Monnal T60
Um toque para respirar.

www.airliquide.com.br

Junto da emergência
Monnal T60® foi desenvolvido especialmente para
intervenções médicas móveis em todos os ambientes
de terapia intensiva, seja dentro ou fora de uma
unidade hospitalar. Garante às equipes de transporte
de emergência médica os mais elevados padrões de
ventilação para pacientes críticos (adultos, crianças
e recém-nascidos).
Monnal T60® é o parceiro de que as equipes
de assistência médica necessitam para aumentar
ainda mais a sua eficiência:

 nas unidades móveis terrestres e aéreas: helicópteros,




aviões, transporte de longa distância em ambulância;
durante o transporte intra-hospitalar;
nas salas de emergência e de trauma;
nas salas de recuperação pós-cirúrgica e unidades
de terapia intensiva.

Monnal T60® é adaptável a qualquer ambiente
que necessite de cuidados intensivos móveis.

Transporte aéreo
 certificado para transporte aéreo
(Norma EN 13718 e RTCA DO-160F)

 resistência de 20 vezes a força
da gravidade (20 G)

 compensação automática nas
alterações da pressão atmosférica

 brilho de tela ajustável
 alarmes altamente audíveis
e visíveis

Alça ergonômica para carregar
com segurança

Monnal T60® é um equipamento eficiente que permite
agilidade e confiabilidade à equipe médica.

Monnal T60® – Vantagens
Leve e compacto – 3,7 kg.
Autonomia elétrica e pneumática – geração
de ar através de turbina interna com filtro
de admissão de ar de alta eficiência (HEPA):
5 horas com baterias intercambiáveis para
a continuidade do seu funcionamento
e mais opções de transporte.
Robusto e resistente ao uso – conectores
protegidos e válvula expiratória integrada.
Acessórios integrados – cabos e sistemas
de segurança para configuração ideal
e movimentação do paciente:
- estação de carga;
- bolsa de transporte;
- suporte universal intra-hospitalar;
- pedestal.

mobilidade

Junto das equipes médicas
Monnal T60® é a solução para acesso rápido
e confiável ao tratamento. Possibilita suporte
respiratório eficaz no menor tempo possível. Simples
e fácil de usar, Monnal T60® permite que as equipes
médicas se familiarizem rapidamente com o ventilador,
concentrando-se nos cuidados vitais prestados ao
paciente. Equipamento altamente intuitivo.

Monnal T60® – Vantagens
Teclas de função agrupadas e localizadas
para acionamento simples do ventilador.
Bolsa de transporte que permite acesso
aos cabos, circuitos e tela touch.
Modo de emergência automática com
o simples ajuste do peso (IBW*),
proporcionando o início rápido e seguro
da ventilação.

Uso simples e fácil

rapidez

 rapidez


 ampla tela de touch
 simples e fácil de usar: selecionar,
ajustar, confirmar

 menu intuitivo
Seletores agrupados e localizados

*Peso Corporal Ideal: peso estimado com base na altura do paciente.

Junto do paciente
Monitoramento preciso, completo e acessível nos primeiros
momentos do atendimento ao paciente é essencial para
definir, controlar e ajustar o tratamento.
Contando com a sua necessidade superior de
monitoramento, Monnal T60® garante uma ventilação
segura durante o transporte do paciente.

Monnal T60® – Vantagens
Ampla tela em cores para facilitar a leitura das
informações sob qualquer condição: ajuste de brilho,
visor de alto contraste, tela giratória em 180 graus.
Zona única de monitoramento para acompanhar
todas as informações sobre o paciente.
Função de tela de monitoração com ampliação
das curvas.
Alarmes sonoros e visuais acessíveis em
qualquer ambiente e que podem ser ativados
e desativados quando necessário.

visão

Segurança da ventilação
 monitoramento da exalação de CO2
(opcional) para assegurar a correta
intubação do paciente e monitorar
continuamente a eficácia da
ventilação (tecnologia mainstream)

 monitoramento automático
Luzes de alarme visíveis

da pressão do platô para proteger
os pulmões do paciente

Junto da respiração
Monnal T60® possibilita uma terapia de alta qualidade
com sucesso no tratamento dos pacientes. As equipes
médicas podem ajustar o tratamento conforme as
necessidades de seus pacientes: excelente desempenho
das ventilações invasivas e não invasivas, ventilação
automática de transporte; modos de volume
e pressão, modos CPAP (Pressão Positiva Contínua
das Vias Aéreas) e pressão de suporte.
Monnal T60® integra a plataforma tecnológica Monnal,
que proporciona uma rápida passagem da emergência
para a terapia intensiva.

