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Press release 
 
14 de Maio de 2019 
São Paulo, Brasil 

Getinge lança Servo-n com Ventilação de Alta Frequência 
Oscilatória na Hospitalar 2019 

A Getinge anuncia hoje que lançará o Ventilador Neonatal Servo-n com Ventilação de Alta 

Frequência Oscilatória (VAFO) para o mercado da América Latina na Feira Hospitalar 2019. 

O lançamento deste software permite que o Servo-n esteja ainda mais preparado para enfrentar os 

desafios das UTIs Neonatais. A ventilação de alta frequência oscilatória permite aos médicos iniciar 

a terapia rapidamente, sem prejuízo à manutenção da pressão média das vias aéreas. E por ser um 

ventilador híbrido, o Servo-n permite maior flexibilidade no uso, ou seja, pode trabalhar tanto com 

modos ventilatórios convencionais quanto com VAFO. Com isso, facilita a rotina de cuidados de 

pacientes neonatais de alta complexidade.  

A VAFO foi desenvolvida para reduzir o stress no controle do CO2 e inclui opção de ventilação com 

volume garantido. Oferece também diversos benefícios já comprovados, como melhora na 

ventilação e oxigenação com menor incidência de barotrauma e redução do risco de lesão pulmonar.  

Informações simples e objetivas são essenciais para a tomada de decisão nos momentos de 

maior criticidade durante o tratamento desses pacientes. Por isso, tendências, valores numéricos 

e curvas estão disponíveis no monitor do Servo-n.  
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Você pode ler mais sobre o Servo-n com Ventilação de Alta Frequência Oscilatória (VAFO) aqui.  

 

A Hospitalar 2019 será realizada de 21 a 24 de maio, em São Paulo – SP (Brasil), e deve receber a 

visita de mais de 85.000 profissionais de Saúde vindos de mais de 50 países. Hoje, o evento é o 

maior do setor de Saúde em toda a América Latina.  

 
Getinge na Hospitalar 2019: 

Os visitantes podem conhecer melhor a Getinge no estande 12 – 120, no Pavilhão Verde do Expo 

Center Norte, em São Paulo-SP, Brasil, entre os dias 21 e 24 de maio de 2019. 

Para saber mais, clique aqui. 

Contato para a Imprensa: 

Laura Hungria 

Head de Marketing Communications, Getinge Latin America 

Fone: + 55 11 97169 0395    

Email: laura.hungria@getinge.com 

Sobre a Getinge 

Por acreditar que todas as pessoas e comunidades devem ter acesso aos melhores cuidados 

possíveis, a Getinge fornece a hospitais e instituições no segmento de Life Science produtos e 

soluções que os ajudam a melhorar seus resultados clínicos e otimizar seus fluxos de trabalho. Em 

seu portfólio estão incluídos produtos e soluções para cuidados intensivos, procedimentos 

cardiovasculares, salas cirúrgicas, e controle de infecção em hospitais e Life Science. 

Hoje a Getinge emprega mais de 10.000 profissionais ao redor do mundo e seus produtos são 

comercializados em mais de 135 países.  
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