
NO

Óxido Nítrico
Respire tranquilo

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.

R
E

F.
 8

0.
02

62
  M

ar
ço

 2
01

5.
 A

 A
ir 

Li
qu

id
e 

re
se

rv
a 

o 
di

re
ito

 d
e 

m
ud

ar
 in

fo
rm

aç
õe

s 
co

nt
id

as
 n

es
te

 d
oc

um
en

to
, s

em
 p

ré
vi

a 
no

tifi
ca

çã
o.

 F
ot

os
 m

er
am

en
te

 il
us

tr
at

iv
as

.

Contato
Av. das Nações Unidas, 11.541
19º andar - São Paulo / SP
(11) 5509-8300

Relação completa das unidades:
www.airliquide.com.br/unidades

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

www.airliquide.com.br

Conheça os benefícios 
do Óxido Nítrico

O óxido nítrico (NO) é um gás terapêutico que atua 

como vasodilatador pulmonar seletivo.

Esta vasodilatação seletiva resulta em um aumento 

do fluxo sanguíneo para os alvéolos bem ventilados, 

otimizando a relação ventilação/perfusão e ocasionando 

uma melhora nas trocas gasosas.

O óxido nítrico é amplamente utilizado no tratamento da 

Hipertensão Pulmonar, com índices satisfatórios de sucesso.Barreira
alvéolo-capilar

Alvéolo ventilado

Alvéolo 
não-ventilado

Vasodilatador seletivo

Meia-vida curta 
(2 a 3 segundos)(9, 10)

Sem agravamento 
do efeito shunt

Não possui 
ação sistêmica(9)

NO

NO

NO

NO NO

NO

NO

NO

O óxido nítrico inalatório melhora a 
oxigenação, otimiza o recrutamento alveolar, 

e evita a necessidade de oxigenação 
extracorpórea (ECMO).(1-5)

Estudos realizados em pacientes 
pediátricos(6) e adultos(7) portadores de 

Hipertensão Pulmonar indicam que o 
NO inalatório pode ser administrado de forma 
segura e eficaz, com a finalidade de realizar 
vasodilatação pulmonar nestes pacientes, sem 
causar hipotensão sistêmica. A responsividade 
ao NO para reduzir a Pressão Arterial 
Pulmonar e a Resistência Vascular Pulmonar 
pode ser utilizada para prever a resposta 
subsequente à terapia com vasodilatadores 
orais(7), e está relacionada a uma melhor 
sobrevida em pacientes com HP(8).

O NO atua especificamente através 
dos alvéolos ventilados, orientando 
desta forma a sua vascularização(9-11).

O NO administrado via inalatória ocasiona 
o relaxamento da vasculatura pulmonar. 
Porém, ao alcançar a circulação sanguínea, 
liga-se rapidamente à hemoglobina e 
é inativado, prevenindo desta forma a 
vasodilatação sistêmica indesejada(12).

 Ação imediata e seletiva
 Facilidade e eficiência
 Solução completa, segura e eficaz para 
a administração e monitoramento

Respire tranquilo!
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A Air Liquide possui a mais completa e 
robusta solução para a administração e 
monitoramento de óxido nítrico:

NOx G Series

Parâmetros monitorados:

Bateria interna:
Em caso de falta de energia, o equipamento 
continuará em funcionamento, garantindo a 
continuidade da administração e monitorização. 
Este é um importante fator de segurança, uma vez 
que a suspensão repentina do fornecimento de NO 
ao paciente pode ser mais prejudicial do que uma 
dose elevada temporária, pois pode resultar em 
hipertensão rebote(14).
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Para mais informações, consulte um dos nossos vendedores.

O melhor tratamento para Hipertensão Pulmonar.

Há 3 questões-chave 
para o tratamento 
deste quadro:

A Hipertensão Pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca se constitui como 
principal causa de falência do coração direito e morte precoce. O NO tem demonstrado reduzir 
a pós-carga do ventrículo direito e aumentar seu trabalho sistólico após cirurgia cardíaca(14).

