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Medseven z siedzibą w Solcu Kujawskim posiada 
kompleksową ofertę sprzętu i aparatury 
medycznej. Prowadzi również dystrybucję 
sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, 
akcesoriów medycznych oraz szeroką gamę 
sprzętu jednorazowego. 

Firma świadczy usługi serwisowe na terenie 
całej Polski posiadając ku temu wszystkie 
niezbędne certykaty.

Pracownicy rmy Medseven służą 
profesjonalnym doradztwem w zakresie 
doboru optymalnego wyposażenia 
medycznego, sprzętu i akcesoriów zarówno 
dla osób leczonych w warunkach 
szpitalnych, jak i domowych.

Realizujemy wnioski
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h
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RESPIRATORY

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 VENTILOGIC PLUS Model:

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 VENTIMOTION 2 Model:

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b
- Zakres używania przy ciśnieniu otoczenia: 600 - 1100 
hPa
- Zakres ciśnień:
      IPAP
            6-35hPa (przeciekowy)
            4-45 hPa (z zastawką)
      PEEP/EPAP
            4-20hPa (przeciekowy)
            0-20 hPa (z zastawką)
      CPAP 4-20 hPa
        dokładność
        do 35hPa +/- 0,8hPa
        od 35hPa +/- 1,5hPa
        przyrost 0,2 hPa
- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T,
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV, SIMV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Alarmy zjologiczne
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II a
- Zakres używania przy ciśnieniu otoczenia: 600 - 1100 
hPa
- Zakres ciśnień:
        IPAP 6-40 hPa
        EPAP 4-20 hPa
        CPAP 4-20 hPa
        dokładność +/-0,6 hPa
        przyrost 0,2 hPa
- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Tryby wentyalcji: CPAP, ST (S), T
- Alarmy zjologiczne
- Wymiary: 23 x 12 x 28 cm
- Waga: ok. 3.7 kg

Kategoria: Respiratory Kategoria: Respiratory 

Tel. kom. +48 733-243-533 
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja

obsługi

- Typ wentylacji - NIV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja

obsługi
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV
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- Life support 24h
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV
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- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY

NAWILŻACZE 
DO RESPIRATORÓW

Producent: Fisher&Paykel
 MR850 Model:

Producent: Fisher&Paykel
 AIRVO™ 2   Model:

SPECYFIKACJA
- Generator przepływu z wbudowanym nawilżaczem, 
który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe 
samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez 
różnego rodzaju przyłącza
- Komfortowe podawanie tlenu i nawilżonej mieszanki 
oddechowej w szerokim zakresie przepływów, bez 
niewygody stosowania maski twarzowej
- Miękkie elastyczne wypustki donosowe opracowane 
z myślą o komfortowym i długotrwałym stosowaniu
- Wydajność: >33 mg/l przy 37°C, >10 mg/l przy 34°C, 
>10 mg/l przy 31°C
- Max. temperatura dostarczanego gazu: 43°C
- Max. przepływ powietrza: 10-60 l/min (domyślny), 2-
25 l/min (tryb dziecięcy)
- Max. dopływ tlenu: 60 l/min
- Zasilanie: 100-115 v 2.2. A (2.4 a max), 220-240 v 1.8 a 
(2.0 a max), 50-60 hz
- Poziom głośności: 45 dB
- Wymiary: 29.5 x 17 x 17.5 cm
- Waga: 2.2 kg (urządzenie), 3.4 kg (zestaw z 
akcesoriami)

SPECYFIKACJA
- Automatycznie kontroluje temperaturę i nawilżanie
- Kompatybilny ze wszystkimi respiratorami
- Optymalna temperatura i nawilżanie 37°C przy 44 
mg/L (44 miligramy wody na litr powietrza)
- Dokładna informacja o temperaturze przy wylocie z 
układu

- Wyświetlacz LED
- Alarmy ułatwiające obsługę
- Zestaw zawiera: komorę jednorazowego użytku 

- Zasilanie: 2.0 A max. przy 115 V~, 50/60 Hz

- Wymiary: 14 x 17.3 x 13.5 cm
- Waga: 2.8 kg

Producent: Fisher&Paykel
 HC150 Model:

SPECYFIKACJA
- Zakres: 30°C do 65°C
- Wymiary: 5.4 x 13.2 x 14.6 cm
- Waga: 0.8 kg.

Kategoria: Nawilżacze do respiratorów Kategoria: Nawilżacze do respiratorów

Kategoria: Nawilżacze do respiratorów
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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- Typ wentylacji - NIV, INV
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KONCENTRATORY TLENU

Koncentrator tlenu jest urządzeniem wykorzystywanym w 
medycynie do dostarczania pacjentowi ciągłych dostaw 
powietrza ze zwiększoną zawartością tlenu. 
Koncentratory stanowią tańszą i bezpieczniejszą alternatywę dla 
butli ze sprężonym tlenem, które w razie wycieków mogą podnosić 
ryzyko wybuchu pożaru. 

Kategoria: Koncentratory tlenu stacjonarne

Producent: DeVilbiss
 Compact 5LModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: DeVilbiss
 iGoModel:

SPECYFIKACJA
- Tempo dostarczania: 0.5-5 l/min
- Maksymalny zalecany przepływ: 5 l/min
- Ciśnienie na wyjściu: 58.6 kPa
- Dane zasilania: 220-230 V-, 50Hz, 1.55A ; 230 V-, 60Hz, 
1.9A
- Ilość procentowa tlenu: 1-5 l/min = 93% ±3%
- Poziom głośności: <40 dB
- Waga: 16.3 kg
- W zestawie: pojemnik nawilżacza, kaniula 
nosowa 2 m, przedłużka do kaniuli 7.6 m, maseczka do 
podawania tlenu

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ pulsacyjny 1 - 6, 
przepływ ciągły 1 - 3 l/min
- Stężenie tlenu: 91 % (± 3 %)
- Maks. ciśnienie w układzie: 103.5 kPa
- Ciśnienie tlenu na wyjściu: 34.5 kPa ± 7 kPa
- Temperatura pracy: 5 °C - 40 °C
- Poziom głośności: 47.8 dB przy przepływie 3 l/min, 40 
dB przy przepływie pulsacyjnym 3
- Zasilanie: 90 - 264 VAC, 50 - 60 Hz
- Możliwość zasilania 12 V 
- Regulacja pulsacyjna przepływu tlenu: 1.0 - 6.0 
(wzrost co 0.5)

- Czas działania baterii: 
2.4 godziny przy przepływie ciągłym 2 l/min
1.3 godziny przy przepływie ciągłym 3 l/min
3.6 godziny przy przepływie pulsacyjnym 2.0
2.1 godziny przy przepływie pulsacyjnym 6.0
- Temperatura pracy: 10-40 °C
- Wymiary: 49.0 x 31.2 x 18.0 cm
- Waga: 8.6 kg (z baterią)

