto e leve que facilita o transporte e a armazenagem

O Sistema ResQCPR é
 Fácil de aprender e simples de usar
 Apropriado para equipes de suporte à vida básico e avançado
  Uma terapia de primeira linha ideal que complementa a RCP  

automatizada para transporte
 Econômico

PRODUTO CÓDIGO PARA PEDIDO

O Sistema ResQCPR inclui:

Dispositivo de RCP-CDA CardioPump (1)

ResQPOD ITD 16 (2)

12-2393-000

COMPONENTES DE REPOSIÇÃO

ResQPOD ITD 16

Componente de reposição
12-0247-000

 Dispositivo de RCP-CDA CardioPump 12-0582-000

Ventosa para dispositivo de RCP-CDA 

Componente de reposição
12-0586-000

ACESSÓRIOS/AUXILIARES DE TREINAMENTO

Estojo de transporte do ResQCPR 12-0935-000

Kit de demonstração do ResQCPR 12-0869-000

ManiKIT 12-2116-000

6Pirrallo RG, et al. Resuscitation. 2005;66:13-20.
7 Calculated based upon survival benefit applied to existing national survival  
outcomes in Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival (CARES); www.myCARES.net.

8Andreka P, et al. Curr Opin Crit Care. 2006;12:198-203.


