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Intubacja – zabezpieczenie dróg oddechowych
Rurki ustno-gardłowe
Najprostszy wariant udrożnienia górnych dróg oddechowych. Rurki wykonane są z tworzywa sztucznego o zaokrąglonych krawędziach. Kodowane są kolorami, dostępne
w 6 rozmiarach.

Rurki krtaniowe
Umożliwiają intubację na ślepo, poprzez wprowadzenie
rurki do przełyku i uszczelnienie przełyku poniżej i powyżej
wejścia do tchawicy. Oba balony uszczelniające napełnia się
jednym przewodem. Rurki krtaniowe występują w wersjach
jednorazowych i wielorazowych, oraz jednoświatłowych
i dwuświatłowych (z możliwością zgłębnikowania
żołądka).

Maska krtaniowa
Rurki intubacyjne
Klasyczne rurki intubacyjne z mankietem
niskociśnieniowym i oczkiem Murphiego.
Dostępne są w rozmiary od 5,0 do 10,0.

Maska z mankietem niskociśnieniowym wprowadzana na ślepo, umożliwia zabezpieczenie dróg oddechowych bez konieczności odchylania
głowy. Produkt jest alternatywą dla
klasycznej intubacji.

Rurki nosowo-gardłowe
Lubrykant
Pojedyncze opakowanie żelu medycznego ułatwiającego wprowadzenie rurek nosowych, krtaniowych i intubacyjnych do tchawicy.
Waga: 3 g.

Rurki nosowo-gardłowe zabezpieczają drożność dróg
oddechowych, są lepiej tolerowane przez pacjentów niż rurki krtaniowe / przełykowe, sprawdzają się także u pacjentów urazowych. Rozmiary
od 06 do 09.
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tlenoterapia
Uchwyt do rurki intubacyjnej Thomas™
Uchwyt wyposażony w śrubę dociskającą rurkę wewnątrz mocowania.
Istnieje możliwość użycia ssaka bez konieczności zdejmowania uchwytu.

Igła do dekompresji klatki piersiowej
(odbarczenia odmy)
Jednorazowa igła 14GA / 3,25” (2,1 x 83 mm) do ratunkowej dekompresji klatki piersiowej w sytuacji
wystąpienia odmy opłucnowej.

Ssak ręczny – jednorazowy
W całości jednorazowy zestaw do odsysania treści
z górnych dróg oddechowych. Ssak jest odporny na
odkształcenia i uszkodzenia w trakcie transportu.

Pleurofix® – zestaw do
drenażu opłucnej

Detektor CO2
Jednorazowy detektor stężenia CO2 w wydychanym powietrzu. Montowany bezpośrednio na rurkę intubacyjną.
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Prosty zestaw do odbarczania odmy
opłucnowej z powietrza i płynów.
Wyposażony w worek
do zbiórki płynu
z opłucnej.
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Worek samorozprężalny MICRO BVM™
Jedyny na świecie miniaturowy worek samorozprężalny, który na czas transportu można złożyć w formę
płaskiego dysku o średnicy 14 i wysokości 6 cm. Po
wyjęciu z opakowania worek przyjmuje kształt i funkcjonalność klasycznego VBM – z maską, zastawką pacjenta, rezerwuarem tlenowym i krótkim przewodem
tlenowym. Dostępne są wersje w kolorze czarnym,
pustynnym i jasnym silikonowym.

Worek
spakowany
na czas
transportu.

Zestaw do konikopunkcji
QUICKTRACH® – wersja wojskowa
Najbardziej popularny zestaw
do ratunkowej konikopunkcji.
Zintegrowany dren z mandrynem o średnicy 4 mm, wyposażony w ogranicznik głębokości
wkłucia. W zestawie także
strzykawka i opaska do mocowania mandrynu po wykonaniu
nakłucia. Całość spakowana
w odpornym na uszkodzenia
cylindrze.

Zawartość w komplecie.

Laryngoskop światłowodowy
Wykonany ze stali nierdzewnej, zgodny z tzw. „zielonym standardem”. Oświetlenie halogenowo-xenonowe. Rękojeść karbowana
ułatwiająca chwyt. Łyżki wykonane z jednego kawałka metalu. Możliwość demontażu światłowodu. Dostępne łopatki: Miller 00 – 4 oraz
McIntosh 1 – 4. Dostępne rękojeści: AA (pediatryczna), C (standardowa) oraz D (gruba).

