
 
 

 

 

ANESTEZJOLOGIA  

 



 
MODEL ZDJĘCIE OPIS 

Aparat do 

znieczulania 

WMV680E 

 

 

 

 

 

   CECHY: 

Przenośny aparat do narkozy wziewnej idealny do zastosowań w weterynarii. Wykonany 
z materiałów wysokiej jakości. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i niską 
wagą (tylko 8,5 kg bez parownika środka wziewnego). Dzięki specjalnie zaprojektowanej 
kompaktowej budowie, znakomicie nadaje się do miejsc, gdzie jest ograniczona 
przestrzeń chirurgiczna. Ponadto niska waga, małe gabaryty i wygodny uchwyt, 
sprawiają, że aparat odznacza się wysoką mobilnością. 
  
  
PARAMETRY: 

• Aparat spełnia wymagania kliniczne UE, co potwierdza Certyfikat CE 

• Tryby pracy: zamknięty, pół zamknięty i pół otwarty 

• Źródło gazu zasilającego: O2: 0.25-0.65MPa (można korzystać z koncentratora 
tlenu) 

• Przepływomierz: dwururkowy z blokadą przed niedotlenieniem (0-10 L\min) 

• Przycisk nagłego dopływu tlenu - O2 flush (25-75L\min) 

• Objętość oddechowa: 10 - 2000ml  

• Zawór APL 0,5 ~ 6.0kPa  

• Pochłaniacz CO2: 1000g 

• Manometry ciśnienia 

• Parownik do Isofluranu o wysokiej dokładności (do wyboru opcjonalnie 
parownik do sevofluranu) 

• Dla pacjentów: 0,5kg-100kg, przy użyciu układu Baina – od 0,01 kg 

• Wymiary: 380mm x 360mm x 180mm 

• Gwarancja 

• Możliwość pracy z koncentratorem tlenu 



 
Aparat do 

znieczulania 

AM852-V 

 

 

 

   CECHY: 

    Przenośny aparat do narkozy wziewnej idealny do zastosowań w weterynarii. 
Wykonany z materiałów wysokiej jakości. Charakteryzuje się bardzo dużą 
wytrzymałością i niską wagą. Dzięki specjalnie zaprojektowanej kompaktowej budowie, 
znakomicie nadaje się do miejsc, gdzie jest ograniczona przestrzeń chirurgiczna. 
Ponadto niska waga, małe gabaryty i wygodny uchwyt, sprawiają, że aparat odznacza 
się wysoką mobilnością.  
 
  
PARAMETRY: 

• Aparat spełnia wymagania kliniczne UE, co potwierdza Certyfikat CE 

• Tryby pracy: zamknięty, pół zamknięty i pół otwarty 

• Źródło gazu zasilającego: O2: 0.28-0.6MPa (można korzystać z koncentratora 
tlenu) 

• Przepływomierz: dwururkowy z blokadą przed niedotlenieniem (0-10 L\min) 

• Przycisk nagłego dopływu tlenu - O2 flush (25-75L\min) 

• Objętość oddechowa: 10 - 2000ml  

• Zawór APL 0,5 ~ 6.0kPa  

• Pochłaniacz CO2: 1000g 

• Manometry ciśnienia 

• Parownik do Isofluranu o wysokiej dokładności (do wyboru opcjonalnie 
parownik do sevofluranu, halotanu) 

• Dla pacjentów: 0,5kg-100kg, przy użyciu układu Baina – od 0,01 kg 

• Wymiary: 450mm x 405mm x 330mm 

• Gwarancja:  

• Możliwość pracy z koncentratorem tlenu 
 

 

 

 



 
Aparat do 

znieczulania 

AM852-P 

 

 

 

 

CECHY: 

Przenośny aparat do narkozy wziewnej idealny do zastosowań w weterynarii. Wykonany 
z materiałów wysokiej jakości. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i niską 
wagą. Dzięki specjalnie zaprojektowanej kompaktowej budowie, znakomicie nadaje się 
do miejsc, gdzie jest ograniczona przestrzeń chirurgiczna. Ponadto niska waga, małe 
gabaryty i wygodny uchwyt, sprawiają, że aparat odznacza się wysoką mobilnością.  
  