SPRZĘT PREZENOŚNY
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E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

7

- W zestawie: pojemnik nawilżacza, kaniula 
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

84

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY



4

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi- Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

94

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY



4

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi- Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu stacjonarne

Producent: Chart Industrial
 VisionAire 5Model:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industrial
 Focus Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 
- Stężenie tlenu*: 90 % (+5.5/-3 %)  *przy ciśnieniu 
atmosferycznym 101 kPa w temperaturze 21°C
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz, 11 - 16 VDC
- Czas pracy przy zastosowaniu tylko baterii 
wewnętrznej: 1.5 godziny - 3 godzin na jednej baterii 
(2 szt. w zestawie)
- Przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie: 7 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Poziom głośności: 45 dB
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 16.4 x 12.2 x 6.1 cm
- Waga: 0.8 kg, 0.2 kg bateria (2 szt. w zestawie) (0.8 kg 
dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Przepływ tlenu: 0.5 - 5 l/min
- Bezobsługowa praca
- Zasilanie: 230 V AC; 50 Hz
- Pobór mocy: 290 W
- Temperatura pracy: 4°C - 40°C
- Temperatura przechowywania: -20°C - 60°C
- Poziom głośności: ok. 40 dB
- Alarmy:  brak zasilania, wysokie i niskie ciśnienie, 
wysoka temperatura, niskie stężenie tlenu
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Możliwość łatwego przemieszczania na kółkach
- Wymiary: 52.8 x 35.8 x 29.2 cm
- Waga: 13.6 kg

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 



4

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

124

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi- Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

134

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu stacjonarne

Producent: CAIRE
 Companion 5Model:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: SeQual
 Eclipse 5Model:

SPECYFIKACJA
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Przepływ tlenu: przepływ ciągły 0.5 - 3 l/min (przyrost 
co 0.5 l), przepływ pulsacyjny 16-192ml/wdech
- Bezobsługowa praca
- Zasilanie: 100-240 V AC; 50-60 Hz
- Pobór mocy: 285 W przy przepływie 2 l/min, max. 350 
W
- Temperatura pracy: 10°C - 40°C
- Poziom głośności: 48 dB w trybie ciągłym 3.0 l/min, 40 
dB przy przepływie pulsacyjnym 3.0
- Czas pracy na pełnej baterii: 2 godziny (przy 2 l/min 
ciągłego przepływu); 5.1 godziny (przy przepływie 
pulsacyjnym 32ml)
- Czas ładowania podczas pracy: 1.8 do 5.0 godzin 
dla osiągnięcia 80% pojemności (w zależności od 
przepływu)
- Alarmy:  utrata zasilania, niski poziom naładowania 
baterii, niskie natężenie tlenu, przepływ tlenu poza 
normalne granice, brak oddechu w trybie dozowania 
impulsów, awaria jednostki głównej
- Możliwość łatwego przemieszczania na kółkach
- Teleskopowa rączka
- Wymiary: 49.0 x 31.2 x 18.0 cm
- Waga: 8.3 kg

SPECYFIKACJA
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Przepływ tlenu: 0.5 - 5 l/min
- Bezobsługowa praca
- Zasilanie: 230 V AC; 50 Hz
- Pobór mocy: 285 W przy przepływie 2 l/min, 
max. 350 W
- Temperatura pracy: 5°C - 40°C, przy wilgotności 
względnej 10-95%
- Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C, przy 
wilgotności względnej do 95%
- Poziom głośności: 40 dB przy przepływie 2 l/min
- Alarmy:  brak zasilania, wysokie i niskie ciśnienie, 
wysoka temperatura, niskie stężenie tlenu
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Możliwość łatwego przemieszczania na kółkach
- Wymiary: 54.6 x 31.8 x 34.2 cm
- Waga: 16.3 kg

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 



4

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

144

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY

APARATY DO LECZENIA 

BEZDECHU SENNEGO

Aparaty CPAP – urządzenia wykorzystujące jedną z nowoczesnych 
technologii a zarazem najskuteczniejszą uznaną metodę leczenia 
obturacyjnego bezdechu sennego. Technologia ta wykorzystuje 
wytwarzanie stałego, dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych. Aparat umieszczony w dowolnym przez pacjenta 
miejscu, dostarcza powietrze pod ciśnieniem przez układ 
oddechowy i maskę oddechową. Aparaty CPAP/AutoCPAP 
przywracają lepszą drożność oddechową poprzez usztywnienie 
górnych dróg oddechowych przez co ułatwiają należyte 
funkcjonowanie pacjentów. Aparaty CPAP/AutoCPAP są 
refundowane przez NFZ w wysokościach 90% ich wartości, lecz nie 
więcej niż 1890 zł.

Kategoria: Aparaty do terapii bezdechu sennego

Producent: BMC
 RESMART GII AUTOCPAP Z NAWILŻACZEM I MASKĄModel:

SPECYFIKACJA

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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Do każdego aparatu CPAP
oferujemy szeroki wybór
masek oddechowych.

- Tryby pracy: CPAP, AutoCPAP
- Ciśnienie z zakresu: 4-20 cmH20
- Poziom głośności (przy 10 cmH20): <28 Db
- Wymiary aparatu (bez nawilżacza): 
17 x 19,6 x 11,8 cm
- Wymiary aparatu (z nawilżaczem): 29 x 19,6 x 13,4 cm
- Waga (bez nawilżacza): około 1,5 kg
- Waga (z nawilżaczem): około 2,5 kg
- Gwarancja: 30 miesięcy
- Zapis na karcie SD: 365 dni

W skład zestawu wchodzi:

1)      Aparat do leczenia bezdechu 
Auto CPAP Resmart GII Auto
2)      Oryginalny, podgrzewany nawilżacz
3)      Maska – do wyboru nosowa lub ustno-nosowa
4)      Wymienne ltry – 2 szt. (jeden w aparacie
 i jeden zapasowy)
5)      Karta SD (znajdująca się w aparacie)
6)      Przewód powietrzny
7)      Torba podróżna
8)      Zasilacz
9)      Karta gwarancyjna
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi- Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

154

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV
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- Life support 24h

APARATY DO LECZENIA 

BEZDECHU SENNEGO

Aparaty CPAP – urządzenia wykorzystujące jedną z nowoczesnych 
technologii a zarazem najskuteczniejszą uznaną metodę leczenia 
obturacyjnego bezdechu sennego. Technologia ta wykorzystuje 
wytwarzanie stałego, dodatniego ciśnienia w drogach 
oddechowych. Aparat umieszczony w dowolnym przez pacjenta 
miejscu, dostarcza powietrze pod ciśnieniem przez układ 
oddechowy i maskę oddechową. Aparaty CPAP/AutoCPAP 
przywracają lepszą drożność oddechową poprzez usztywnienie 
górnych dróg oddechowych przez co ułatwiają należyte 
funkcjonowanie pacjentów. Aparaty CPAP/AutoCPAP są 
refundowane przez NFZ w wysokościach 90% ich wartości, lecz nie 
więcej niż 1890 zł.