Na zdjęciu łyżki McIntosh 1 – 4 ,
rękojeści AA i C.
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zestawy tlenowe
Standardowe wyposażenie:

Zestaw tlenowy podstawowy (TZT)
Zestaw tlenowy w torbie transportowej.
Skład zestawu: butla 2,7 l, reduktor DIN,
2 x maska tlenowa, rurki ustno-gardłowe 6 szt., adapter do zestawu Pin Index,
umożliwiający napełnianie butli z systemów
P/X. Możliwość zawieszenia torby na ramie
poziomej.

Reduktor Medi Select.

Butla 2,7 l.
Adapter.

Maski tlenowe.

Rurki ustno-gardłowe.

Zestaw tlenowy rozszerzony (OXY PAC)
Zestaw tlenowy z możliwością
rozszerzenia o pneumatyczny respirator transportowy. Możliwość
noszenia w ręku, na ramieniu, na
plecach i na ramie poziomej.

Respirator paraPAC 200D.

Rozdzielacz tlenowy Multistar
Przypinany paskami do korpusu butli tlenowej (bez względu na rozmiar
butli), dystrybutor tlenu dla 4 dodatkowych pacjentów. Każdy króciec tlenowy posiada własny przepływomierz z regulacją do 15 l/min. Podłączany do
głównego reduktora butli za pomocą przewodu z szybkozłączem AGA.
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Respirator paraPAC plus 300.

respiratory
Respirator powietrzny SAVe™
Unikalny respirator, który jako jedyny z dostępnych na rynku aparatów nie musi być zasilany sprężonym gazem, a jedynie z wbudowanej baterii. Może być podłączony do maski twarzowej lub rurki intubacyjnej (krtaniowej). Aparat dostarcza powietrze z atmosfery zewnętrznej do 5,5 godziny na jednym komplecie baterii.
Może być zasilany z każdego źródła prądu zmiennego 100 – 240 V (50 – 60 Hz). W sposób maksymalnie
bezpieczny zastępuje wentylację mechaniczną workiem lub metodą usta-usta, zapewniając bezpieczeństwo
i stałość wentylacji w trakcie transportu (tryb automatyczny). Możliwe jest wzbogacenie mieszaniny czystym
tlenem z zewnętrznego źródła. Wbudowane alarmy zablokowania, rozłączenia i spadku ciśnienia, z opcją
ich wyciszenia.
Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•

Objętość oddechowa: 600 ml
Częstość oddechowa: 10 odd/min
Ciśnienie graniczne w drogach oddechowych: 38 cm H2O
Czas ładowania baterii: do 6 godzin.
Wymiary zewnętrzne: 16,5 x 15,9 x 6,35 cm
Waga: 1,3 kg
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respiratory
Respirator transportowy
paraPAC™ 200D

Respirator transportowy
paraPAC™ plus 300

Jeden z najbardziej uniwersalnych, niezawodnych i wytrzymałych respiratorów transportowych, zasilanych 100% tlenem. Posiada
niezależną, płynną regulację częstości i objętości
oddechowej, regulację stężenia tlenu 45 –
100%, regulację ciśnienia granicznego w układzie pacjenta, system elektronicznych i akustycznych alarmów. Tryb pracy: Demand / CMV
Demand. Może pracować w środowisku MRI.
Specyfikacja:
Częstość oddechowa: 8 – 40 odd/min
Objętość oddechowa: 70 – 1300 ml
Objętość minutowa: 2 – 20 l/min
Waga: 3,1 kg

Najnowsza generacja respiratorów PAC, rozbudowany w stosunku
do modelu 200D o wbudowany PEEP i CPAP.
Specyfikacja:
Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8 – 40 odd/min
Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70 – 1500 ml
Zastawka PEEP zintegrowana: zakres regulacji 0 – 20 cmH2O
(model P310)
Przepływ w trybie CPAP: regulowany w zakresie 0 – 12,5 l/min
(model P310)
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50 / 100%
Zastawka bezpieczeństwa: regulowana w zakresie 20 – 60 cmH2O
Temperatura pracy: −10 do + 50 °C
Wymiary: 93 x 235 x 165 mm
Waga: 2,4 kg

