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Respirator reanimacyjno-transportowy  
paraPAC P20D i P200D

NSN 6515-99-7466265

OPIS PRODUKTU:
ParaPAC to łatwy w obsłudze, pneumatycznie zasilany respira-
tor transportowy, znajdujący zastosowanie na oddziałach inten-
sywnej opieki medycznej, salach pooperacyjnych, szpitalnych 
oddziałach ratunkowych, w karetkach reanimacyjnych, śmigłow-
cach ratowniczych. Zakres parametrów wentylacji pozwala na 
zastosowanie go do reanimacji i czasowej wentylacji dorosłych 
i dzieci o masie ciała powyżej 5 kg. Respirator pracuje w dwóch 
trybach wentylacji: Demand i CMV/Demand. Trwała obudowa 
gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, 
wstrząsy i wibracje oraz niezakłóconą pracę w niekorzystnych 
warunkach środowiskowych (niskie i wysokie temperatury, inten-
sywne opady atmosferyczne). Elementy sterujące oraz wskaźni-
ki umieszczono na obudowie, co zabezpiecza je przed uderze-
niami i przypadkowym przestawieniem. Wbudowany manometr 
zapewnia ciągłe monitorowanie ciśnienia w układzie oddecho-
wym. ParaPAC może być przystosowany do pracy w środowi-
sku rezonansu magnetycznego. Model P200D wyposażony jest 
w elektroniczny system alarmów dźwiękowych i wizualnych. 
Respirator może być montowany w miejscu przeznaczenia za 
pomocą różnego typu uchwytów: ściennego karetkowego (model 
510A1710), karetkowego typu „kieszeń“ (model 1135-S), szpital-
nego na respirator z butlą tlenową (model Venti-200), na szynę 
Modura (model A4843/CE) lub na ramę (model A4844/CE). 
Standardowo paraPAC wyposażony jest w silikonowy przewód 
pacjenta wielorazowego użytku (model 69-16-130), zastawkę 
pacjenta (model 80-14-000) oraz przewód zasilający do tlenu 
z szybkozłączem typu AGA (model 03.250.001/110). Butla tle-
nowa o poj. 2,7 l (model BA 2.7), reduktor z przepływomierzem 
(model Mediselect 25), zastawka PEEP (modele 80-13-001 lub 
80-13-005), adapter zastawki PEEP (model 80-13-003), filtry od-
dechowe (modele BB25G lub Thermovent), torba transportowa 
(model OXYPAC), przewód pacjenta jednorazowy (model 1574), 
silikonowe maski twarzowe różnego typu (modele od 80-11-000 
do 80-11-005) są wyposażeniem opcjonalnym tego respiratora. 
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PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny 
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli. 

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.
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CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:
• zasilanie wyłącznie pneumatyczne
• niskie zużycie gazu zasilającego
• dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand
• niezależna płynna regulacja częstości i objętości oddechowej
• system regulacji stężenia tlenu Air Mix 
• wbudowany manometr ciśnienia w drogach oddechowych
• ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia 
• płynna regulacja ciśnienia granicznego w układzie pacjenta
• wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego
• system elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych (model P200D)
• możliwość pracy w rezonansie magnetycznym MRI
• monoblokowa budowa 
• elementy sterujące osłonięte przez zarys obudowy
• odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne
• odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur
• niewielkie wymiary
• niska waga

PARAMETRY TECHNICZNE:
• zasada działania: czasowo zmienny generator przepływu
• sterowanie: pneumatyczne
• stały przepływ: 6 – 60 l/min
• ciśnienie źródła zasilania: 270 – 600 kPa
• częstość oddechowa: 8 – 40 odd/min
• objętość oddechowa: 70 – 1300 ml
• objętość minutowa: 2 – 20 l/min
• stosunek czasu wdechu do czasu wydechu: od 1:1,3 (przy 40 odd/min) do 1:3 (przy 8 odd/min)
• zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: 20 ml/cykl
• regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej: 45% i 100%
• zastawka bezpieczeństwa: regulowana w zakresie 20 – 80 cmH2O
• tryb „Demand” - zastawka „na żądanie”: przepływ zależny od podciśnienia w układzie oddechowym, ciśnienie aktywacji 

2 cm H2O, przepływ maksymalny > 120 l/min.
• zakres pomiaru wbudowanego manometra ciśnienia: od -10 do 100 cmH2O
• temperatura pracy: -15 °C do + 50 °C
• temperatura przechowywania: - 40 °C do + 70 °C
• czas pracy z butli: 

20 minut (1 l objętości tlenu, ciśnienie tlenu w butli 200 bar, objętość oddechowa 800 ml, częstości  
12 odd/min, wentylacja 100% tlenem)
56 minut (1 l objętości tlenu, ciśnienie tlenu w butli 200 bar, objętość oddechowa 800ml, częstość  
12 odd/min, wentylaca mieszaniną tlenu i powietrza w trybie „Air mix“)

• zasilanie modułu alarmowego: 
standardowa bateria litowa typ 123A (model P200D)
bateria litowa AA Pneupac W269-023 do użytku w środowisku MRI 

• wymiary: 92 x 220 x 162 mm
• waga: 

3,0 kg (model P20D),
3,1 kg (model P200D)
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