HAMILTON-G5
A solução de ventilação de ponta modular

Vivemos para a tecnologia de ventilação
Vivemos para a tecnologia de ventilação. Tecnologia que ajuda os prestadores de cuidados a melhorar
as vidas de seus pacientes gravemente doentes. Acreditamos que a inovação é essencial para atender
às demandas da terapia intensiva. Para nós, a inovação consiste em concretizar novas ideias visionárias
e melhorar continuamente produtos existentes, mantendo sempre o foco na ventilação individualizada
segura, bem como na facilidade de uso.
Aprendemos com nossos clientes e com especialistas multidisciplinares. E investimos no
desenvolvimento e pesquisa a longo prazo. Desenvolvemos soluções de Ventilação Inteligente:
dispositivos e consumíveis para a ventilação de todos os pacientes gravemente doentes — desde
neonatos a adultos.
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Conheça o HAMILTON-G5

O HAMILTON-G5 é o respirador mecânico de
última geração mais modular da Hamilton
Medical. Uma vasta gama de opções e recursos
padrão permite-lhe ajustar o HAMILTON-G5 às
suas necessidades.
Controle automatizado da ventilação e
oxigenação do paciente com
INTELLiVENT®-ASV®
Sincronização do paciente em tempo real
com IntelliSync+
P/V Tool Pro para recrutamento e avaliação
pulmonar
Medição da pressão transpulmonar
Tratamento de oxigênio de alto fluxo
Controlador de pressão IntelliCuff integrado
Acesso remoto ao status e controles do
umidificador
Ventilação de pacientes adultos, pediátricos e
neonatais
Enriquecimento O2 ajustável
Limitação do volume ajustável para pacientes
neonatais

Configuração de dispositivo flexível
Solução customizada
Você pode configurar o HAMILTON-G5 de vários modos diferentes para customizar o dispositivo para o
seu ambiente. Se estiver usando um carrinho, você pode montar o monitor em cima ou à frente da
unidade de ventilação. Se a unidade estiver posicionada sobre uma prateleira, você pode montar o
monitor em cima ou do lado, usando a opção de montagem lateral. Você pode também ajustar a
orientação e o ângulo do monitor girando-o e inclinando-o conforme necessário.

Ótima visibilidade
A lâmpada de alarme com visibilidade de 360°, em cima do monitor do HAMILTON-G5, permite-lhe
identificar alarmes facilmente. O sinal de chamada à enfermagem opcional fornece suporte adicional para
a ótima detecção de alarmes. A tela de toque de 15 polegadas foi concebida para uma operação rápida e
regular. Esta também lhe dá uma visão geral rápida do status de ventilação atual do paciente e fornece
uma base confiável para decisões de tratamento.
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Facilidade de uso

Em estreita cooperação com usuários e
especialistas em ventilação, nossos engenheiros
conceberam uma interface do usuário que é
particularmente intuitiva. Alternar entre o
HAMILTON-G5 e todos os outros respiradores
Hamilton Medical é fácil, pois todos são operados
segundo os mesmos princípios.
O Cockpit de Ventilação no HAMILTON-G5
consolida os dados de monitoração e exibe-os
como gráficos intuitivos. Estes fornecem uma visão
geral rápida do status de ventilação atual do
paciente e fornecem uma base confiável para
decisões de tratamento.

O que eu mais gosto nos HAMILTON-G5 são
provavelmente os parâmetros de monitoração e
a capacidade de obter a tendência destes em
tempo real e até 72 horas. Consegui usar isso
numa base específica da doença e obter a
tendência de dados que não conseguia realizar
anteriormente.
Craig Jolly, Coordenador de Educação Clínica de
Adultos
University Medical Center, Lubbock (TX), EUA
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O Cockpit de Ventilação
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Parâmetros de monitoração principais
Todos os parâmetros de monitoração principais e
limites de alarme em uma olhada. Os caracteres
grandes permitem-lhe visualizá-los até mesmo à
distância.
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Painel Pulmão Dinâm.
Uma rápida olhada mostra-lhe o volume corrente,
complacência pulmonar, resistência e esforços/
ativações do paciente, em tempo real. Os pulmões
na imagem expandem e contraem de acordo com
a respiração do paciente.
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Painel StatusVent
O painel StatusVent exibe seis parâmetros
relacionados com a dependência do paciente do
respirador. Quando todos os valores estão na
zona de desmame, o painel é envolvido por uma
moldura verde, indicando que as provas de
respiração espontânea ou a extubação podem ser
consideradas.
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Acesso direto a controles principais
Acesse e ajuste os controles mais importantes
para o modo atual diretamente na tela principal.

Ventilação de proteção pulmonar individualizada
Ventilação de proteção pulmonar adaptativa com ASV
Suporta a respiração espontânea mais inicial possível pelo paciente1, 2
Diminui o tempo de ventilação em vários grupos de pacientes1, 2
Seu assistente junto do leito INTELLiVENT-ASV
Requer menos ajustes manuais do que a ventilação convencional, reduzindo, consequentemente, o
aumento do trabalho para a equipe de saúde3
Segue as recomendações atuais para a ventilação de proteção pulmonar em termos de volumes
correntes, pressão diferencial e energia mecânica4, 5, 6
Recrutamento e avaliação pulmonar com o P/V Tool Pro
A histerese da curva de pressão/volume pode ser usada para avaliar a recrutabilidade do pulmão no
leito7
Pode reduzir a necessidade de avaliar a recrutabilidade com um exame de TC, ao usar a alça Pressão/
Volume na SARA inicial8
Sincronização baseada na análise da forma de onda com IntelliSync+
A análise da forma de onda é um método confiável, preciso e reproduzível para avaliar a interação
entre paciente e respirador9
Em termos de início da excursão, o IntelliSync+ funciona pelo menos tão bem quanto a ETS otimizada
por médicos10
Controle de pressão do cuff automático com IntelliCuff
O controle de pressão do cuff contínuo pode diminuir a microaspiração e PAV11, 12
Medição da pressão transpulmonar
O PEEP definido com base na pressão transpulmonar pode melhorar a complacência e oxigenação em
pacientes com SARA13
A medição da pressão transpulmonar pode evitar o uso de ECMO nos pacientes mais graves14