Kategoria: Aparaty do terapii bezdechu sennego

Producent: BMC
 RESMART GII AUTOCPAP Z NAWILŻACZEM I MASKĄModel:

SPECYFIKACJA

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu
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Do każdego aparatu CPAP
oferujemy szeroki wybór
masek oddechowych.

- Tryby pracy: CPAP, AutoCPAP
- Ciśnienie z zakresu: 4-20 cmH20
- Poziom głośności (przy 10 cmH20): <28 Db
- Wymiary aparatu (bez nawilżacza): 
17 x 19,6 x 11,8 cm
- Wymiary aparatu (z nawilżaczem): 29 x 19,6 x 13,4 cm
- Waga (bez nawilżacza): około 1,5 kg
- Waga (z nawilżaczem): około 2,5 kg
- Gwarancja: 30 miesięcy
- Zapis na karcie SD: 365 dni

W skład zestawu wchodzi:

1)      Aparat do leczenia bezdechu 
Auto CPAP Resmart GII Auto
2)      Oryginalny, podgrzewany nawilżacz
3)      Maska – do wyboru nosowa lub ustno-nosowa
4)      Wymienne ltry – 2 szt. (jeden w aparacie
 i jeden zapasowy)
5)      Karta SD (znajdująca się w aparacie)
6)      Przewód powietrzny
7)      Torba podróżna
8)      Zasilacz
9)      Karta gwarancyjna
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu
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Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY

Kategoria: Aparaty do terapii bezdechu sennego

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA 20AModel:

Kategoria: Aparaty do terapii bezdechu sennego

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA SMARTModel:

SPECYFIKACJA
- Tryb pracy: CPAP, autoCPAP
- Urządzenie terapeutyczne APAP do leczenia 
pacjentów z obstrukcyjnym bezdechem sennym o 
zmiennym zapotrzebowaniu na powietrze pod 
ciśnieniem. Ciśnienie terapii dostosowuje się 
automatycznie do zapotrzebowania pacjenta
- Ciśnienie CPAP: 4 do 20 hPa
- Funkcja ułatwiająca wydech poprzez łagodne 
obniżanie ciśnienia (softPAP)
- Niezawodna technologia FOT rozróżnia bezdech 
obturacyjny od centralnego bezdechu sennego
- Szybka adaptacja do terapii, dzięki funkcjom: 
SoftSTART, AutoSTART-STOP oraz Feedback
- Dwa osobne menu: dla pacjenta i kliniczne, łatwe w 
obsłudze, przyjazne dla użytkownika, przejrzysta 
struktura menu
- Duży i czytelny wyświetlacz LCD, przejrzyste, łatwe do 
zrozumienia komunikaty
- Ciśnienie terapeutyczne z zakresu 4-20 mBar
- Wyjątkowo cicha praca: <26 dB(A) przy 10 mBar
- Nowoczesna, kompaktowa stylistyka
- Wymiary: 17 x 13.5 x 18 cm (dł x wys x szer)
- Waga: 1.34 kg

SPECYFIKACJA
- Urządzenie terapeutyczne APAP do leczenia 
pacjentów cierpiących na obturacyjny bezdech 
senny ze zmiennym zapotrzebowaniem na ciśnienie. 
Ciśnienie terapeutyczne dopasowuje się 
automatycznie do zapotrzebowania ciśnieniowego 
pacjenta.
- Tryb pracy: CPAP, autoCPAP
- Funkcja ułatwiająca wydech poprzez łagodne 
obniżanie ciśnienia (softPAP)
- Zakres ciśnień CPAP: od 4 do 20hPa
- Niezawodna technologia FOT rozróżnia bezdech 
obturacyjny od centralnego bezdechu sennego
- Szybka adaptacja do terapii, dzięki funkcjom: 
SoftSTART, AutoSTART-STOP oraz Feedback
- Szczegółowe dane terapii z ostatnich 14 dni oraz 
dane statystyczne z 365 dni
- Zintegrowane podgrzewanie rury zapobiegające 
kondensacji w układzie jak i w masce (układ z 
podgrzewaniem opcjonalnie)
- Intuicyjna i łatwa obsługa
- Nowoczesna, kompaktowa stylistyka
- Wymiary: 17 x 13.5 x 18 cm 
- Waga: ok. 1.4 kg

APARATY DO LECZENIA 

BEZDECHU SENNEGO

Tel. kom. +48 733-243-533 
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- W zestawie: uklad oddechowy, ltr, maska - W zestawie: uklad oddechowy, ltr, maska
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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POLISOMNOGRAFY

Polisomnograf to urządzenie służące do rejestrowania i badania 
czynności organizmu ludzkiego w czasie snu. Najczęściej 
spotykane zapisy snu to EEG, EMG, EOG. Nasze urządzenia 
posiadają wszystkie niezbędne na rynku metody pomiarowe, 
stosując przy tym najwyższy standard badawczy.

Kategoria: Polisomnografy

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 MiniScreen PlusModel:

Kategoria: Polisomnografy

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 MiniScreen ProModel:

SPECYFIKACJA
- Czujnik przepływu - rejestracja oddechu poprzez nos 
oraz usta przy użyciu kaniuli, dzięki temu podczas 
badania można używać zarówno maskę nosową, jak i 
pełnotwarzową
- Pulsoksymetr (częstotliwość pulsu / saturacja) miękki 
klips z czujnikiem o podwyższonej żywotności
- Klatka piersiowa / brzuch - system czujników 
rejestrujących ruch pacjenta
- Rejestracja dźwięków oddechowych (chrapanie) 
bezpośrednio poprzez kaniulę bez potrzeby używania 
dodatkowego mikrofonu 
- Zintegrowany czujnik położenia ciała
- Pomiar ciśnienia oddechowego 0 - 20 cm H2O
- Czujnik natężenia światła
- Pletyzmograf
- Zawiera: oprogramowanie, zestaw czujników, etui, 
24-miesięczna gwarancja na urządzenie, 12-
miesięczna gwarancja na baterię 

SPECYFIKACJA
- Możliwość monitorowania online
- Czujniki ruchu klatki piersiowej i brzucha
- Puls / SpO2 / pletyzmograf
- Wbudowany czujnik położenia ciała   
- Wykrywanie chrapania
- Czujnik natężenia światła
- Przepływomierz oraz termistor
- Złącze LEMG
- Złącze EKG
- Pomiar czasu propagacji fali tętna (ptt-pulse transit 
time)
- Moduł neurologiczny  6 x EEG; 2 x EOG; 3 x EMG
- Moduł online 
- Kompaktowa i lekka budowa

