MEDUMAT TRANSPORT
Zaawansowany respirator transportowy

Respirator transportowy firmy Weinmann Medumat Transport jest to sprawdzony na rynku respirator ciśnieniowo
i objętościowo zmienny, przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci oraz niemowląt.
Respirator ten daje możliwość wentylacji pacjenta do 30 dni (posiada tryby ciśnieniowe, które umożliwią wentylację
pacjenta ze śródmiąższowym zapaleniem płuc (czyli w przypadku powikłań wywołanych COVID-19).
Medumat Transport to wypróbowany w akcji respirator. Jest np. na wyposażeniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Cechy:
Tryby wentylacji:
 ciśnieniowo zmienne (PCV, CPAP+ASB, BiLevel)
 objętościowo zmienne (IPPV, S-IPPV, SIMV)
 objętościowo zmienne z regulowanym ciśnieniem (PRVC)
 NIV (z możliwością podłączenia dla wszystkich trybów
wentylacji)

Monitoring:
 Pomiar objętości i przepływu oddechu (BiCheck)
 Pomiar ciśnienia w drogach oddechowych
 KapnograFia mierzona w strumieniu bocznym
(opcjonalnie)
 Pomiar ciśnienia szczytowego, średniego, plateau
 Pomiar nieszczelności maski w trybie NIV

W trybie CPAP+ASB aparat umożliwia oddychanie spontaniczne z ciągłym dodatnim ciśnieniem powietrza
i dodatkowym wspomaganiem oddechu. Po wystąpieniu bezdechu aparat ^ automatycznie kontynuuje wentylację *
w trybie BiLevel lub SIMV wzależności od preferencji użytkownika, z ustawionymi wcześniej parametrami wentylacji.

Zastosowanie:
 Ratownictwo medyczne
 działania ratunkowe w miejscu zdarzenia i transport
do SOR
 Transport wewnątrz szpitalny
 SOR
 Oddział intensywnej terapii
 Opieka przed i pooperacyjna
 Sala wybudzeń
 Pracownie diagnostyczno/zabiegowe
 Transport poza szpitalny
 transport pacjenta do innych placówek służby zdrowia

Regulacja parametrów zawansowanych:
 Liniowy wzrost ciśnienia i przepływu
 Zmiana przebiegu przepływu
 Czas plateau
 Trigger wdechowy i wydechowy
Zasilanie
 Wymienny akumulator, z możliwością ładowania
zewnętrznie lub wewnatrznie z sieci 12-15 Volt DC
lub 100-240 VAC, 50/60 Hz

Parametry podstawowe
 Respirator stacjonarno-transportowy z zaawansowanymi
trybami wentylacji ciśnieniowej i objętościowej umożliwiający
transportowanie pacjenta z każdą niewydolnością oddechową
 Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością
zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym,
z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem
umożliwiającym zawieszenie na ramieniu
 Zestaw wyposażony w torbę ochronną wykonaną z materiału
typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń
lub wody do przestrzeni respiratora, umożliwiającą odczytanie
parametrów na ekranie oraz swobodny dostęp do wszystkich
funkcji
 Zasilanie respiratora transportowego AC 230V i DC 12V
 Płyta ścienna z zasilaniem 12V umożliwiająca bezpieczny
transport w ambulansie – PN EN 1789 – opcja
 Wymiana baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi
 System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie
poziomu naładowania i poprawność działania baterii
bez potrzeby włączania urządzenia
 Akumulator bez efektu pamięci
 Ładowanie baterii do 95 % 4h
 Zintegrowane z respiratorem gniazdo zasilania w gaz
umożliwiające wentylację bez straty ciśnienia
 Kapnografia - opcja
Parametry techniczne
 Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci
i niemowląt
 Waga respiratora 4,4 kg (z kapnografią 4,6 kg)
 Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar
 Zasilanie w sprężone powietrze o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar
 Zasilanie z baterii do 7.5 h – tryb IPPV zgodnie z ERC
 Wentylacja 100% tlenem i Air Mix (regulowany skokowo
40-100%)
 Temperatura pracy -18 do + 50˚C
 Przechowywanie w temperaturze zakresie -30˚do +70˚C
 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień
parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru
parametru po jego ustawieniu
 Tryby ratunkowe dla dorosłego, dziecka i niemowlęcia
umożliwiające rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji
za pomocą zdefiniowanych, kodowanych piktogramami
przycisków umieszczonych na panelu głównym
 Ustawienie parametrów oddechowych na podstawie wzrostu
i płci pacjenta
 Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora
każdorazowo po włączeniu urządzenia
 System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania
respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji
oraz elementów wykonawczych i obsługowych
 Filtr bakteryjno-wirusowego - opcja
 Dostęp do menu operatora zablokowany hasłem
 Aktywacja i deaktywacja trybów wentylacji
 Ustawienie własnych parametrów wentylacji
 Ustawienie własnych limitów alarmów
 Port USB do przesyłu danych dla celów serwisowych
i konserwacyjnych
 Moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodową transmisję
danych wentylacji do zewnętrznych urządzeń np. defibrylatora
- opcja
 Tryb demonstracyjny umożliwiający trening i szkolenie
z obsługi respiratora