Em pacientes neonatais, a terapia com NO mostrou combater a hipoxemia desde o início. 
Alguns benefícios constatados foram:

Produção de substâncias 
vasodilatadoras antiproliferativas:

 Prostaciclina
 NO endógeno

Duração da ventilação mecânica: 

Grupo NO versus Grupo não NO 

(6 dias versus 7 dias)15

Produção de substâncias 
vasoconstritoras proliferativas:

 Endotelina
 Tromboxana

Tempo de internação na UTI Neonatal:

Grupo NO versus Grupo não NO  

(9 dias versus 12 dias)15

O óxido nítrico é utilizado no tratamento da Hipertensão Pulmonar Aguda. 
Dentre as suas principais indicações estão(14):

 Tratamento da hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido (HPPRN) 
com estresse respiratório em Neonatologia

 Tratamento da hipertensão pulmonar perioperatória em Cardiologia

A Hipertensão Pulmonar Aguda é uma síndrome que possui diversas etiologias e atinge um 
público variado. Ela ocorre decorrente da perda do equilíbrio funcional dos vasos, aliada a(13):

Combater a 
vasoconstrição 

pulmonar

De forma 
seletiva

Um único 
tratamento: 

Óxido Nítrico 
inalatório

Sem afetar 
as áreas não 

ventiladas dos 
pulmões

O NOx G Series 
calcula e determina: 

Alarmes e Limites:
O NOx G Series permite a visualização dos 
limites de alarmes ajustados na tela principal 
de monitorização, reduzindo o risco de que 
um ajuste inadvertido do valor de um limite 
possa vir a causar risco ao paciente.

 Autonomia de 1h30min. Recarregador 
automático interno para bateria e 
comutação automática entre as 
alimentações (rede elétrica e bateria 
interna). Indicação de bateria fraca.

 Alarmes de limite inferior e superior 
para NO. 

 Alarme de limite superior para NO2. 

 Limite de segurança para NO e NO2 
(Válvula de segurança).

 Detecção de linha ocluída.

 Detecção de armadilha d’água 
desconectada. 

 Alarmes de limite inferior e superior 
para FiO2 e para desvio do FiO2 
estimado. 

 Alarmes de limite inferior e superior 
para desvio do FiO2 estimado.

 Alarmes de limite inferior e 
superior para SpO2.

 Alarmes de limite inferior e superior 
para frequência da pulsação.

 Alarmes de sensor de oximetria. 

 Alarme de ausência de paciente.

 Alarme de procura muito longa.

 O fluxo de NO a ser ajustado. 

 Fator de diluição de O2. 

 FiO2 estimado no paciente.

 Concentração de NO (óxido nítrico).

 Concentração de NO2 (dióxido de nitrogênio):
 - O NO2 deve ser monitorado por ser um 

subproduto tóxico e sem nenhum efeito 
terapêutico, da reação do NO com o oxigênio 
proveniente do ventilador mecânico(14).

 FiO2 (Fração Inspirada de Oxigênio). 

 SpO2 (Saturação de Oxigênio).

 Frequência da pulsação.

 Armazenamento do histórico / 
evolução do paciente (NO, NO2, FiO2, 
SpO2 e frequência de pulsação), 
de diversos pacientes. 

 Visualização dos registros 
armazenados no equipamento 
e exportação dos dados para 
o computador. 

 Tendência/evolução do paciente, 
permitindo uma avaliação da 
evolução e o cruzamento de dados 
dos diversos parâmetros. Os dados 
de tendência podem ser transferidos 
para o computador onde poderão 
ser visualizados por gráficos ou 
por meio de tabulações.

 Display gráfico de 7’ colorido 
e sensível ao toque.

 Parâmetros monitorados 
sempre visíveis.



A Air Liquide possui a mais completa e 
robusta solução para a administração e 
monitoramento de óxido nítrico:

NOx G Series

Parâmetros monitorados:

Bateria interna:
Em caso de falta de energia, o equipamento 
continuará em funcionamento, garantindo a 
continuidade da administração e monitorização. 
Este é um importante fator de segurança, uma vez 
que a suspensão repentina do fornecimento de NO 
ao paciente pode ser mais prejudicial do que uma 
dose elevada temporária, pois pode resultar em 
hipertensão rebote(14).
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O melhor tratamento para Hipertensão Pulmonar.