- Wbudowany interfejs USB
- Wbudowany zegar systemowy
- Oprogramowanie do nagrywania i oceny
- Szybka procedura automatycznej diagnostyki danych 
na komputerze

- Funkcja eksportu raportu w różnych formatach zapisu
- Wymiana danych przez internet (e-mail) 
- Funkcja archiwizacji i zarządzania danymi pacjenta
- Funkcja edycji wideo
- Integracja z siecią
- Zestaw czujników
- Oprogramowanie
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY

KOFLATORY / ASYSTORY KASZLU

Koator zwany również asystentem (asystorem) kaszlu, jest 
urządzeniem mechanicznym, stymulującym i wspomagającym 
naturalny kaszel, skutecznie stosowanym u osób z osłabionym 
układem mięśni oddechowych.
Sposób działania koatora wzorowany jest - co bardzo ważne - na 
samej zjologii kaszlu. Najpierw urządzenie wtłacza do płuc dużą 
ilość powietrza, po czym następuje błyskawiczna zmiana kierunku 
ciśnienia, co powoduje szybkie opróżnienie płuc i odpowiednie 
przemieszczanie się wydzieliny (śluzu). Koator wzmacnia kaszel 
czyniąc go o wiele bardziej skutecznym, pomaga w udrożnieniu 
dróg oddechowych, ułatwia oddychanie i zmniejsza ryzyko 
powtarzających się infekcji.

Kategoria: Asystory kaszlu

Producent: B&D Electromedical
 NIPPY ClearwayModel:

SPECYFIKACJA
- Tryby pracy:
      manualny (sterowanie zintegrowane lub poprzez 
pilota)
      automatyczny podstawowy (programowanie 
pojedynczego cyklu)
      automatyczny z programowaniem (ustawianie 
pełnej sesji terapeutycznej)
      automatyczny z programowaniem wyzwalania 
(inicjowany oddechem pacjenta)
- Wentylacja mechaniczna nieinwazyjna NIV
- Oddychanie przerywanymi ciśnieniami dodatnimi
- Funkcja oscylacji – zwiększenie wydalania 
zalegającej wydzieliny
- Ciśnienie wdechowe: 60 cmH2O (0 – 6 kPa)
- Ciśnienie wydechowe: -60 cmH2O (0 – -6 kPa)
- Tryb NIV:
        IPAP: 3 – 40 cmH2O (0.3 - 4 kPa)
        EPAP: 3 – 10 cmH2O (0.3 - 1 kPa)
- Wymiary: 29.7 x 22.3 x 13.2 cm (dł x wys x szer)
- Waga: 3kg
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Akcesoria dodatkowe

- ustniki, 
- spinki do nosa, 
- jednorazowe maski pełnotwarzowe,
-  filtry antybakteryjne o niskiej rezystancji,
- łącznik tlenowy, 
- ręczny kontroler, 
- torba,
- zewnętrzna bateria,
- zewnętrzna ładowarka
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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- Typ wentylacji - NIV, INV
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

SSAKI MEDYCZNE

Ssak medyczny wykorzystywany jest do usuwania wydzielin z dróg 
oddechowych. To urządzenie niezbędne przy pielęgnacji 
pacjentów o trudnościach w samodzielnym odkrztuszaniu. 
Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że oferowane przez nas 
urządzenia są bardzo wszechstronne, a jednocześnie wygodne do 
zastosowania także w warunkach domowych. Nasze ssaki 
posiadają regulację ciśnienia, zbiornik na wydzieliny, ltry 
antybakteryjne oraz dreny z końcówką ssącą. Do zestawu można 
dokupić cewniki do odsysania. Zaletą naszych ssaków jest 
niezwykła wydajna moc ssąca, cicha praca, mały pobór prądu 
oraz łatwość w transporcie. Dodatkową zaletą jest bateria, 
pozwalająca pracować urządzeniu długi czas bez zasilania 
sieciowego.
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Kategoria: Ssaki medyczne

Producent: Hersill
 V7 mx Model:

SPECYFIKACJA
- Przenośne urządzenie ssące o wysokiej jakości i 
wydajności
- Dostosowany specjalnie do użytku w karetkach oraz 
w ratownictwie medycznym podczas nagłych 
wypadków
- Możliwość pracy ssaka z zasilania 12V w transporcie 
medycznym, z zasilania sieciowego 220-240V lub 
akumulatora
- Maksymalny przepływ: 30 l/min
- Maksymalne podciśnienie: 84 kPa
- Pobór mocy przy zasilaniu ssaka z akumulatora: 85W
- Pobór mocy przy zasilaniu ssaka z sieci 230V: 160W
- Czas pracy z akumulatora: 65 min
- Waga: 4.5 kg
- Wymiary: 25 x 42.8 x 16 cm

Kategoria: Ssaki medyczne

Producent: Hersill
 V7 plus bModel:

SPECYFIKACJA
- Maksymalny przepływ: 30 l/min
- Maksymalne podciśnienie: 84 kPa
- Zasilanie ssaka z akumulatora – pobór mocy: 85 W
- Możliwość podłączenia do zasilania sieciowego 
(opcjonalnie)
- Zasilanie: 12 V
- Czas pracy z akumulatora: do 65 min
- Wymiary: 25 x 42.8 x 16 cm
- Waga: 4.2 kg
- Zestaw zawiera:  wymienny pojemnik wielorazowego 
użytku (1l), ltr bakteryjny, kabel zasilający do gniazda 
12V (samochodowy), dren, zasilacz sieciowy

- Akcesoria dodatkowe: pojemniki wielorazowe, worki 

jednorazowe

- Akcesoria dodatkowe: pojemniki wielorazowe, worki 

jednorazowe
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu
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Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 
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Realizujemy wnioskiTel. kom. +48 733-243-533 

Kategoria: Ssaki medyczne na podstawie jezdnej

Producent: Hersill
 Eurovac H-40Model:

SPECYFIKACJA
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS o dużej 
odporności
- Bezobsługowa, bezolejowa pompa tłokowa o 
wyjątkowo dużej trwałości
- Kabel zasilający o długości 3 m
- Zakres: 0 - 86kPa (0 – 650 mmHg)
- 1 lub 2 kanistry wykonane z polisulfonu lub 
poliwęglanu nadające się do sterylizacji w autoklawie 
o pojemności 4 l (skalowane do 3.5 l) posiadające 
zastawkę antyprzelewową (możliwość adaptacji do 
innego systemu wielorazowego i jednorazowego)
- Uchwyt na kanister zgodny z normą EN 12218:1998
- Filtr bakteryjny w każdym kanistrze
- Dodatkowo ltr hydrofobowy wykonany z PTFE 
(gwarantujący sprawność zatrzymywania cząstek w 
99.95% i wydajność antybakteryjną na poziomie 
99,99 %)
- Opcjonalnie włącznik/wyłącznik nożny (pedał)
- Poziom głośności: 45 dB
- Pobór mocy: 250 W
- Wersja jezdna
- Zasilanie: 200 - 240 V (50 - 60 Hz). Opcjonalnie 100 - 
120 V
- Wymiary: 96 x 43 x 34 cm
- Waga: 23.4 kg

