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XVENT XMV20 Frontliner adalah ven lator non
invasif yang didesain dan diproduksi dalam negeri
sebagai upaya untuk berpar sipasi dalam penanganan
COVID-19. Perangkat ini mengedepankan kenyamanan
dan keamanan pasien, kemudahan dalam penggunaan,
serta kesesuaian dengan aksesori yang umum dipakai.
Mode Utama:
CPAP (Con nuous Posi ve Airway Pressure)
Perangkat memompa udara dengan tekanan konstan sesuai
kebutuhan pengguna. Jika dak terdeteksi nafas sampai melewa
batas Apnea Time, Apnea Alarm akan berbunyi.

2PAP-M (Bilevel Posi ve Airway Pressure - Mandatory)
Perangkat memompa udara dengan dua level tekanan sesuai
dengan pengaturan pengguna. IPAP (tekanan udara saat menarik
nafas) dapat diatur durasinya beserta Respiratory Rate yang
diinginkan. Ke ka menghembuskan nafas, tekanan yang diberikan
adalah EPAP.

2PAP-S (Bilevel Posi ve Airway Pressure - Synchronous)
Perangkat memompa udara dengan dua level tekanan sesuai
dengan ritme nafas pasien. Ke ka masker dipakai dan perangkat
dijalankan, tekanan EPAP akan diberikan. Setelah empat siklus
nafas, pada tarikan nafas kelima, perangkat akan memberikan
tambahan udara hingga IPAP tercapai.

Fleksibilitas Pengaturan
Perangkat dapat diatur untuk
mengeluarkan tekanan 4 - 25 cmH₂O
dengan variasi satu cmH₂O

Low Noise Blower
Blower bekerja dengan ngkat
kebisingan yang rendah dan mampu
memberikan sumber udara tekan
tanpa kompresor udara eksternal

Standby Flow
Perangkat akan menurunkan ﬂow
udara ke ka masker dilepas. Hal ini
untuk meningkatkan kenyamanan
pasien ke ka makan dan minum

Non Invasive Ven lator
Pada Pandemi COVID-19

Internal Oxygen Mixing
Perangkat dapat mengeluarkan udara
dengan kadar oksigen yang mudah
diatur dari nilai oksigen ruangan hingga
ke 90%. Sumber oksigen dapat berasal
dari sistem oksigen sentral rumah sakit
maupun menggunakan tabung oksigen
dengan tekanan hingga 600kPa

Audio Visual Alarm
Terdapat berbagai alarm berupa audio
dilengkapi pesan alarm pada layar.
Volume suara audio dapat diatur.

Back Up Daya
Catu daya UPS terdapat pada alat dan
dapat memberikan back up daya
hingga 45 menit

Pasien COVID-19 yang mengalami gangguan nafas
seringkali memerlukan alat bantu nafas untuk memperbaiki
tingkat oksigenasinya. Dengan pemakaian ventilator noninvasif
diharapkan pasien COVID-19 tidak sampai jatuh ke kondisi
gawat yang memerlukan ventilator invasif di mana angka
kematian mencapai 60-100%.
Mode Bilevel Positive Airway Pressure memberikan
tekanan saat inspirasi (IPAP) sehingga meningkatkan volume
tidal dan juga tekanan ekspirasi (EPAP) yang menjaga alveoli
tetap terbuka di akhir ekspirasi. Dengan tetap terbukanya
alveoli di akhir ekspirasi, maka tetap terjadi proses pertukaran
gas dan akan memperbaiki oksigenasi pada pasien yang
mengalami hipoksia.
Teknik ventilasi noninvasif saat ini mulai digunakan
secara luas pada keadaan gagal napas akut karena mempunyai
beberapa keuntungan dibandingkan dengan ventilasi invasif
seperti tidak memerlukan pemakaian obat penenang,
memungkinkan penderita untuk tetap berkomunikasi dengan
petugas kesehatan, dan fungsi menelan serta batuk masih
dapat dipertahankan secara alamiah.
Pada ventilator noninvasif, karena hanya diperlukan
masker muka (face mask)atau masker hidung (nasal mask),
tindakan menggunakan perangkat ini dapat dilakukan oleh
dokter spesialis lain, dokter umum bahkan oleh perawat yang
dapat dilatih oleh dokter spesialis anestesiologi, intensivist,
atau dokter ahli paru.
Keuntungan penggunaan ventilasi noninvasif antara lain
mengurangi tindakan intubasi atau pemasangan endotracheal
tube, waktu perawatan lebih singkat, dan berkurangnya angka
kematian pada penderita gagal napas akut. Keuntungan lainnya
adalah mekanisme pertahanan jalan napas tetap utuh dan
fungsi menelan tetap dapat dipertahankan.
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Layar Sentuh Resis f 17 Inci
Layar sentuh resis f memungkinkan
penggunaan alat memakai sarung tangan

Pengaturan Alarm
Bunyi alarm dapat diatur dan ada
beberapa alarm yang batasnya dapat
ditentukan pengguna

Auto Lock Input
Apabila selama lima menit dak ada
pengubahan parameter, perangkat
otoma s terkunci dan parameter dak
dapat diubah
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Non Invasive Ventilator
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Tekanan O2 Rendah
Tekanan saluran oksigen terlalu
rendah. Periksa apakah tabung
oksigen habis
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Menu Utama
1. Area pengaturan parameter
2. Sensor data
3. Parameter saat ini
4. Tampilan graﬁk tekanan
5. Indikator baterai
6. Reload halaman
7. Pengaturan bahasa

Matikan

SIAP
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Jalankan
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Hentikan
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Atur Ulang

8. Menu navigasi
9. Pesan alarm
10. Matikan audio alarm
11. Status perangkat
12. Menjalankan perangkat
13. Menghentikan perangkat
14. Atur ulang isian paramerter
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Alarm History
Pengguna dapat mengecek riwayat
alarm yang muncul selama
penggunaan perangkat

Simulator Daring
Untuk mencoba secara langsung tampilan
XVENT XMV20 Frontliner, terdapat
Simulator Daring yang dapat diakses
melalui QR code di atas atau dengan
mengakses: xvent.xirkachipset.com

Mode Gelap dan Tampilan Graﬁk Tekanan

Kemudahan Mobilitas
Perangkat dilengkapi handle untuk
mengangkat alat dan roda yang
dilengkapi pengunci

Tabung Oksigen
Tabung oksigen 1m³ dapat diangkut
dengan menempatkat tabung di bagian
belakang perangkat

Desain dan Produksi
Dalam Negeri

Spesiﬁkasi Teknis
Performa
Tekanan pada kondisi terpasang
(CPAP, IPAP, dan EPAP)
Flow pada kondisi terbuka
Apnea Time (alarm)
Inspiratory Sensitivity Level

NOMOR IZIN EDAR
4 – 25 cmH2O ± 5%
30 Lpm ± 10%
1 – 240 detik
1–9

Tekanan sumber O2

Maks. 500 kPa

Pencampuran O2

Ruangan – 90%

Inspiratory Time
0.5 – 5.5 detik
(penentu durasi IPAP)
Respiratory Rate
1 – 30 bpm
Lingkungan Penyimpanan dan Operasi
Temperatur
Kelembaban
Tekanan
Suplai Listrik

0

19 - 27 C
35 - 95 %
1 atm ± 15%

Tegangan

220 VAC ± 10%

Frekuensi
Dimensi

50 Hz

Panjang x Lebar x Tinggi
Berat

71 x 37 x 143 cm
49 kg
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