Monnal T60® – Vantagens
Triggers sensíveis que garantem o conforto do
paciente e aceitação da ventilação não invasiva.
Detecção e compensação automática
de vazamento.
Amplo ajuste de FIO2 (fração inspirada de oxigênio).
Ventilação de apneia ajustável.

Turbina Monnal T60:
tecnologia patenteada

eficiência

 pico de fluxo de 230 l/min


para suporte respiratório eficaz
na ventilação não invasiva

 pressurização rápida para atender
à demanda respiratória do
paciente da melhor forma possível

 opera silenciosamente para
minimizar o ruído no ambiente
(48 dBA a 1 m)

Modos de emergência automáticos

Ventilador leve e
compacto

Ampla tela de
toque em cores

Zonas de alarme
altamente visíveis
e que podem ser
desativadas

Válvula
expiratória
Monnal EVA
integrada
e protegida

Ampla zona de
monitoramento:
segurança da
ventilação
Bateria com
5 horas de
autonomia
Ajuste de
FiO2 de 21%
até 100%

Gama completa de
modos de ventilação:
IV (invasiva) e NIV
(não invasiva)

Botão
ergonômico
de controle:
uso rápido

Contatos
NORTE
Amazonas
Manaus
(92) 3615-7790

CENTRO-OESTE

SUDESTE

Distrito Federal
Brasília
(61) 3568-5666
(61) 3381-4919

Minas Gerais
Contagem
(31) 3119-9200

Mato Grosso
Cuiabá
(65) 3046-3100
Mato Grosso do SUL
Campo Grande
(67) 3393-3131
Goiás
Goiânia
(62) 4017-2770

NORDESTE
Bahia
Aratu
(71) 3296-8250
Pernambuco
Recife
(81) 3518-5800
MARANHÃO
Imperatriz
(99) 3524-0922

Varginha
(35) 3212-1499
	Rio de Janeiro
Macaé
(22) 2765-2904
Rio de Janeiro
(21) 3541-3880
São Paulo
Bauru
(14) 3203-8979
(14) 3203-8959
Campinas
(19) 3781-3000

São José do Rio Preto
(17) 3213-9393

Santa Maria
(53) 3214-3048

São Paulo (Presidente Wilson)
(11) 2948-9800

Santa Catarina
Chapecó
(49) 3329-2090

São Paulo (Vila Carioca)
(11) 2915-4800
Sertãozinho
(16) 3946-8310
EspÍrito santo
Vitória
(27) 3016-2700

Palhoça
(48) 3240-5443
Joinville
(47) 3435-4500

SUL
Paraná
Curitiba
(41) 3386-8000
Maringá
(44) 3266-6150
	Rio Grande do Sul
Canoas
(51) 3462-4300

Cubatão
(13) 3367-1193

Caxias do Sul
(54) 3214-1614
(54) 3225-1546

Piracicaba
(19) 3421-1296

Garibaldi
(54) 3464-7242

São José dos Campos
(12) 3906-5000

Pelotas
(53) 3227-1468

A relação completa de unidades pode ser encontrada no site www.airliquide.com.br/unidades

Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar, produtos para higiene e
ingredientes especiais para a saúde. Nosso objetivo é oferecer aos clientes a continuação dos cuidados do hospital
ao lar com produtos médicos, ingredientes especiais e serviços que contribuam na proteção de vidas vulneráveis.

Junte-se a nós!
www.airliquide.com.br/linkedin
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