
Sua respiração é a nossa inspiração.

 S-21
Ventilador Mecânico Pneumático



Confira agora 
informações especiais 
sobre o S-21, o ventilador 
para qualquer situação!
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S-2
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Os pacientes que respiram através de um ventilador mecânico podem estar 
presentes tanto na residência quanto no hospital. Dentro de um ambiente 
residencial, o paciente pode utilizar um ventilador de transporte para viajar, ir 
ao parque, visitar o seu médico e até mesmo  realizar um exame. 

Já no ambiente hospitalar, o paciente estará em cuidados intensivos e muitas 
vezes necessitará de um exame fora do leito. Dessa forma, faz-se necessário 
acoplá-lo à um equipamento de suporte de vida durante esse período. 

O S-21, além de não necessitar de energia elétrica ou bateria, é leve, robusto e 
ainda compatível com o túnel de ressonância magnética, podendo ser utilizado 
em todos as fases do transporte. 

Ventilação de Transporte
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O S21 é um ventilador mecânico 
pneumático para o uso em 

suporte avançado de vida no 
atendimento a neonatos a 

termo ou prematuros, crianças, 
adultos e obesos mórbidos. 

Possui válvula reguladora 
interna, opção de concentração 

de oxigênio de 40% a 100%, 
controles de tempo inspiratório 
e frequência, além de pressão 
inspiratória máxima (Pmáx) e 

pressão expiratória final (PEEP).

Sobre o S-21

Projetado livre de peças magnetizáveis para ser 
utilizado em túneis de Ressonância Magnética.

Com tecnologia pneumática, é um produto nacional, possui 
design moderno, robusto e compacto, próprio para situações de 
emergência e transporte , seja intra ou extra-hospitalar.



Diferenciais
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Compatível com
Ressonância Magnética

Suporte
para fixação
• Alça e garra

Manuseio 
intuitivo

Inspiração
manual
• Fisioterapira
respiratória
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• Insuficiência respiratória em 
neonatos a termo ou prematuros, 
pacientes pediátricos, adultos e 
obesos mórbidos;

• Ventilação pulmonar de curta e longa 
duração (com o uso de filtro HME);

• Para transporte de pacientes e em 
procedimentos intrahospitalares
(CTIs e Pronto-Socorros);

• Transporte extra-hospitalar, quando 
adaptado em ambulâncias,
helicópteros e embarcações;

• Como BACKUP em UTIs.

Indicado para
casos de
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• Neonatal,
• Infantil,
• Adulto e 
• Obeso Mórbido.

O S-21 pode ser
usado onde?
•Transporte Extra-hospitalar
• Transporte Intra-hospitalar
• Ressonância Magnética
• Ambulâncias
• Helicópteros
• Domiciliar
• Aviões

Quem pode
usar o S-21?
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Especificações
Técnicas

Mecanismo Pneumático 
Ciclagem A tempo 
Geradores De pressão 

Modos de ventilação 
 

CMV (controlada) 
AMV (assistida) 
MANUAL 

PEEP 
Ajuste contínuo entre 0 e 20 cmH2O 
(±10%) 

Fonte propulsora 
Oxigênio medicinal de 3,5 Kgf/cm² até 5,0 
Kgf/cm² 

Intervalo de frequência Ajuste contínuo entre 3 e 80 cpm 
Concentração de 
oxigênio (FiO2) 

Ajuste contínuo entre 40% e 100% 

Pressão inspiratória Ajuste contínuo entre de 12 e 55 cmH2O 

Válvula de segurança 
Se dá pelo sistema de geração da pressão 
máxima 

Resistência expiratória 2 cmH2O a 60 litros/min 

Alarme de desconexão 
Tempo de disparo ajustado em 18 seg. 
(±10%) 

Dimensões 30x16x20 cm 
Peso 2,6 kg 
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Veja oS-2
em ação!
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Sua 
respiração é
a nossa inspiração.

A

Somos a Lumiar Healthcare, uma empresa genuinamente brasileira e 
especializada em soluções para terapia respiratória. Possuímos uma 
linha abrangente de produtos e serviços para cuidar da saúde e da 
qualidade de vida dos nossos pacientes e clientes. Oferecemos soluções 
em Oxigenoterapia, Ventilação Mecânica, Distúrbios e Diagnóstico do 
Sono, Acessórios e Insumos Hospitalares, bem como a produção de 
Oxigênio Medicinal para atender o mercado de Home Care. 

Somos a única empresa nacional de Oxigênio Medicinal 100% certificada 
pela ANVISA em Boas Práticas de Fabricação e trabalhamos 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, para assegurar o total suporte aos nossos 
clientes. Atendemos aos segmentos de Home Care, Órgãos Públicos, 
Intensive Care (hospitais, clínicas e associações),Pessoa Física e 
Distribuidores. Por meio de um auxílio técnico humanizado, 
disponibilizamos serviços variados – como venda, locação, assistência 
técnica e treinamentos. 

Desde 1997 atuamos no mercado, estamos presentes nas principais 
capitais e, seguindo nosso processo de expansão internacional, 
contamos com uma filial em Montevideo, no Uruguai. Somos engajados 
por pessoas e para pessoas, buscando diariamente as mais avançadas 
tecnologias para garantir a excelência dos nossos produtos e serviços.
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VISÃO

Contribuir de maneira efetiva para a elevação do nível de consciência 
humana sobre nossos reais propósitos de vida, agindo através de 
nossos colaboradores e principais parceiros como fonte de energia para 
a mudança, no sentido de uma sociedade mais justa, mais saudável e 
mais feliz, criando um real movimento em direção a este ideal.

MISSÃO

Associar altos valores humanos e técnicos a serviço da Assistência 
Respiratória, empregando:

Vontade: como fonte de energia renovadora e capaz de ajudar os 
pacientes a superarem as adversidades da vida;

Amor: como energia de união e humanização entre o paciente, a família 
e os colaboradores da saúde;

Inteligência: como fonte de sabedoria capaz de escolher o melhor 
caminho a seguir.

NOSSA POLÍTICA DE QUALIDADE

A Lumiar está comprometida com a melhoria contínua dos seus 
produtos e serviços, visando a plena satisfação dos seus clientes e 
colaboradores.

VALORES

Ética: basear nossas ações de acordo com as Leis da Natureza, agindo 
sempre com Justiça, Respeito e Honestidade;

Amor: agir sempre com mais Amor, como fonte de energia de união, 
ativa e permanente, buscando a transformação e a evolução das 
virtudes humanas;

Competência: buscar sempre a evolução do conhecimento através da 
busca contínua do saber, capacitando e elevando o nível de consciência 
humana e técnica das nossas equipes e parceiros, agindo sempre com 
mais eficiência e eficácia;

Desempenho: o exercício constante do trabalho, no ato de servir com 
ética, amor e competência, com o foco nos ideais dos nossos clientes e 
pacientes, buscando a melhoria contínua dos seus níveis de satisfação e 
agindo sempre com mais segurança e qualidade na busca de excelência.



lumiarsaude.com.br /lumiarhealthcare/lumiarhealthcaretv


