
 
RESPIRATOR TRANSPORTOWY PNEUMATYCZNY PNEUPAC RESCUPAC 2DM  
SN 1001232 ROK PROD. 2010r. 
 
Cena wywoławcza 3 000,00 zł 
 

 
 
Cechy produktu: 
 
- wentylacja zastępcza pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 20kg masy ciała 
- tryby wentylacji: CMV ; Demand i CMV/Demand (SMMV)  
- zintegrowana regulacja częstości i objętości oddechowej 
- 2 poziomy stężenia tlenu: 45% i 100%  
- wbudowany manometr ciśnienia w drogach oddechowych 
- zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa z alarmem akustycznym 
- zasilanie wyłącznie pneumatyczne, niskie zużycie gazu zasilającego do sterowania pracą 
respiratora 
- wskaźnik spadku ciśnienia gazu zasilającego 
- wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie w drogach 
oddechowych na poziomie 40 cmH2O 
- monoblokowa budowa, elementy sterujące osłonięte przez zarys obudowy 
- niewielkie wymiary i niska waga 
- odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur 
- odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne 
 
Brak paszportu technicznego- urządzenie sprawne  
 
Akcesoria- przewód zasilający do tlenu z szybkozłączem typu AGA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RESPIRATOR TRANSPORTOWY PNEUMATYCZNY PNEUPAC RESCUPAC 2DM  
SN 1001236 ROK PROD. 2010r. 
 
Cena wywoławcza 3 000,00 zł 
 

 
 
Cechy produktu: 
 
- wentylacja zastępcza pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 20kg masy ciała 
- tryby wentylacji: CMV ; Demand i CMV/Demand (SMMV)  
- zintegrowana regulacja częstości i objętości oddechowej 
- 2 poziomy stężenia tlenu: 45% i 100%  
- wbudowany manometr ciśnienia w drogach oddechowych 
- zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa z alarmem akustycznym 
- zasilanie wyłącznie pneumatyczne, niskie zużycie gazu zasilającego do sterowania pracą 
respiratora 
- wskaźnik spadku ciśnienia gazu zasilającego 
- wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa ograniczający ciśnienie w drogach 
oddechowych na poziomie 40 cmH2O 
- monoblokowa budowa, elementy sterujące osłonięte przez zarys obudowy 
- niewielkie wymiary i niska waga 
- odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur 
- odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, uszkodzenia mechaniczne 
 
Brak paszportu technicznego- urządzenie sprawne  
 
Akcesoria- przewód zasilający do tlenu z szybkozłączem typu AGA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESPIRATOR TRANSPORTOWY PNEUMATYCZNY PNEUPAC PARAPAC 2D  
SN 0807284 ROK PROD. 2008 r. 
 
Cena wywoławcza 4 000,00 zł 
 

 
 
 

Cechy Produktu: 

o Zasilanie wyłącznie pneumatyczne, 
o Niskie zużycie gazu zasilającego, 
o Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand, 
o Niezależna płynna regulacja częstości i 

objętości oddechowej, 
o System regulacji stężenia tlenu Air Mix, 
o Wbudowany manometr ciśnienia w drogach 

oddechowych, 
o Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 

zintegrowany z alarmem dźwiękowym 
wysokiego ciśnienia, 

o Płynna regulacja ciśnienia granicznego w 
układzie pacjenta, 

o Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego, 
o Możliwość pracy w rezonansie magnetycznym 

MRI, 
o Elementy sterujące osłonięte przez zarys 

obudowy, 
o Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, 

uszkodzenia mechaniczne, 
o Odporny na działanie wody oraz niskich i 

wysokich temperatur 

Brak paszportu techniczne 
 
Akcesoria- przewód zasilający do tlenu z 
szybkozłączem typu AGA  

Parametry Techniczne: 

o Zasada działania: czasowo zmienny generator 
przepływu, 

o Sterowanie: pneumatyczne, 
o Stały przepływ: 6 – 60 l/min., 
o Ciśnienie źródła zasilania: 280 – 600 kPa, 
o Częstość oddechowa: 8 – 40 odd/min., 
o Objętość oddechowa: 70 – 1300 ml, 
o Objętość minutowa: 2 – 20 l/min., 
o Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu: od 

1:1,3 (przy 40 odd/min.) do 1:3 (przy 8 odd/min.), 
o Zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: 20 

ml/cykl, 
o Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie 

oddechowej: 45% i 100%, 
o Zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie: 

20 – 80 cm H²O, 
o Tryb „Demand” – zastawka „na żądanie”: 

przepływ zależny od podciśnienia w układzie 
oddechowym, ciśnienie aktywacji 2 cm H²O, 
przepływ maksymalny > 120 l/min., 

o Zakres pomiaru wbudowanego manometru 
ciśnienia: od -10 do 100 cm H²O, 

o Temperatura pracy: od -15 °C do +50 °C, 
o Temperatura przechowywania: od -40 °C do +70 

°C, 

 
 
 



