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Emergência em engasgamento

Dispositivo de 
emergência em Asfixia

por Engasgamento



O LifeVac é um dispositivo de sucção desen-
volvido para libertar uma obstrução na via 
aérea da vítima quando foi seguido sem êxito 
o protocolo standard em caso de engasga-
mento. A duração da sucção é mínima, atuan-
do em segundos, o que torna o LifeVac seguro 
e eficiente.

O dispositivo LifeVac é leve, ocupa muito 
pouco espaço e não necessita de nenhuma 
fonte de alimentação. Isto converte-o num 
equipamento ideal para ser guardado num 
estojo de primeiros socorros ou armário, ou 
ser levado e estar sempre perto para poder 
ser imediatamente utilizado.

O tempo é vital; é necessário 
atuar rapidamente

0 - 4 min. Dano cerebral 
improvável

4 - 6 min. Dano cerebral 
possível

6 - 10 min. Dano cerebral 
provável

Mais de 
10 min. 

Morte cerebral 
provável

O LifeVac  é um equipamento
revolucionário de primeiros socorros.

Inclui 3 máscaras:

Nos países europeus, o número de mortes por engasgamento
é semelhante ao número de mortes por acidentes de trânsito

10 vezes mais falecimentos do que os causados por incêndios
4 vezes mais falecimentos do que em afogamentos por imersão
Número semelhante aos dos falecimentos por acidentes de viação
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dispõe de certificado CE e está 
registada na FDA 

Pediátrica 
(bebê)

(A partir de 12 meses) (A partir de 4 anos)

Pediátrica
(infantil)

Adulto
grande



https://www.lifevac.es/formando-respiramos/
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O nosso objetivo na LifeVac consiste em 
oferecer tranquilidade e segurança para 
salvar vidas e criar espaços mais seguros

Características
Testado com êxito:
Já salvou centenas de vidas em todo o mundo.

Sem riscos:
Não se introduz no corpo, pelo que não danifica a vítima

Válido para crianças e adultos:
Inclui 2 máscaras de criança e uma de adulto pelo que se adapta a praticamente 
qualquer pessoa.

Manuseamento simples:
Não é necessária nenhuma habilidade ou formação específica, podendo ser 
usado por uma criança ou em si mesmo.

Uso generalizado:
Pode ser usado com grávidas, obesos, idosos e pessoas em cadeiras de 
rodas, em que a Manobra de Heimlich pode se contraindicada ou ineficaz.

Atua em segundos:
É rápido e fácil de utilizar, libertando imediatamente a obstrução.

É possível transformar um espaço
público num lugar mais seguro

LifeVac  nos 
espaços públicos
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Campanha Contra a 
Asfixia por Engasgamento

Restaurantes, bares e cafetarias 
Cantinas escolares 
Hotéis 
Centros Geriátricos
Lugares públicos
Equipas de emergência 
Centros de Saúde 
Casas

A Lifevac conta com estudos clínicos independentes. Consulte-os em: www.lifevac.pt



INSTRUÇÕES EM CASO DE ASFIXIA POR ENGASGAMENTO
Se alguma pessoa for vítima de asfixia por engasgamento…

Encoraje a vítima a tossir

2    

4    

3    

1    

REPITA ATÉ ANULAR A OBSTRUÇÃO OU 5 VEZES

Se a obstrução continuar, 5 
compressões abdominais 

Se a tosse não for eficiente, 5 
palmadas nas costas

Se a obstrução 
continuar, utilize 
o LIFEVAC 

COLOCAR sobre 
o nariz e a boca  

EMPURRAR o 
punho/fole 

PUXAR pelo 
punho
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Cada unidade LifeVac contém:

· 1 dispositivo LifeVac

· 1 máscara grande de adulto 

· 1 máscara de bebê

· 1 máscara pediátrica

· Um Manual de informação e instruções de utilização

· Guia rápido em caso de asfixia por engasgamento

Se pertencer a uma associação ou organismo público, 
consulte-nos o seu caso e recomendar-lhe-emos a forma de 
melhorar a segurança em caso de asfixia por engasgamento