Eurovac H-40

Eurovac H-50



4

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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Kategoria: Ssaki medyczne na podstawie jezdnej

Producent: Hersill
 Eurovac H-90Model:

SPECYFIKACJA
- Obudowa wykonana z polipropylenu o dużej 
odporności   
- Bezobsługowa, bezolejowa pompa tłokowa o 
wyjątkowo dużej trwałości
- Kabel zasilający o długości 3 m
- 2 zbiorniki wielorazowe na odsysane płyny wykonane 
z materiały nietłukącego (poliwęglan lub polisulfon), 4 
litrowe, podziałka do 3500 ml, sterylizowane w temp. 
135oC (PC) lub 121oC (PSU)
- Włącznik/wyłącznik nożny w standardzie (w 
komplecie)
- Pokrętło wyboru kanistra (lewy lub prawy), przy 
każdym z kanistrów znajduje się: zastawka 
antyprzelewowa, ltr cząsteczek oraz ltr hydrofobowy 
wykonanym z PTFE
- Ssak wyposażony w płynną regulację siły ssania w 
szerokim zakresie z czytelnym wakuometrem o 
średnicy 67 mm
- 3 m dren z PVC (wewnętrzna  średnica 8 mm – 
zewnętrzna średnica 13 mm)
- Maksymalny przepływ: 91 l/min 
- Maksymalne podciśnienie: 93 kPa(700 mmHg)
- Poziom głośności: ok. 50 dB
- Wersja jezdna
- Jeden lub dwa zbiorniki 4 litrowe (wykonane z 
polisulfonu lub poliwęglanu nadające się do sterylizacji 
w autoklawie)
- Zasilanie: 200 - 240 V (50 - 60 Hz) (opcjonalnie 100 - 
120 V)
- Pobór mocy: 300 W
- Wymiary: 89 x 58 x 44 cm
- Waga: 24.6 kg

Kategoria: Ssaki medyczne

Producent: DeVilbiss
 Vacu-Aide® 7305PModel:

SPECYFIKACJA
- Niewielki rozmiar i nieduży ciężar
- Zasilany z sieci lub z akumulatora
- Posiada łatwy do odczytania, wbudowany regulator 
i wskaźnik zasysania dla szybkiego i dokładnego 
dostosowania według potrzeb pacjenta
- Pojemnik 1200ml do wielorazowego użytku
- Wyposażony w torbę na ramię
- Posiada standardy ISO dla transportu w nagłych 
przypadkach
- Maksymalny przepływ: 27 l/min.
- Zakres ciśnienia ssania: 10-73 kPa
- Zasilanie: AC 110/240V, 50/60 Hz
- Poziom hałasu: < 68 dB
- Wymiary: 23 x 18 x 20 cm
- Waga: 2.9 kg

- Akcesoria dodatkowe: pojemniki wielorazowe, worki 

jednorazowe
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY

SSAKI MEDYCZNE

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu20

Kategoria: Ssaki medyczne

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 Allegra M30Model:

SPECYFIKACJA
- Maksymalny przepływ: 30 l/min ± 2 l/min
- Pojemnik: wielokrotnego użytku (1000ml)
- Wąż ssący: PCV, wewnętrzna średnica 6mm, grubość 
2mm, długość 150 cm, stabilność podciśnienia 90 kPa
- Zasilacz: 
          napięcie wejściowe: 
          AC 100 – 240 V ~ 50-60 Hz /  1.5 A
          napięcie wyjściowe: DC 12 V / 5.0 A
- Maksymalne napięcie wejściowe urządzenia: 12 V
- Moc pobierana przy 12V: 60 W
- Stopień ochrony zgodnie z IEC 60601-1: Typ BF
- Klasa ryzyka zgodnie z 93/42 / EWG, IX: IIa
- Stopień ochrony zgodnie z IEC 60601-1: II
- Stopień ochrony IP: Ip22
- Znak CE: Ce0044
- Poziom głośności: ok. 60 dB

- Czas pracy na baterii: ~45minut
- Czas ładowania akumulatora: ~ 3 h
- Wymiary: 21.3 x 26 x 12.4 cm
- Waga: 2.8 kg

Kategoria: Ssaki medyczne

Producent: DeVilbiss
 Vacu-Aide® 7314 QSUModel:

SPECYFIKACJA
- Przepływ: 0 - 27 l/min
- Ciśnienie: 6 - 73kPa
- Pojemnik: 800 ml, z zaworem pływakowym, 1200 ml 
do sterylizacji (opcja)
- Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.2 A
lub 12 V DC
- Pobór mocy: 33 W
- Normy: IEC 601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90, UL 
60601-1, EN 60601-1-2
- Poziom głośności: < 55 dB
- Wymiary: 21.1 x 20.3 x 21.6 cm
- Waga (bez zasilacza): 3 kg

- Akcesoria dodatkowe: pojemniki wielorazowe, worki 

jednorazowe

- Akcesoria dodatkowe: pojemniki wielorazowe, worki 

jednorazowe
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi- Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

SSAKI MEDYCZNE

Tel. kom. +48 733-243-533 
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www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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Kategoria: Ssaki medyczne

Producent: CA-MI
 New ASPIRETModel:

SPECYFIKACJA
- Zasilanie: 230V/50Hz
- Maksymalne podciśnienie: 75 kPa 
- Przepływ maksymalny: 23l/min
- Przepływ ograniczony ltrem: 15l/min
- Pojemność zbiornika: 1l
- Wymiary: 25 x 19 x 16 cm
- Poziom głośności: 59.6 dB
- Waga: 2.2 kg
- Normy: EN 60601-1; ISO 10079-1

Tel. kom. +48 733-243-533 

Kategoria: Ssaki medyczne

Producent: MEDELA
 ClarioModel:

SPECYFIKACJA
- Bardzo prosty w obsłudze i w pełni przenośny ssak do 
odsysania wydzielin z dróg oddechowych w 
warunkach opieki domowej
- Maksymalny przepływ: 15 l/min,
- Płynne ustawianie przepływu, z zaznaczonymi trzema 
podstawowymi zakresami podciśnienia (18 kPa, 36 
kPa, 80 kPa)
- Konstrukcja urządzenia zapewnia wygodę i łatwość 
użytkowania
- Czyszczenie ssaka wymaga minimum czasu i wysiłku
- Trójstopniowy system higieny zastosowany w ssaku 
Clario eliminuje możliwość przedostania się wydzieliny 
do pompy ssaka
- Ssak może być bez problemu obsługiwany zarówno 
przez opiekunów, jak i samych pacjentów
- Waga: 2 kg (wersja akumulatorowa)
- Wymiary: 22.3 x 25.5 x 9.5 cm
- Gwarancja: 2 lata
- Dostępne wersje:

 Ssak Clario AC (zasilanie sieciowe)
 Ssak Clario AC/DC (z akumulatorem)
 Ssak Clario AC/DC Deluxe (z akumulatorem, 
torbą i dodatkowym zbiornikiem)

- Akcesoria dodatkowe: pojemniki wielorazowe, worki 

jednorazowe

- Akcesoria dodatkowe: pojemniki wielorazowe, worki 

jednorazowe
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY

POMPY INFUZYJNE

Pompy infuzyjne to urządzenia medyczne stosowane do ciągłego 
lub cyklicznego, dokładnego dawkowania zleconego leku. 
Główną zaletą naszych pomp jest uniwersalność w stosowaniu, 
niezwykła lekkość, niewielkie wymiary oraz możliwość 
dostosowania wielu rodzajów strzykawek. Szczególnie polecane 
przy podawaniu leków immunoglobulinowych. 

Pkategoria: Pompy infuzyjne strzykawkowe

Producent: Micrel
 MP-DailyModel:

Kategoria: Pompy infuzyjne strzykawkowe

Producent: Micrel
 MP-MLH+Model:

SPECYFIKACJA
- Pompa mobilna, wykorzystywana ambulatoryjnie
- Wyświetlacz wielosegmentowy
- Prędkość podaży: 0.1-99mm/24h ustawienie co 
1mm/24h
- Dokładność przemieszczenia liniowego 
przepływu: ± 2%
- Maksymalne przekroczenie podaży w przypadku 
pojedynczej awarii: 0.5mm
- Maks. błąd dokładności (prędkości pompy) w 
warunkach pojedynczej awarii: ± 5%
- Żywotność baterii: w przybliżeniu 2 miesiące przy 
dziennym wlewie 50 mm
- Waga: 220 g razem z bateriami
- Wymiary: 17 x 6.1 x 3.2 cm 
- Możliwość podawania bolusów z blokadą czasową 
- Bezpieczny i wygodny system mocowania strzykawki
- Kongurowalne menu
- Podwójny mikroprocesor zapewniający większe 
bezpieczeństwo użytkowania
- Możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej 
granicy przepływu
- Alarmy dźwiękowe i wizualne: okluzja, koniec infuzji 
(alarm końca podaży: oparty na detekcji okluzji), 
wyczerpana bateria, ostrzeżenie przed 
przekroczeniem stref dopuszczalnych, alarm 
niewłaściwego umiejscowienia strzykawki, informacja 
o błędach
- Rejestr historii zdarzeń

SPECYFIKACJA
- Pompa mobilna, wykorzystywana ambulatoryjnie
- Prędkość podaży: 0.1-40 ml/h; krok: 0.1 ml/h
- Przepływ zalewania: 32.8-40 ml/h
- Bolus przy uwolnieniu okluzji: 0.9 ml
- Dokładność przemieszczenia liniowego 
przepływu: ± 2%
- Dokładność objętości, w tym dokładność 
strzykawki: ± 4%
- Rejestr zdarzeń: 500 zdarzeń
- Utrzymanie pamięci: 10 lat
- Maks. przekroczenie infuzji w przypadku pojedynczej 
awarii: 0.2 ml
- Maks. błąd dokładności (prędkości pompy) w 
warunkach pojedynczej awarii: ± 5%
- Możliwość podawania bolusów z blokadą czasową 
- Lekka i poręczna konstrukcja
- Bezpieczny i wygodny system mocowania strzykawki
- Możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej 
granicy przepływu
- Podwójny mikroprocesor zapewniający większe 
bezpieczeństwo użytkowania
- Alarmy dźwiękowe i wizualne: okluzja, koniec infuzji, 
wyczerpana bateria, ostrzeżenie przed 
przekroczeniem stref dopuszczalnych, alarm 
niewłaściwego umiejscowienia strzykawki, informacja 
o błędach
- Rejestr historii zdarzeń
- Kongurowane menu
- Niskie zużycie baterii
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

264

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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Kategoria: Pulsoksymetry

Producent: UTECH
 UT100Model:

Kategoria: Pulsoksymetry

Producent: Masimo
 Rad-8Model:

SPECYFIKACJA
- Zakres pomiarowy SpO2: 0 - 100%
- Częstość tętna: 25 - 240 (bpm)
- Wskaźnik perfuzji: 0.02% - 20%
- Pomiar saturacji: 70 - 100%
- Częstość tętna: 25 - 240 bpm
- Zasilanie: 100 - 240 V, prąd zmienny, 47 - 63 Hz
- Pobór mocy: 20 VA Max
- Akumulatory: przenośne, szczelne, kwasowo-
ołowiowe
- Długi czas pracy na baterii wewnętrznej: do 7h
- Czas ładowania: 8h
- Alarmy wizualne i dźwiękowe: wysoka i niska 
saturacja, częstość tętna, stan czujnika, błąd systemu i 
zużycie akumulatora
- Głośność alarmu: 
 wysoka: 85dB (min) 
 niska: 45dB (min)
- Tryb pracy: praca ciągła
- Temperatura podczas pracy: od 5°C do 40°C
- Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C
- Wilgotność podczas pracy: od 5 do 95 %, bez 
kondensacji
- Wymiary: 20.8 x 15.2 x 7.6 cm
- Waga: 0.908 kg

SPECYFIKACJA
- Zakres pomiaru SpO2: 0-100% [zakres regulacji granic 
alarmowych spo2 0-100%]
- Dokładność +/- 2% dla zakresu 70-100%, dla wartości 
<70% niezdeniowane
- Rozdzielczość 1%
- Zakres pomiaru pulsu: 25-250 uderzeń na minutę
- Dokładność: +/- 2%
- Rozdzielczość: 1/min
- Zasilacz DC: wejściowe: 100-240VAC, 47-63Hz, 
wyjściowe: DC 9V, 2A
- Baterie profesjonalne lub akumulatory 1.5V  typ 
AA/LR6
- Czas pracy: do 20 godz.
- Temperatura pracy: 0-45C; przechowywania: -
40+55C
- Wilgotność pracy: 30-95%; przechowywania: 10-95%; 
transportu: 0-95%
- Precyzyjny pomiar wartości natlenienia / saturacji 
oraz pulsu, krzywa pletyzmograczna
- Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD z 5 
konguracjami ekranu
- Lekki i poręczny
- Pamięć mierzonych parametrów ze śledzeniem 
trendów
- Regulowane granice alarmowe
- Menu w języku polskim
- Rozmiary 7.5 x 13.5 x 2.8 cm
- Waga: 258 gram (z bateriami)
- Gwarancja: 2 lata

PULSOKSYMETRY
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- W zestawie czujniki saturacji dla dorosłych

Oferujemy szeroką gamę
czujników saturacji w technologii
Masimo.
Skontaktuj się z nami.
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY

INHALATORY/NEBULIZATORY

Nebulizatory to urządzenia elektryczne, które umożliwiają 
rozproszenie w powietrzu płynnego lekarstwa lub soli zjologicznej 
w postaci malutkich kropelek docierających do dróg 
oddechowych.