RESPIRATOR TRANSPORTOWY PNEUMATYCZNY PNEUPAC PARAPAC 2D  
SN 1312286  2013 r 
 
Cena wywoławcza 4 000,00 zł 
 

 
 

Cechy Produktu: 

o Zasilanie wyłącznie pneumatyczne, 
o Niskie zużycie gazu zasilającego, 
o Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand, 
o Niezależna płynna regulacja częstości i 

objętości oddechowej, 
o System regulacji stężenia tlenu Air Mix, 
o Wbudowany manometr ciśnienia w drogach 

oddechowych, 
o Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 

zintegrowany z alarmem dźwiękowym 
wysokiego ciśnienia, 

o System elektronicznych wskaźników oraz 
alarmów dźwiękowych i wizualnych, 

o Płynna regulacja ciśnienia granicznego w 
układzie pacjenta, 

o Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego, 
o Możliwość pracy w rezonansie magnetycznym 

MRI, 
o Elementy sterujące osłonięte przez zarys 

obudowy, 
o Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, 

uszkodzenia mechaniczne, 
o Odporny na działanie wody oraz niskich i 

wysokich temperatur 

Brak paszportu techniczne 
 
Akcesoria- przewód zasilający do tlenu z 
szybkozłączem typu AGA  

Parametry Techniczne: 

o Zasada działania: czasowo zmienny generator 
przepływu, 

o Sterowanie: pneumatyczne, 
o Stały przepływ: 6 – 60 l/min., 
o Ciśnienie źródła zasilania: 280 – 600 kPa, 
o Częstość oddechowa: 8 – 40 odd/min., 
o Objętość oddechowa: 70 – 1300 ml, 
o Objętość minutowa: 2 – 20 l/min., 
o Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu: od 

1:1,3 (przy 40 odd/min.) do 1:3 (przy 8 odd/min.), 
o Zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: 20 

ml/cykl, 
o Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie 

oddechowej: 45% i 100%, 
o Zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie: 

20 – 80 cm H²O, 
o Tryb „Demand” – zastawka „na żądanie”: 

przepływ zależny od podciśnienia w układzie 
oddechowym, ciśnienie aktywacji 2 cm H²O, 
przepływ maksymalny > 120 l/min., 

o Zakres pomiaru wbudowanego manometru 
ciśnienia: od -10 do 100 cm H²O, 

o Temperatura pracy: od -15 °C do +50 °C, 
o Temperatura przechowywania: od -40 °C do +70 

°C, 

 

 
 
 



 
RESPIRATOR TRANSPORTOWY PNEUMATYCZNY PNEUPAC PARAPAC 200D  
SN 1008200 2010 r 
 
Cena wywoławcza 4 000,00 zł 
 

 
 

Cechy Produktu: 

o Zasilanie wyłącznie pneumatyczne, 
o Niskie zużycie gazu zasilającego, 
o Dwa tryby wentylacji: Demand i CMV/Demand, 
o Niezależna płynna regulacja częstości i 

objętości oddechowej, 
o System regulacji stężenia tlenu Air Mix, 
o Wbudowany manometr ciśnienia w drogach 

oddechowych, 
o Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 

zintegrowany z alarmem dźwiękowym 
wysokiego ciśnienia, 

o System elektronicznych wskaźników oraz 
alarmów dźwiękowych i wizualnych, 

o Płynna regulacja ciśnienia granicznego w 
układzie pacjenta, 

o Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego, 
o Możliwość pracy w rezonansie magnetycznym 

MRI, 
o Elementy sterujące osłonięte przez zarys 

obudowy, 
o Odporny na wstrząsy, wibracje, upadki, 

uszkodzenia mechaniczne, 
o Odporny na działanie wody oraz niskich i 

wysokich temperatur 

Brak paszportu techniczne 
 
Akcesoria- przewód zasilający do tlenu z 
szybkozłączem typu AGA  

Parametry Techniczne: 

o Zasada działania: czasowo zmienny generator 
przepływu, 

o Sterowanie: pneumatyczne, 
o Stały przepływ: 6 – 60 l/min., 
o Ciśnienie źródła zasilania: 280 – 600 kPa, 
o Częstość oddechowa: 8 – 40 odd/min., 
o Objętość oddechowa: 70 – 1300 ml, 
o Objętość minutowa: 2 – 20 l/min., 
o Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu: od 

1:1,3 (przy 40 odd/min.) do 1:3 (przy 8 odd/min.), 
o Zużycie tlenu do sterowania pracą respiratora: 20 

ml/cykl, 
o Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie 

oddechowej: 45% i 100%, 
o Zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie: 

20 – 80 cm H²O, 
o Tryb „Demand” – zastawka „na żądanie”: 

przepływ zależny od podciśnienia w układzie 
oddechowym, ciśnienie aktywacji 2 cm H²O, 
przepływ maksymalny > 120 l/min., 

o Zakres pomiaru wbudowanego manometru 
ciśnienia: od -10 do 100 cm H²O, 

o Temperatura pracy: od -15 °C do +50 °C, 
o Temperatura przechowywania: od -40 °C do +70 

°C, 

 

 