1

Kirakli C. Eur Respir J. 2011 Oct;38(4):774-80
Chen CW. Respir Care. 2011 Jul;56(7):976-83
Bialais, E., et al., Minerva Anestesiol, 2016. 82(6): p. 657-68
4
Arnal JM. Intensive Care Med Exp 2016, 4(Suppl 1):A602
5
Arnal, J.-M., M. Saoli, and A. Garnero, Heart & Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care. 2019 Nov
6
Buiteman-Kruizinga LA. Crit Care Explor. 2021 Feb 15;3(2):e0335
7
Demory D. Intensive Care Med. 2008 Nov;34(11):2019-25
8
Chiumello D. Crit Care Med. 2020 Oct;48(10):1494-1502
9
Mojoli F. Intensive Care Med Exp 2016, 4(Suppl 1):A1168
10
Mojoli F. Intensive Care Med Exp 2016, 4(Suppl 1):A1164
11
Lorente L. Critical Care. 2014;18(2):R77
12
Nseir S. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2011;184(9):1041-1047
13
Talmor D. N Engl J Med. 2008 Nov 13;359(20):2095-104
14
Grasso S. Intensive Care Med. 2012 Mar;38(3):395-403
2
3

HAMILTON-G5

Ventilação de suporte adaptativo (ASV)
ajusta a frequência respiratória, o volume corrente e a pressão inspiratória
continuamente, dependendo do esforço e mecânica de pulmão do paciente. A
ASV adapta a ventilação em cada ciclo respiratório, 24 horas por dia, e desde
a intubação à extubação.

INTELLiVENT-ASV, seu assistente junto do leito
é um modo de ventilação avançado baseado no modo ASV. O médico define
os objetivos clínicos para PetCO2 e SpO2. O INTELLiVENT-ASV ajusta em
seguida a remoção de CO2 e a oxigenação, e mantém o paciente dentro dos
intervalos predefinidos. Quick Wean ajuda o médico a retirar pacientes da
ventilação mecânica.

P/V Tool Pro para recrutamento e avaliação pulmonar
ajuda-o a avaliar a recrutabilidade e definir a PEEP com base na mecânica
respiratória. Fornece também um método repetível para realizar manobras de
recrutamento rapidamente.

IntelliSync+ monitora a sincronização do paciente com o respirador
analisando continuamente os formatos de forma de onda, centenas de vezes
por segundo. Isto permite ao IntelliSync+ detectar o início da excursão e os
esforços do paciente imediatamente e iniciar a inspiração e expiração em
tempo real. O IntelliSync+ aplica-se à ventilação invasiva e não invasiva,
independentemente do modo de ventilação.

Controlador de pressão IntelliCuff
mede continuamente e mantém automaticamente a pressão do cuff definida
pelo usuário, de um tubo endotraqueal ou de traqueostomia, em tempo real.

Medição da pressão transpulmonar
permite a otimização de PEEP, volume corrente e pressão inspiratória. Use-a
em combinação com o P/V Tool Pro para avaliar a recrutabilidade pulmonar de
modo mais preciso e para realizar manobras de recrutamento.

Recursos e opções
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Modos de ventilação de última
geração

Ventilação não invasiva de alto
desempenho (NIV)

Tratamento de oxigênio de alto fluxo
integrado

Acesso remoto ao status e controles
do HAMILTON-H900

Nebulizador Aerogen opcional e
pneumático integrado

Controle integrado para controlador
de pressão IntelliCuff

Oximetria de pulso
(medição de pulso e SpO2)

Tratamento com heliox

Capnografia de fluxo lateral e de
fluxo direto (volumétrica)

Monitoração contínua da pressão
diferencial

Interface de série para a conexão a
PDMS ou monitores do paciente

Alças e tendências configuráveis

Ventilação de pacientes adultos,
pediátricos e neonatais

Bateria interna intercambiável a
quente

Do especialista em ventilação

E-learning
A Hamilton Medical College fornece e-learning
gratuito e livre sobre ventilação mecânica e
respiradores.
Adira em:
www.hamilton-medical.com/elearning.

Consumíveis de respirador universais
Nossos acessórios e consumíveis foram
especialmente desenvolvidos para a maior
segurança possível do paciente e facilidade de
uso. Escolha entre peças reutilizáveis e
descartáveis, de acordo com as políticas
institucionais.

Dispositivos periféricos
Nosso portfólio de ventilação inclui um
umidificador ativo, o HAMILTON-H900, bem
como o controlador de pressão do cuff
automático, IntelliCuff. Ambos os dispositivos
podem ser usados com todos os tipos de
respiradores mecânicos.

Mais informações e simulação de software grátis:
www.hamilton-G5.com

Fabricante:
Hamilton Medical AG
Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Switzerland
( +41 58 610 10 20
info@hamilton-medical.com
www.hamilton-medical.com
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As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Alguns recursos são opções. Alguns recursos não estão disponíveis em todos
os mercados. O INTELLiVENT-ASV não está disponível nos EUA. Pode consultar todas as marcas próprias e de terceiros usadas pela
Hamilton Medical AG em www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2022 Hamilton Medical AG. Todos os direitos reservados.