Há 3 questões-chave 
para o tratamento 
deste quadro:

A Hipertensão Pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca se constitui como 
principal causa de falência do coração direito e morte precoce. O iNO tem demonstrado reduzir 
a pós-carga do ventrículo direito e aumentar seu trabalho sistólico após cirurgia cardíaca(14).

Em pacientes neonatais, a terapia com iNO mostrou combater a hipoxemia desde o início. 
Alguns benefícios constatados foram:

Produção de substâncias 
vasodilatadoras antiproliferativas:

 Prostaciclina
 NO endógeno

Duração da ventilação mecânica: 

Grupo iNO versus Grupo não iNO 

(6 dias versus 7 dias)15

Produção de substâncias 
vasoconstritoras proliferativas:

 Endotelina
 Tromboxana

Tempo de internação na UTI Neonatal:

Grupo iNO versus Grupo não iNO  

(9 dias versus 12 dias)15

O óxido nítrico é utilizado no tratamento da Hipertensão Pulmonar Aguda. 
Dentre as suas principais indicações estão(14):

 Tratamento da hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido (HPPRN) 
com estresse respiratório em Neonatologia

 Tratamento da hipertensão pulmonar perioperatória em Cardiologia

A Hipertensão Pulmonar Aguda é uma síndrome que possui diversas etiologias e atinge um 
público variado. Ela ocorre decorrente da perda do equilíbrio funcional dos vasos, aliada a(13):
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O NOx G Series 
calcula e determina: 

Alarmes e Limites:
O NOx G Series permite a visualização dos 
limites de alarmes ajustados na tela principal 
de monitorização, reduzindo o risco de que 
um ajuste inadvertido do valor de um limite 
possa vir a causar risco ao paciente.

 Autonomia de 1h30min. Recarregador 
automático interno para bateria e 
comutação automática entre as 
alimentações (rede elétrica e bateria 
interna). Indicação de bateria fraca.

 Alarmes de limite inferior e superior 
para NO. 

 Alarme de limite superior para NO2. 

 Limite de segurança para NO e NO2 
(Válvula de segurança).

 Detecção de linha ocluída.

 Detecção de armadilha d’água 
desconectada. 

 Alarmes de limite inferior e superior 
para FiO2 e para desvio do FiO2 
estimado. 

 Alarmes de limite inferior e superior 
para desvio do FiO2 estimado.

 Alarmes de limite inferior e 
superior para SpO2.

 Alarmes de limite inferior e superior 
para frequência da pulsação.

 Alarmes de sensor de oximetria. 

 Alarme de ausência de paciente.

 Alarme de procura muito longa.

 O fluxo de NO a ser ajustado. 

 Fator de diluição de O2. 

 FiO2 estimado no paciente.

 Concentração de NO (óxido nítrico).

 Concentração de NO2 (dióxido de nitrogênio):
 - O NO2 deve ser monitorado por ser um 

subproduto tóxico e sem nenhum efeito 
terapêutico, da reação do NO com o oxigênio 
proveniente do ventilador mecânico(14).

 FiO2 (Fração Inspirada de Oxigênio). 

 SpO2 (Saturação de Oxigênio).

 Frequência da pulsação.

 Armazenamento do histórico / 
evolução do paciente (NO, NO2, FiO2, 
SpO2 e frequência de pulsação), 
de diversos pacientes. 

 Visualização dos registros 
armazenados no equipamento 
e exportação dos dados para 
o computador. 

 Tendência/evolução do paciente, 
permitindo uma avaliação da 
evolução e o cruzamento de dados 
dos diversos parâmetros. Os dados 
de tendência podem ser transferidos 
para o computador onde poderão 
ser visualizados por gráficos ou 
por meio de tabulações.

 Display gráfico de 7’ colorido 
e sensível ao toque.

 Parâmetros monitorados 
sempre visíveis.



