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Um dos maiores agravantes da 
pandemia que estamos vivendo é a falta 

de oxigênio e respiradores.

O alto custo desses equipamentos também complicam 
a situação em diversas regiões do país.
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No início da pandemia, em 
maio 2020, o país já contava 

com cerca de 1000 (mil) 
mortes diárias causadas 

pela COVID-19.

Algo precisava ser feito, 
vidas tinham que 

ser salvas!

Especialistas clínicos mostraram dados sobre a 
alta eficácia da terapia de ventilação não invasiva 

por uso de Helmet.

(Outro benefício da interface é a redução da contaminação 
das equipes médicas multidisplinares)
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Assim, grupos 

internacionais criados 

por especialistas

“ C o m p a r t i l h a r  a  e x p e r i ê n c i a  e m  
v e n t i l a ç ã o  n ã o  i n v a s i v a  b a s e a d a  e m  

c a p a c e t e  e  f a z ê - l o  r a p i d a m e n t e .”  

possuíam o 
mesmo 
objetivo: 
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Em uma pandemia de doença respiratória, é imprescindível alternativas 
urgentes, com valores acessíveis e entrega imediata.

Solução com urgência para a 
crise da COVID-19.

A Interface de Ventilação Não-Invasiva (VNI) 

que vem ajudando médicos e profissionais de 

saúde a salvarem mais vidas!

Mais barato: representa menos 
de 2% do custo de um 

ventilador de UTI.
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O 7Lives Helmet permite o cuidado de 

pacientes com COVID-19 e outras doenças 

respiratórias em salas de emergência e UTI, 

podendo ser utilizado associado a um 

ventilador, ou conectado a rede de 

oxigêncio dos hospitais, reduzindo a 

possibilidade de intubações e 

consequentemente o índice de mortalidade.

Com a possibilidade de utilização associado a rede de oxigênio dos hospitais, 
permite que respiradores fiquem disponíveis para pacientes mais graves.

Capacete com 
PVC atóxico

Mosquetão para 

suporte do cinto

Cinto de fixação

Válvula inspiratória/

expiratória

Válvula para passagem

de canudos e sondas

Membrana de látex 

para o pescoço
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Ambiente com pressão positiva e 
rico em oxigênio para facilitar a 

inspiração;

Vedação do pescoço confortável e 
eficiente (evita sensação 

claustrofóbica);

Possibilidade de uso sem 
ventiladores mecânicos;

Permite a ingestão de líquidos e 
alimentação através de sondas;

Cria uma barreira de proteção, 
impedindo a propagação do 

vírus no ambiente.

Uma solução 

registrada e aprovada 

pela ANVISA que traz 

diversas vantagens em 

relação às outras 

terapias de VNI.
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Uma solução 

registrada e aprovada 

pela ANVISA que traz 

diversas vantagens em 

relação às outras 

terapias de VNI.

Permite a ingestão de líquidos e 
alimentação através de sondas

Protege as instalações de 
tratamento impedindo a 

propagação do vírus

Vedação do pescoço confortável e 
eficiente (evita sensação 

claustrofóbica)

Possibilidade de uso sem 
ventiladores mecânicos 

Eficiência estudada e 
comprovada cientificamente;

Equipe da saúde e pacientes ficam 
protegidos dos riscos de 

contaminação;

Pode ser utilizado em qualquer 
ambiente intra-hospitalar;

Dependendo da necessidade 
clínica, permite oferta de O2 

variado de 21% a 100%.
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Como funciona o 7 Lives – Helmet?

O Helmet é uma Interface de Ventilação Não Invasiva que pode ser utilizada associada 

a um ventilador mecânico, ou também apenas com fluxômetros + válcula PEEP.

Funciona como uma cápsula 
isolante que impede as gotículas de 

se espalharem pelo ambiente.

Mais confortável e possibilita 
interações, como leitura, por 

exemplo.

Conta com válvulas e conexões que 

permitem o uso de interface de ventilação 

não invasiva (VNI) em qualquer ventilador 

pulmonar que possua modo de pressão de 

suporte para VNI.

USANDO COM VENTILADOR MECÂNICO

Hospitais com baixa disponibilidade do 

respirador podem realizar a terapia de 

ventilação não invasiva apenas com 

fluxômetros de ar comprimido, oxigênio e 

sistema de umidificação.

USANDO COM FLUXÔMETRO E 

VÁLVULA PEEP
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Por que o 7 Lives – Helmet é a melhor opção?

