
Monnal T75
Respiração sob medida

www.airliquidemedicalsystems.com.br/



Alta performance

Um ventilador opera em diversas situações clínicas que são particulares a cada 
paciente. Monnal T75 é uma nova solução devido ao alto nível de desempenho 
e polivalência. Associa simplicidade no uso e na manutenção e uma excelente 
integração nos diversos ambientes hospitalares.

Optimal Breathing System

O design do Monnal T75 foi 
perfeitamente idealizado para 
uma harmoniosa integração 
entre a arquitetura hospitalar e 
o ambiente médico. Também 
foi desenhado para propiciar 
serenidade às equipes médicas, 
pacientes e familiares. 

- cores relaxantes;
- formas arredondadas;
-  materiais que tranquilizam e 

escolhidos com cuidado.

Monnal T75 recebeu o selo 
do Observeur du Design pelo 
júri da APCI (Agência para a 
Promoção da Criação Industrial). 
Organizado há mais de 10 
anos o Observeur du Desing 
reconhece e premia a cada 
ano as melhores realizações 
procedentes da colaboração 
entre industriais e projetistas.

 onnal T75 faz parte 
 da  nova geração de
ventiladores hospitalares, que
podem ser utilizados em 
unidades de reaminação e 
de terapia intesiva e semi-
intensiva. Permite para crianças 
e adultos.
Monnal T75 é o resultado de mais 
de 30 anos de experiência em 
nossos laboratórios de ventilação 
mecânica e de nossa colaboração 
com equipes médicas.
Proporcionando um tratamento 
mias eficaz nas mais severas 
patologias.
Monnal T75 contribui para 
aumentar o conforto de cada 
paciente a partir da:

- compensação de fugas, 
através do cálculo do índice 
de fugas ciclo a ciclo;

- resposta flexível do “trigger”; 
- excelente pressurização 

que permite uma diminuição 
significativa do esforço do 
paciente;

 osso compromisso é   
 assegurar uma venti-
lação eficaz com a utilização do 
Monnal T75.
A alta qualidade do ventilador se
fundamenta principalmente em:

- componentes testados e 
 aprovados;
- materiais selecionados pela 

sua resistência e pela alta 
capacidade de isolamento 
térmico e acústico;

- qualidade exigida em sua 
 fabricação e acabamento.

Concebido 
para atender 
às patologias 
mais severas 
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Monitoramento total do paciente
- Curvas de ventilação e opções de loops
- Medição e exibição permanente de 8 parâmetros do 

paciente
- Acesso direto às configurações de alarme

Funções avançadas

- Histórico de alarmes

- Mecânica ventilatória

- Nebulização integrada



Simplicidade única

O Monnal T75 é um ventilador novo, porém simples. Sua operação rápida, 
confortável e confiável libera você completamente para cumprir sua missão de 
assistência aos seus pacientes.

           om o  Monnal T75, você   
             se beneficia de uma visão 
ampla para pilotar seu ventilador 
com toda a simplicidade e 
tranquilidade, graças a:

- tela sensível ao toque e colorida 
(10” 4) para perfeita visibilidade; 
conceito de página única com 
acesso direto a:

• ajuste dos parâmetros
• alarmes
• monitoramento
• curvas e loops de ventilação.

- página altamente estruturada 
com operação automatizada 
e sistemas de leitura de 
informação.

Este sistema economiza tempo 
e o libera  para atender seus 
pacientes.

  ste conceito de página  
  única estruturada permite
usar um ventilador da nova 
geração com um simples e 
intuitivo princípio de operação:

- seleção por toque na tela;
- configurações e validação  

feitas pelo botão giratório.

Planejado para otimizar o tempo 
dedicado a cada paciente
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Integração adaptada ao ambiente

Monnal T75 foi projetado para atender a todas as exigências relacionadas tanto 
aos pacientes quanto ao ambiente hospitalar: autonomia, dimensões, mobilidade. 
O Monnal T75 atende às novas exigências de custos operacionais, higiene e 
esterilização.

 onnal T75 acompanha   
 pacientes durante
transportes intrahospitalares 
graças a:

- sua autonomia em gás e 
 eletricidade;
- o seu design ergonômico 
 da sua unidade de suporte.

 manutenção diária do   
 Monnal T75 é simples, 
rápida e confiável.
Sua inovadora válvula expiratória 
possui:

- três componentes que facili-
tam ainda mais o manuseio e 
a esterilização;

- um modelo de uso único ou 
autoclavável;

- um botão ejetor ergonômico;
- uma trava simples.

Projetado para se adequar 
a todos os ambientes 
hospitalares
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AControle de custos

- Uma excelente relação  

custo / benefício;

- manutenção preventiva 

simplificada, que consiste 

em uma única verificação 

anual  de desempenho;

- treinamento otimizado das 

equipes médicas, graças 

à interface extremamente 

simples;

- compatível com a gama de 

equipamentos existentes, 

graças à polivalência do 

Monnal T75.
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Contato
Avenida Carioca, 343
Vila Carioca
São Paulo
(11) 2915-4800
webmaster.brasil@airliquide.com
Relação completa das unidades:
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 para a proteção de vidas vulneráveis.