A Air Liquide possui a mais completa e 
robusta solução para a administração e 
monitoramento de óxido nítrico:

NOx G Series

Parâmetros monitorados:

Bateria interna:
Em caso de falta de energia, o equipamento 
continuará em funcionamento, garantindo a 
continuidade da administração e monitorização. 
Este é um importante fator de segurança, uma vez 
que a suspensão repentina do fornecimento de NO 
ao paciente pode ser mais prejudicial do que uma 
dose elevada temporária, pois pode resultar em 
hipertensão rebote(14).
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O melhor tratamento para Hipertensão Pulmonar.

Há 3 questões-chave 
para o tratamento 
deste quadro:

A Hipertensão Pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca se constitui como 
principal causa de falência do coração direito e morte precoce. O iNO tem demonstrado reduzir 
a pós-carga do ventrículo direito e aumentar seu trabalho sistólico após cirurgia cardíaca(14).

Em pacientes neonatais, a terapia com iNO mostrou combater a hipoxemia desde o início. 
Alguns benefícios constatados foram:

Produção de substâncias 
vasodilatadoras antiproliferativas:

 Prostaciclina
 NO endógeno

Duração da ventilação mecânica: 

Grupo iNO versus Grupo não iNO 

(6 dias versus 7 dias)15

Produção de substâncias 
vasoconstritoras proliferativas:

 Endotelina
 Tromboxana

Tempo de internação na UTI Neonatal:

Grupo iNO versus Grupo não iNO  

(9 dias versus 12 dias)15

O óxido nítrico é utilizado no tratamento da Hipertensão Pulmonar Aguda. 
Dentre as suas principais indicações estão(14):

 Tratamento da hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido (HPPRN) 
com estresse respiratório em Neonatologia

 Tratamento da hipertensão pulmonar perioperatória em Cardiologia

A Hipertensão Pulmonar Aguda é uma síndrome que possui diversas etiologias e atinge um 
público variado. Ela ocorre decorrente da perda do equilíbrio funcional dos vasos, aliada a(13):

Combater a 
vasoconstrição 

pulmonar

De forma 
seletiva

Um único 
tratamento: 

Óxido Nítrico 
inalatório

Sem afetar 
as áreas não 

ventiladas dos 
pulmões

O NOx G Series 
calcula e determina: 

Alarmes e Limites:
O NOx G Series permite a visualização dos 
limites de alarmes ajustados na tela principal 
de monitorização, reduzindo o risco de que 
um ajuste inadvertido do valor de um limite 
possa vir a causar risco ao paciente.

 Autonomia de 1h30min. Recarregador 
automático interno para bateria e 
comutação automática entre as 
alimentações (rede elétrica e bateria 
interna). Indicação de bateria fraca.

 Alarmes de limite inferior e superior 
para NO. 

 Alarme de limite superior para NO2. 

 Limite de segurança para NO e NO2 
(Válvula de segurança).

 Detecção de linha ocluída.

 Detecção de armadilha d’água 
desconectada. 

 Alarmes de limite inferior e superior 
para FiO2 e para desvio do FiO2 
estimado. 

 Alarmes de limite inferior e superior 
para desvio do FiO2 estimado.

 Alarmes de limite inferior e 
superior para SpO2.

 Alarmes de limite inferior e superior 
para frequência da pulsação.

 Alarmes de sensor de oximetria. 

 Alarme de ausência de paciente.

 Alarme de procura muito longa.

 O fluxo de NO a ser ajustado. 

 Fator de diluição de O2. 

 FiO2 estimado no paciente.

 Concentração de NO (óxido nítrico).

 Concentração de NO2 (dióxido de nitrogênio):
 - O NO2 deve ser monitorado por ser um 

subproduto tóxico e sem nenhum efeito 
terapêutico, da reação do NO com o oxigênio 
proveniente do ventilador mecânico(14).

 FiO2 (Fração Inspirada de Oxigênio). 

 SpO2 (Saturação de Oxigênio).

 Frequência da pulsação.

 Armazenamento do histórico / 
evolução do paciente (NO, NO2, FiO2, 
SpO2 e frequência de pulsação), 
de diversos pacientes. 

 Visualização dos registros 
armazenados no equipamento 
e exportação dos dados para 
o computador. 