Gases / BiPAP / Ventilador Ventilador

Helmet Intubação 
Endotraqueal

Itália, 2020

Evitou intubação

20-30%

NY, EUA

Mortalidade

80%

Benefícios da VNI para pacientes de COVID-19
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Por que o 7 Lives – Helmet é a melhor opção?

Resultados para pacientes com SDRA (Patel, JAMA 2016)

Taxa de intubação
Baixa

18,2%

Complicações:

Pneumonia

Delírio

Falência renal

Mortalidade do Hospital
Baixa

27%
Alta mortalidade

53%

Gases / BiPAP / Ventilador Ventilador

Helmet Intubação 
Endotraqueal
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Por que o 7 Lives – Helmet é a melhor opção?

Conforto

Gases / BiPAP / Ventilador Ventilador

Helmet Intubação 
Endotraqueal

Tolerância
Nenhuma pausa 

necessária para o INV;
Requer sedação;

Úlceras de pressão 

causadas por dispositivo

Sem úlceras de pele facial após 

um período prolongado - lesão 

mínima da pele do pescoço ou 

das axilas;

Úlceras de pressão 

facial, oral;

Claustrofobia Menos de 1%; Incapaz de avaliar;

Fluídos orais / Nutrição
Não há necessidade de tirá-lo 

Sem interrupção de INV.

Sem fluidos orais / nutrição

Uso apenas de tubo de 

alimentação.
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7Lives na mídia – Vários 
hospitais pelo Brasil já utilizam 
e aprovam o uso do Helmet.
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Entenda como sua marca pode 

fazer parte de tudo isso, ajudando 

hospitais e clínicas do Brasil inteiro 

a salvar mais vidas:

Benefícios fiscais através de ações 
solidárias com a doação do Helmet para 
hospitais; 

Exposição da marca 
em um produto que salvará 
milhões de vidas;

Para saber mais sobre como você pode 

ajudar, entre em contato conosco e solicite 

um orçamento detalhado. 

Baixo custo para 
um produto de 
importância vital.
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Um produto desenvolvido por fisioterapeutas e profissionais 
com mais de 20 anos de experiência na área de 

equipamentos médicos.

Através de um time de profissionais com grande 

experiência no mercado, a Agile Med é uma 

empresa brasileira especializada em venda, locação 

de equipamentos hospitalares e assistência técnica 

de marcas mundialmente reconhecidas no setor 

médico hospitalar.

Com o objetivo de disponibilizar as melhores tecnologias e 

sempre atenta às tendências do mercado, a Medicalway se 

destaca pela qualidade dos serviços prestados aos hospitais 

e clínicas médicas, além de trabalhar com importantes 

fornecedores mundiais deste segmento, acompanhamento 

pós-venda e suporte técnico qualificado.

Desenvolvido por: Fabricado por:

Pilares de atuação: agilidade, segurança, 
qualidade e compromisso.

www.agilemed.com.br 

www.7l ives .com.br 

Pilares de atuação: qualidade, tecnologia e 
condições acessíveis ao mercado.

www.medicalway.com.br
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Hoje boas notícias!!

Consegui entrar para ver o papai rapidinho!! E ele estava 

com o Helmet!!! 🙏🏼🙌🏼 O fisioterapeuta disse que eles 

conseguiram reduzir 25% da potência do oxigênio e a 

saturação estava agora em 94%. Os exames estão 

melhorando, as medicações continuam, função renal 

normal 🙏🏼🙌🏼.  Pediram até o contato da venda do 

Helmet. Eles gostaram do equipamento e está tendo 

resultado!🙏🏼🙌🏼 Continuemos em oração!!! 🙏🏼🙌🏼♥️

Oi Rogério te passar o feedback, usamos com dois 

pacientes, a aceitação foi muito boa, um deles que havia 

realizado VNI disse que com o Helmet está sendo bem 

mais confortável, a resposta de saturação está 

melhorando as poucos

[Cliente de São José dos Pinhais]

Oi Simone! Oi Márcia! O capacete Helmet instalado no 

2B teve uma ótima resposta. A paciente está 

praticamente eupneica hoje, mais ativa, sem demência, 

até rindo dela mesma, mas ainda em máscara de alta 

concentração. 🙌🏼🙌🏼🙌🏼

[Fisioterapeuta da UNIMED Joinville]

Equipamento que já ajudou muitas pessoas 

que precisavam de urgência:
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Entre em contato através do e-mail

para saber mais detalhes e solicitar 

uma proposta.

marketing@medicalway.com.br 