Respirator ręczny VR1
Jeden z najprostszych, najmniejszych i najlżejszych respiratorów
pneumatycznych zasilanych 100% tlenem. Wyposażony w tryb
ręczny i automatyczny, w opcji z miksem tlenowym 60%.
Specyfikacja:
Temperatura pracy: − 18 do + 60 °C
Częstość oddechowa: 10 – 25 odd/min
Objętość oddechowa: 150 – 1050 ml
Waga: 0,42 kg
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Respirator polowy compPAC™
Jeden z najbardziej zaawansowanych respiratorów do użytku polowego. Posiada wbudowany kompresor i akumulator, dzięki czemu
może być używany w ratownictwie, transporcie, szpitalach polowych.
W połączeniu z parownikiem na twarz, może stanowić najprostszy
system anestetyczny dla użytku wojskowego. CompPAC jest zasilany
przez gaz 300 / 400 kPa lub w przypadku braku zewnętrznego źródła
energii, z wbudowanego kompresora. Zewnętrzna wtyczka pozwala
na zasilanie 24 / 28 V lub z jakiegokolwiek źródła prądu stałego lub
zmiennego. Respirator posiada certyfikat TOXALS do stosowania
w środowisku skażonym chemicznie i biologicznie.
Specyfikacja:
Przedział częstotliwości: 10 – 30 b/min
Objętość minutowa: 14 – 4 l/min
Zastawka ciśnienia granicznego: 30 – 80 cmH20
Koncentracja / stężenie O2: 100, 21 – 45%
Alarmy: rozłączenie, wysokie ciśnienie, brak baterii, bateria rozładowana, niskie napięcie
Wymiary:
350 x 210 x 210 mm
Waga: 8,5 kg

LOX – Liquid Oxygen –
– Systemy tlenu ciekłego
Ciekły tlen to najbardziej wydajne i bezpieczne źródło czystego tlenu w warunkach podwyższonego zagrożenia.
Najważniejsze fakty:
• ciekły tlen jest przechowywany w formie niskociśnieniowej 3,5 – 6,5 bar. Przebicie zbiornika nie powoduje gwałtownego rozszczelnienia i tym samym nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla otoczenia,
• tlen w formie skroplonej jest utrzymywany w temperaturze − 188,77 °C. Ogrzewanie się LOX powoduje przechodzenie do formy gazowej, wzrost ciśnienia i uwalnianie się nadmiaru z pojemnika / kontenera transportowego,
• ogromna wydajność: z 1litra ciekłego tlenu otrzymujemy 860 litrów tlenu w postaci gazowej,
• ciekły tlen jest 1,14 x cięższy od wody,
• najbezpieczniejsze źródło tlenu w strefie zagrożenia wybuchem,
• stosowany od ponad 50 lat w lotnictwie,
• dedykowany dla lotnictwa na każdy rodzaj statku powietrznego (śmigłowce, samoloty), do transportu naziemnego,
dla jednostek mobilnych – specjalnych, powietrzno-desantowych,
• niższa waga ogólna w porównaniu z systemami wysoko ciśnieniowymi,
• w normalnych warunkach w wyniku ogrzewania następuje utrata 1 litra ciekłego tlenu dziennie,
• obsługa napełniania LOX musi się odbywać z uwzględnieniem środków ochrony osobistej: maski na całą twarz, fartucha i rękawic kriogenicznych. Inne zasady bezpieczeństwa identyczne, jak przy obsłudze tlenu gazowego: unikanie ognia, tłuszczy, etc.
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systemy ciekłego tlenu
BMOS

MMOS

Jeden z najmniejszych, przenośnych systemów transportu LOX.
Wersja plecakowa, umożliwiająca przenoszenie 2 l LOX (1720 l tlenu
gazowego). Przepływ od 5 do 15 l/min. Dodatkowy port tlenowy dla
drugiego pacjenta lub dla innych urządzeń medycznych. Waga: 8,4 kg
z tlenem. Sterowanie zasilane 6 bateriami AA bez dodatkowych źródeł
energii. Zgodność ze standardem
MIL-STD-810.
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Najmniejszy stacjonarny system LOX o pojemności 4 l (3440 l tlenu w postaci gazowej) i przepływie od 5 do 15 l/min. Dwa dodatkowe porty tlenowe dla drugiego
pacjenta lub dla innych urządzeń medycznych. Waga: 15,9 kg z tlenem. Możliwy
montaż w pojazdach, śmigłowcach, statkach powietrznych. Sterowanie zasilane
jedną baterią 9 V bez dodatkowych źródeł energii. Zgodność ze standardem
MIL-STD-810.
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7- litrowy LOX konwerter
Wersja zaprojektowana w celu zamiany aktualnie istniejących butli na sprężony tlen medyczny w funkcjonujących instalacjach tlenowych. Wymiary
i konstrukcja zakłada montaż zbiornika w tych samych uchwytach, co butle
tradycyjne, lecz bez konieczności zmiany zabudowy śmigłowca czy pojazdu
lądowego. Jeden zawór zewnętrzny do podłączenia ogrzewacza LOX. Zgodność z MIL-STD-810
Waga: 17,7 kg z tlenem.