Tryby wentylacji
 IPPV
 S-IPPV
 BiLevel +ASB
 CPAP + ASB
 SIMV +ASB
 PCV, aPCV
 PRVC +ASB
 Wentylacja bezdechu dostępna dla BiLevel + ASB, SIMV + ASB
 NIV dostępny dla BiLevel + ASB, aPCV, PCV, CPAP + ASB
 Wstępne natlenianie 100% O2 w zakresie 10 – 25 l/min
 Inhalacja w zakresie 0 – 10 l/min
 Maksymalny przepływ wyjściowy 150 l/min
Parametry regulowane
 Częstotliwość oddechowa zakres: 0 – 60 oddechów/min
 Objętość oddechowa zakres 50 – 2000 ml
 Ciśnienie PEEP zakres od 0 do 30 cmH2O
 Trigger przepływu regulowany osobno dla wdechu i wydechu,
z regulacją wdechu w zakresie 1 do 15 l/min oraz wydechu
w zakresie 5-50% przepływu maksymalnego.
 Regulacja stosunku wdechu do wydechu (I:E) w zakresie od 59:1 do 1:59
 Czas wdechu zakres 0,2 – 59 s
 Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych zakres od 3-60 mbar
 Ciśnieniowe wspomaganie oddechu zakres 0 – 30 mbar
 Możliwość regulacji liniowego wzrostu ciśnienia w 3 wariantach
 Możliwość regulacji liniowego przepływu ciśnienia w 3 wariantach
Obrazowanie parametrów
 Ciśnienie PEEP
 Maksymalne ciśnienie wdechowe
 Ciśnienie plateau
 Objętość oddechowa
 Objętość minutowa
 Częstość oddechowa – całkowita, spontaniczna, obowiązkowa
 Ciśnieniowe wspomaganie oddechu
 Przepływ
 Poziom stężenia O2
 Tryb oddechowy
Prezentacja graficzna
 Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 7 cali do
prezentacji parametrów nastawnych oraz mierzonych w postaci
krzywych
 Wyświetlanie 2 krzywych pomiarowych: ciśnienie przepływ
(wyświetlanie 3 krzywych z opcją Kapnografii)
 Tryb nocny
Alarmy
 Wysokiej/niskiej objętości oddechowej
 Wysokiej/niskiej wentylacji minutowej
 Wysokiej częstotliwości oddechowej
 Bezdechu
 Nieszczelności układu
 Wysokiego/niskiego poziomu O2
 Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych
 Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia oddechowego
 Rozładowanego akumulatora/braku zasilania
 Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju
alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim
 Poziom głośności alarmów zakres 45 dB – 80dB
 Dodatkowy wskaźnik alarmu LED
Zestaw tlenowy
 W zestawie butla tlenowa 2l aluminiowa pojemność 300l O2
przy 150 atm.
 Reduktor tlenowy z przepływomierzem 0-15 l/min, przewodu
ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do
zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA 2 m, maski nr 5,
przewodu pacjenta, płuca testowego
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