Kategoria: Inhalatory (nebulizatory)

Producent: CA-MI
 ClinebModel:

Kategoria: Inhalatory (nebulizatory)

Producent: CA-MI
 Flo MobileModel:

SPECYFIKACJA
- Maksymalne ciśnienie: 2.5 Bar
- Regulacja ciśnienia pracy: od 1.3 do 2.5 Bar
- Maksymalny przepływ: 16l/min
- Nebulizacja: 0.5 ml/min
- Przepływ roboczy: 5.2l/min
- Tryb pracy: praca ciągła
- Rozpylanie: 0,5 ml/min (0,9% NaCl)
- MMAD, EN13544-1: 3.25 um
- Zasilanie: 230V/50Hz
- Wymiary: 25.5 x 19 x 16.5 cm
- Waga: 2.2 kg

SPECYFIKACJA
- Maksymalne ciśnienie: 2.0 Bar
- Ciśnienie pracy: 0.8 Bar
- Maks. Przepływ: 12 l/min
- Przepływ pracy: 4 l/min
- Nebulizacja: 0.35 ml/min
- Frakcja: >75%
- Zasilanie: sieciowe (zew. zasilacz), z wtyczki 
samochodowej, z wew. akumulatorków
- Czas pracy z akumulatorków: 40-90 min. 
- Tryb pracy: 30 min wł./30 min wył. 
- Wymiary: 14 x 7 x 9 cm 
- Waga: 0.56 kg
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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INHALATORY/NEBULIZATORY

Nebulizatory to urządzenia elektryczne, które umożliwiają 
rozproszenie w powietrzu płynnego lekarstwa lub soli zjologicznej 
w postaci malutkich kropelek docierających do dróg 
oddechowych.

Kategoria: Inhalatory (nebulizatory)

Producent: CA-MI
 ClinebModel:

Kategoria: Inhalatory (nebulizatory)

Producent: CA-MI
 Flo MobileModel:

SPECYFIKACJA
- Maksymalne ciśnienie: 2.5 Bar
- Regulacja ciśnienia pracy: od 1.3 do 2.5 Bar
- Maksymalny przepływ: 16l/min
- Nebulizacja: 0.5 ml/min
- Przepływ roboczy: 5.2l/min
- Tryb pracy: praca ciągła
- Rozpylanie: 0,5 ml/min (0,9% NaCl)
- MMAD, EN13544-1: 3.25 um
- Zasilanie: 230V/50Hz
- Wymiary: 25.5 x 19 x 16.5 cm
- Waga: 2.2 kg

SPECYFIKACJA
- Maksymalne ciśnienie: 2.0 Bar
- Ciśnienie pracy: 0.8 Bar
- Maks. Przepływ: 12 l/min
- Przepływ pracy: 4 l/min
- Nebulizacja: 0.35 ml/min
- Frakcja: >75%
- Zasilanie: sieciowe (zew. zasilacz), z wtyczki 
samochodowej, z wew. akumulatorków
- Czas pracy z akumulatorków: 40-90 min. 
- Tryb pracy: 30 min wł./30 min wył. 
- Wymiary: 14 x 7 x 9 cm 
- Waga: 0.56 kg
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Kategoria: Inhalatory (nebulizatory)

Producent: Philips Respironics
 InnoSpireEleganceModel:

Kategoria: Inhalatory (nebulizatory)

Producent: CA-MI
 EOLOModel:

SPECYFIKACJA
- Inhalator z kompresorem tłokowym (bezolejowy)
- Zasilanie: sieciowe 230V/50Hz
- Pobór mocy: 75 W
- Bezpieczniki: f1 x 1.6A/250v
- Maksymalne ciśnienie: 2.5 Bar
- Ciśnienie operacyjne: 1.1 Bar
- Maksymalny przepływ powietrza: 14 l/min.
- Operacyjny przepływ powietrza: 5 l/min.
- Prędkość nebulizacji przy 4 ml: 0.4 ml/min.
- Mmad: 2.44 mikrometra
- Ilość cząsteczek mmad mniejszych 
niż 5 mikrometrów: >80%
- Tryb pracy: ciągły
- Poziom głośności: ok. 55 dB
- Wymiary: 14 x 12 x 22 cm
- Waga: 1.65 kg
- 2 lata gwarancji

SPECYFIKACJA
- Zasilanie: 230 V/60Hz 1.7 A
- Wydajność nebulizacji (pojemność): 8ml
- MMAD: 80% 5 mikronów
- Czas leczenia: od 5 do 7 minut 
- Maksymalne ciśnienie: 44 kPa
- Maksymalne natężenie przepływu: 9.4 l/min
- Robocze natężenie przepływu: 7l/min przy 69 kPa
- Tryb pracy: praca ciągła
- Waga: 3.3 kg
- Gwarancja producenta: 5 lat 

INHALATORY/NEBULIZATORY
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi - Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyleModel:

Kategoria: Koncentratory tlenu przenośne

Producent: Chart Industries
 FreeStyle 5Model:

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 5-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Czas pracy z pojedynczej baterii:
 1.25 godz. przy ustawieniu 5
 1.75 godz. przy ustawieniu 4
 2 godz. przy ustawieniu 3
 2.5 godz. przy ustawieniu 2
 4.25 godz. przy ustawieniu 1
- Czas ładowania baterii: 4-5 godzin
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Poziom głośności: 41 dB przy ustawieniu 2; 48 dB przy 
ustawieniu 3
- Wymiary: 27.2 x 16.8 x 11.2 cm
- Waga: 2.8 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