5- 10- 75- litrowy LOX konwerter
Stacjonarny lub przenośny zasobnik LOX przeznaczony do montażu w samolotach.
Zasila instalację tlenową załogową oraz oddzielny ogrzewacz LOX dla pacjentów.
Zgodność z MIL-DTL-19328 oraz MIL-STD-810.
Wersja 5 l: 4 300 l tlenu gazowego, 13 kg z tlenem.
Wersja 10 l: 8 600 l tlenu gazowego, 20 kg z tlenem.
Wersja 75 l: 64 000 l tlenu gazowego, 125 kg z tlenem.

Wersje 5l.
Wersje 10 l.

Wersja 75 l.
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Kołowy zasobnik LOX 230 l
Transporter umożliwia podpięcie do wszystkich
standardowych ciągników stosowanych na lotniskach.
Skrętne przednie koło i hamulec ręczny umożliwiają
holowanie, ale także pchanie ręczne. Służy jako źródło
do napełniania wszystkich innych systemów LOX
w standardzie CRU-50. Zgodny ze standardami
MIL-PRF-38170 oraz MIL-STD-810.

BMOS FS – stacja do napełniania LOX
Przenośna stacja do napełniania innych przenośnych systemów LOX, zawiera 20 l
ciekłego tlenu. Średni czas napełniania innych przenośnych systemów wynosi około
3 minuty. Waga: 57 kg z tlenem. Możliwość przenoszenia przez minimum 2 osomontażu w samolocie / pojeździe. Zasilanie: 2 baterie 9 V. Zgodność z MIL-STD-810.
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by,

NPTLOX – 10- 20- litrowy
Przenośny system zawierający 10 lub 20 litrów
LOX (8 600 lub 17 200 l tlenu gazowego). Maksymalny przepływ to 66 l/min przy ciśnieniu 3,4 bar.
System posiada 3 (dla wersji 10 l) lub 6 (dla wersji
20 l) portów na szybkozłączkach oraz 3 zestawy
6-cio metrowych przewodów tlenowych, 3 zastawki przepływowe, 3 nawilżacze i 3 adaptery.
Każda z zastawek może zapewnić podaż tlenu dla
jednego pacjenta od 5 do 15 l/min. Każdy z portów
szybkozłącza może dodatkowo zasilać urządzenia
pneumatyczne i inną aparaturę medyczną.
Waga: 68 kg z tlenem. Możliwość przenoszenia
przez minimum 2 osoby, montażu w samolocie
lub pojeździe. Zasilanie: 2 baterie 9 V. Zgodność
z MIL-STD-810.

Wymiennik ciepła LOX
Zadaniem wymiennika ciepła jest
ogrzanie przepływającego tlenu
gazowego lub ciekłego do temperatury otoczenia 20 °C przed podaniem
pacjentowi lub załodze samolotu do
oddychania. Dostępne są różne wielkości i konfiguracje wymiennika ciepła.

OGL 40 – generator tlenu ciekłego

Zestaw do przelewania LOX
Przewód do napełniania systemów transportowych
LOX z innych źródeł zasilania tlenem (np. OGL).
Zestaw składa się z zastawki bezpieczeństwa, ręcznej
zastawki, łącznika w standardzie CRU-50 oraz przewodu o długości 25 lub 38 cm. Całość spakowana
w walizce.

Jest to przenośna stacja generująca tlen z powietrza atmosferycznego oraz skraplacz do
postaci tlenu ciekłego. Wydajność pracy to 15 litrów 93% tlenu medycznego w postaci
gazowej lub 1 litr tlenu ciekłego na godzinę. Wewnętrzny zbiornik umożliwia przechowywanie do 40 l LOX. Sterowanie generatorem jest intuicyjne i niezwykle proste,
a izolowany przewód do napełniania LOX jest kompatybilny ze wszystkimi innymi
systemami LOX w standardzie CRU-50). Konstrukcja umożliwia podnoszenie wózkiem
widłowym lub przesuwanie na 4 kółkach po podłożu. Osiem wbudowanych uchwytów mocujących umożliwia niezawodne zabezpieczenie OGL
na czas transportu lotniczego lub lądowego. OGS
i OGL pracują na zasilaniu 208 – 240 V, jednofazowym 30 Amp.
Zgodne ze standardem MIL-STD-810.
Waga OGL 40: 380 kg z tlenem
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