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Interface de Ventilação Não Invasiva – 7Lives Helmet

(Capacete de Oxigenação e Alta Pressão)

O 7Lives Helmet é uma interface de ventilação mecânica não invasiva (VNI) que pode ser
utilizada associada a um ventilador mecânico, mas também pode ser utilizada apenas com
fluxômetros e válvulas de PEEP.

A sua estrutura permite a formação de um ambiente com pressão positiva e enriquecido
com oxigênio.

A maior parte do seu material é feita com  PVC atóxico e a membrana de vedação do
pescoço é produzida com látex ou silicone, garantindo conforto e adequado ajuste para
diferentes pacientes.

Para fixação do produto na cabeça, duas alças de polipropileno com fechos ajustáveis
e neoprene dão segurança, conforto e fácil limpeza ao usuário.

Esta interface conta com duas válvulas para conexões dos circuitos de fluxo inspiratório
e/ou expiratório.

O uso de capacetes de ventilação
não invasiva (VNI) evitou a intubação
de 54% dos pacientes com 
Síndrome do Desconforto Respiratório
Agudo (SDRA1).

O uso de capacetes de VNI evitou a
intubação de 20% dos pacientes com 
COVID-19.

Capacetes para ventilação não invasiva são mais comumente utilizados em ventiladores
mecânicos. Porém o 7Lives Helmet pode ser fornecido com um kit de conectores que
permitem o cuidado com pacientes com COVID-19 e outras doenças respiratórias em
salas de emergência e UTI sem o uso de equipamentos eletrônicos, permitindo que
respiradores fiquem disponíveis para pacientes mais graves.
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*Imagem meramente ilustrativa
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Cinto de fixação



Especificações Técnicas
Usuário
Este produto é compatível com uma alta gama
de pacientes e é adaptável a diversas circunferências
de pescoço.

Podendo ser utilizado conforme detalhado abaixo:

Segurança
Feito com materiais atóxicos. Uso não recomendado
para pacientes com alergia ao látex.

Tamanho e Peso
Dimensões: 290 mm (larg.) x 315 mm (alt.) x 290 mm (comp.).
Peso: até 0,5 kg, incluindo fita, mosquetões e conectores.
Produto impermeável.

Ambiente Operacional
Alimentação por gases (oxigênio e ar comprimido):
Fluxo mínimo de 30 litros por minuto.

Condições de Armazenagem
Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz,
umidade e calor excessivo.

Temperatura ideal de armazenamento: 10 a 40ºC.

Tamanho x Perímetro do pescoço
Tamanhos

P 29 35
M 36 42
G 43 49

GG 50 56

Mínimo (cm) Máximo (cm)

Tipos de Paciente
Pediátrico grande e Adulto. Basear o uso na circunferência
do pescoço (de 29 cm a 56 cm).

Especificações de uso
Período máximo de uso: 1 mês.

Uso
Deverá ser utilizado em apenas um paciente, após o
término do tratamento, o mesmo precisa ser descartado
imediatamente como resíduo infectante.

Ajuste
Fixe bem a alça do capacete no paciente para evitar
movimentações indesejadas.

Indicação
Utilizar loção hidratante ao redor do pescoço para
redução de riscos de úlcera por pressão.

Esterilização
Produto não estéril. Pode ser desinfectado com álcool ou
água e sabão quando o paciente precisar retirar o
capacete para se alimentar ou tomar banho, por exemplo.

Cuidados
Monitore o paciente principalmente com
parâmetros de oximetria e capnografia. 



Modos de Uso 
Uso com fluxômetro e
válvula de PEEP 

Ajuste de FiO2: Relação a ser ofertada ao paciente deve ser
feita conforme planilha ao lado.

Utilize de preferência, o ventilador mecânico em modo
ventilatório espontâneo, preferencialmente 
em PSV (pressão de suporte) com compensação de vazamento.

Comece a ventilação com PEEP de 5 cmH2O e ΔPS – 10 cmH2O.

Ajuste inicialmente a sensibilidade à pressão, sempre a
menor possível, desde que não gere auto disparo.

Converse e confirme se o sistema está confortável ao paciente.

Coma

Paciente não-cooperativo

Parada cardíaca

Instabilidade hemodinâmica

Pneumotórax

Procedimentos cirúrgicos gastro-esofágicos
recentes

Hemorragia severa do trato digestivo superior

Obstrução das vias aéreas superiores

Uso com ventilador mecânico

RELAÇÃO FIO2 A SER
OFERTADA AO PACIENTE

FRAÇÃO
DE AR/02

4:1 37%

3:1 41%

2:1 47%

1:1 61%

1:2 64%

1:3 79%

1:4 84%

1:5 87%

1:6 90%

1:15 95%

FIO2
APROX.

       Contraindicações

Este produto é contraindicado nos seguintes casos:

Composição do Kit e Opcionais

Esta configuração da interface de ventilação não
invasiva 7Lives Helmet acompanha

01 (um) Guia Rápido.

04 (quatro) mosquetões.

02 (duas) fitas/alças.

02 (dois) fechos do tipo engate rápido.

02 (dois) conectores retos 15 x 15 mm.

01 (uma) fita métrica.

01 (um) par de protetores auriculares.

01 (um) Guia Rápido de Utilização.

Opcionais para uso deste produto com fluxômetros no ramo inspiratório

02 (dois) conectores retos 22M X 22F com porta de entrada de O2.

01 (um) conector reto universal 22M X 22M.

Opcionais para uso deste produto com fluxômetros no ramo expiratório

01 (um) filtro HMEF.

01 (um) conector reto 22M x 30M p/ válvula de PEEP.

01 (uma) válvula de PEEP ajustável de 5 a 20 cmH2O.