SPECYFIKACJA
- Regulacja przepływu tlenu: przepływ tlenu 
pulsacyjny uruchamiany wdechem, 3-stopniowa 
regulacja przepływu
- Stężenie tlenu: 90 % (+5.5/-3 %)
- Zasilanie: 100-240 VAC; 50/60 Hz; 11-16 VDC
- Czas pracy (zasilanie bateryjne)
 przy zastosowaniu tylko baterii wewnętrznej:
        2 godziny przy ustawieniu 3
        2.5 godziny przy ustawieniu 2
        3.5 godziny przy ustawieniu 1
przy zastosowaniu baterii wewnętrznej oraz 
zewnętrznej zamocowanej w pasie:
        5 godzin przy ustawieniu 3
        6 godzin przy ustawieniu 2
       10 godzin przy ustawieniu 1
- Alarmy i wskaźniki: uruchomienie, przepływ tlenu, stan 
baterii, odłączona kaniula/brak wdechu, 
rozładowana bateria, wskaźnik ładowania baterii, 
awaria urządzenia
- Certykaty: CE 0459, CSA
- Wymiary: 21.8 x 15.5 x 9.1 cm
- Waga: 2 kg, (0.8 kg dodatkowy pas z baterią)

KONCENTRATORY TLENU

SPRZĘT PREZENOŚNY
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- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

- W zestawie: sprzęt jednorazowy, instrukcja obsługi 

SPRZĘT PREZENOŚNY
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RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LS Model: 

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg
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- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi- Typ wentylacji - NIV, INV

 - W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 

obsługi

- Life support 24h

314

RESPIRATORY

Respirator to urządzenie medyczne wspomagające 
lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy 
oddechowej. 
Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, 
wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej 
(w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących 
przewodnictwo nerwowo-mięśniowe), 
bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha 
samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na 
stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen).

Kategoria: Respiratory

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
 PRISMA VENT   Model:

Kategoria: Respiratory 

Producent: LŐWENSTEIN MEDICAL
VENTILOGIC LSModel:  

SPECYFIKACJA
- Tryb wentylacji: CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
- Zakres ciśnienia wentylacji:
 prisma VENT30-C: 4 hPa do 30 hPa
 prisma VENT40: 4 hPa do 40 hPa
- Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 hPa
- Objętość oddechowa: 100-2000 ml
- Częstotliwość oddychania: 0-60/min
- Trigger wdechowy: osiem poziomów (poziom 1 
największa czułość, poziom 8 najmniejsza czułość)
- Trigger wydechowy: 5% do 95% maksymalnego 
przepływu w odstępach co 5%
- Funkcja AirTrap Control
- Maksymalny przepływ przy 25 hPa: >200 l/min
- Alarmy zjologiczne
- Średni poziom hałasu/pracy wg ISO 80601-2-70: ok. 
26dB(A)
- Wewnętrzny akumulator
- Waga: 2.4 kg

SPECYFIKACJA
- Klasa produktu wg 93/42/EWG: II b

- Przyłącze elektryczne: 100-230 V AC, 50-60 Hz 

- Maksymalny pobór mocy: 120 W
- Zakres ciśnień:
        IPAP
            6 - 35hPa (przeciekowy)
            4 - 45 hPa (z zastawką)
        PEEP/EPAP
            4 - 20hPa (przeciekowy)
            0 - 20 hPa (z zastawką)

- Poziom głośności: 24-32 dB (A)
- Objętość przepływu: 50-3000 ml
- Funkcje przeciekowe: CPAP, S, ST, T, MPVp, MPVc
- Funkcje wentylacji z zastawką: PSV, PCV, aPCV SIMV, 
VCV, aVCV
- Objętość oddechowa: 50-3000 ml
- Wymiary: 24 x 15.3 x 34 cm
- Waga: 6.5 kg

Tel. kom. +48 733-243-533 
E-mail: sprzedaz@medseven.eu

www.medseven.eu

Realizujemy wnioski

- Typ wentylacji - NIV, INV

- W zestawie: układ oddechowy, torba, instrukcja 
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- Life support 24h
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CIŚNIENIOMIERZE

Kategoria: Ciśnieniomierze

Producent: BP
 201MModel:

Kategoria: Ciśnieniomierze

Producent: BP
 2208Model:

SPECYFIKACJA
- Ekran LCD 45 x 30 mm
- Pamięć 120 pomiarów
- Zakres pomiaru ciśnienia: 0-300 mmHg
- Zakres pomiaru tętna: od 30-180 /min
- Dokładność: ciśnienie: ±3 mmHg, tętno: ±5%
- Uruchamianie jednym przyciskiem
- Automatyczne wyłączanie
- Zasilanie: 2x bateria AA
- Waga: 117 g (bez baterii)
- Gwarancja: 12 miesięcy

SPECYFIKACJA
- Ekran LCD 49 x 38 mm
- Pamięć 120 pomiarów dla 2 osób z datą i godziną
- Wykrywanie arytmii (IHB)
- Wskaźnik WHO
- Zakres pomiaru ciśnienia: 0-300 mmHg
- Zakres pomiaru tętna: od 30-180 /min
- Dokładność: ciśnienie: ±3 mmHg, tętno: ±5%
- Funkcja uśredniania trzech ostatnich wyników
- Uruchamianie jednym przyciskiem
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Automatyczne wyłączanie
- Zasilanie: 2x bateria AA
- Waga: 120 g (bez baterii)

- Gwarancja: 12 miesięcy

Kategoria: Ciśnieniomierze naramienne

Producent: BP
 103HModel:

Kategoria: Ciśnieniomierze naramienne

Producent: BP
 1307Model:

SPECYFIKACJA
- Ekran LCD 68.9 x 10.2 cm
- Pamięć 120 pomiarów dla 2 osób z datą i godziną
- Wykrywanie arytmii (IHB)

- Wskaźnik WHO
- Zakres pomiaru ciśnienia: 0-300 mmHg
- Zakres pomiaru tętna: od 30-180 /min
- Dokładność: ciśnienie: ±3 mmHg, tętno: ±5%
- Funkcja uśredniania trzech ostatnich wyników 

- Uruchamianie jednym przyciskiem
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Automatyczne wyłączanie
- Mankiet rozmiar średni: 22-36 cm
- Zasilanie: 4x bateria AA
- Waga: 468 g (bez baterii)
- Gwarancja: 12 miesięcy

SPECYFIKACJA
- Ekran LCD 5.5 x 8.5 cm
- Pamięć 120 pomiarów dla 4 osób z datą i godziną
- Wykrywanie arytmii (IHB)

- Wskaźnik WHO
- Zakres pomiaru ciśnienia: 0-300 mmHg
- Zakres pomiaru tętna: od 30-180 /min
- Dokładność: ciśnienie: ±3 mmHg, tętno: ±5%
- Funkcja uśredniania trzech ostatnich wyników
- Uruchamianie jednym przyciskiem
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Automatyczne wyłączanie
- Mankiet rozmiar średni: 22-36 cm
- Zasilanie: 4x bateria AA
- Waga: 405 g (bez baterii)
- Gwarancja: 12 miesięcy
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