 Tendência/evolução do paciente, 
permitindo uma avaliação da 
evolução e o cruzamento de dados 
dos diversos parâmetros. Os dados 
de tendência podem ser transferidos 
para o computador onde poderão 
ser visualizados por gráficos ou 
por meio de tabulações.

 Display gráfico de 7’ colorido 
e sensível ao toque.

 Parâmetros monitorados 
sempre visíveis.



A Air Liquide possui a mais completa e 
robusta solução para a administração e 
monitoramento de óxido nítrico:

NOx G Series

Parâmetros monitorados:

Bateria interna:
Em caso de falta de energia, o equipamento 
continuará em funcionamento, garantindo a 
continuidade da administração e monitorização. 
Este é um importante fator de segurança, uma vez 
que a suspensão repentina do fornecimento de NO 
ao paciente pode ser mais prejudicial do que uma 
dose elevada temporária, pois pode resultar em 
hipertensão rebote(14).
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Para mais informações, consulte um dos nossos vendedores.
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 Concentração de NO2 (dióxido de nitrogênio):
 - O NO2 deve ser monitorado por ser um 

subproduto tóxico e sem nenhum efeito 
terapêutico, da reação do NO com o oxigênio 
proveniente do ventilador mecânico(14).
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evolução do paciente (NO, NO2, FiO2, 
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de diversos pacientes. 

 Visualização dos registros 
armazenados no equipamento 
e exportação dos dados para 
o computador. 

 Tendência/evolução do paciente, 
permitindo uma avaliação da 
evolução e o cruzamento de dados 
dos diversos parâmetros. Os dados 
de tendência podem ser transferidos 
para o computador onde poderão 
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e sensível ao toque.

 Parâmetros monitorados 
sempre visíveis.



NO

Óxido Nítrico
Respire tranquilo

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.
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Contato
Av. das Nações Unidas, 11.541
19º andar - São Paulo / SP
(11) 5509-8300

Relação completa das unidades:
www.airliquide.com.br/unidades

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

www.airliquide.com.br

Conheça os benefícios 
do Óxido Nítrico

O óxido nítrico (NO) é um gás terapêutico que atua 

como vasodilatador pulmonar seletivo.

Esta vasodilatação seletiva resulta em um aumento 

do fluxo sanguíneo para os alvéolos bem ventilados, 

otimizando a relação ventilação/perfusão e ocasionando 

uma melhora nas trocas gasosas.

O óxido nítrico é amplamente utilizado no tratamento da 

Hipertensão Pulmonar, com índices satisfatórios de sucesso.Barreira
alvéolo-capilar

Alvéolo ventilado

Alvéolo 
não-ventilado

Vasodilatador seletivo

Meia-vida curta 
(2 a 3 segundos)(9, 10)

Sem agravamento 
do efeito shunt

Não possui 
ação sistêmica(9)

NO

NO

NO

NO NO

NO

NO

NO

O óxido nítrico inalatório melhora a 
oxigenação, otimiza o recrutamento alveolar, 

e evita a necessidade de oxigenação 
extracorpórea (ECMO).(1-5)

Estudos realizados em pacientes 
pediátricos(6) e adultos(7) portadores de 

Hipertensão Pulmonar indicam que o 
NO inalatório pode ser administrado de forma 
segura e eficaz, com a finalidade de realizar 
vasodilatação pulmonar nestes pacientes, sem 
causar hipotensão sistêmica. A responsividade 
ao NO para reduzir a Pressão Arterial 
Pulmonar e a Resistência Vascular Pulmonar 
pode ser utilizada para prever a resposta 
subsequente à terapia com vasodilatadores 
orais(7), e está relacionada a uma melhor 
sobrevida em pacientes com HP(8).

O NO atua especificamente através 
dos alvéolos ventilados, orientando 
desta forma a sua vascularização(9-11).

O NO administrado via inalatória ocasiona 
o relaxamento da vasculatura pulmonar. 
Porém, ao alcançar a circulação sanguínea, 
liga-se rapidamente à hemoglobina e 
é inativado, prevenindo desta forma a 
vasodilatação sistêmica indesejada(12).

 Ação imediata e seletiva
 Facilidade e eficiência
 Solução completa, segura e eficaz para 
a administração e monitoramento

Respire tranquilo!
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