PARAMETRY: 

• Aparat spełnia wymagania kliniczne UE, co potwierdza Certyfikat CE 

• Tryby pracy: zamknięty, pół zamknięty i pół otwarty 

• Źródło gazu zasilającego: O2: 0.25-0.65MPa (można korzystać z koncentratora 
tlenu) 

• Przepływomierz: dwururkowy z blokadą przed niedotlenieniem (0-10 L\min) 

• Przycisk nagłego dopływu tlenu - O2 flush (25-75L\min) 

• Objętość oddechowa: 10 - 2000ml  

• Zawór APL 0,5 ~ 6.0kPa  

• Pochłaniacz CO2: 1000g 

• Manometry ciśnienia 

• Parownik do Isofluranu o wysokiej dokładności (do wyboru opcjonalnie 
parownik do sevofluranu, halotanu, enfluranu) 

• Dla pacjentów: 0,5kg-100kg, przy użyciu układu Baina – od 0,01 kg 

• Wymiary:  

• Gwarancja:  

• Możliwość pracy z koncentratorem tlenu 

 

 

 



 
Aparat do 

znieczulania      

R-610 

 

 

 

• Waga do pomiaru ciężaru filtra 

zużytego gazu anestetycznego sprzedawana 

oddzielnie. 

CECHY: 

Na blatowy aparat do narkozy wziewnej idealny do zastosowań w weterynarii. 
Wykonany z materiałów wysokiej jakości. Charakteryzuje się bardzo dużą 
wytrzymałością. Dzięki specjalnie zaprojektowanej kompaktowej budowie, znakomicie 
nadaje się do miejsc, gdzie jest ograniczona przestrzeń chirurgiczna. Ponadto niska 
waga, małe gabaryty i wygodny uchwyt, sprawiają, że aparat odznacza się wysoką 
mobilnością. Wbudowany kompensator temperatury zapewnia stabilne stężenie gazu 
znieczulającego w różnych temperaturach i natężeniach przepływu, zakres przepływu 
wynosi 0,2-10L / min;    Zakres ciśnienia wyjściowego mieszanego anestetyku gazu △ P 
≤ 2,5kPa;  
  
  
PARAMETRY: 

• Aparat spełnia wymagania kliniczne UE, co potwierdza Certyfikat CE 

• Tryby pracy: zamknięty, pół zamknięty i pół otwarty 

• Źródło gazu zasilającego: O2: 0.25-0.65MPa (można korzystać z koncentratora 
tlenu) 

• Przepływomierz: jednorurkowy  z blokadą przed niedotlenieniem (0-4 L\min) 

• Przycisk nagłego dopływu tlenu - O2 flush (25-75L\min) z osobnym obwodem 

• Objętość oddechowa: 10 - 2000ml  

• Zawór APL 0,5 ~ 6.0kPa  

• Pochłaniacz CO2: 2100g 

• Parownik do Isofluranu o wysokiej dokładności (do wyboru opcjonalnie 
parownik do sevofluranu, halotanu, enfluranu) 

• Dla pacjentów: 0,5kg-100kg, przy użyciu układu Jackson-Rees – od 0,01 kg 

• Wymiary: 450mm x 405mm x 330mm 

• Gwarancja 

• Możliwość pracy z koncentratorem tlenu 
 



 
Aparat do 

znieczulania      

R-620 

 

 

• Waga do pomiaru ciężaru filtra 

zużytego gazu anestetycznego 

sprzedawana oddzielnie. 

CECHY: 

Mobilny aparat do narkozy wziewnej idealny do zastosowań w weterynarii. Wykonany 
z materiałów wysokiej jakości. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością. Dzięki 
specjalnie zaprojektowanej kompaktowej budowie, znakomicie nadaje się do miejsc, 
gdzie jest ograniczona przestrzeń chirurgiczna. Ponadto niska waga, małe gabaryty i 
wygodny uchwyt, sprawiają, że aparat odznacza się wysoką mobilnością. Wbudowany 
kompensator temperatury zapewnia stabilne stężenie gazu znieczulającego w różnych 
temperaturach i natężeniach przepływu, zakres przepływu wynosi 0,2-10L / 
min;    Zakres ciśnienia wyjściowego mieszanego anestetyku gazu △ P ≤ 2,5kPa;   
  
PARAMETRY: 

• Aparat spełnia wymagania kliniczne UE, co potwierdza Certyfikat CE 

• Tryby pracy: zamknięty, pół zamknięty i pół otwarty 

• Źródło gazu zasilającego: O2: 0.25-0.65MPa (można korzystać z koncentratora 
tlenu) 

• Przepływomierz: jednorurkowy  z blokadą przed niedotlenieniem (0-4 L\min) 

• Przycisk nagłego dopływu tlenu - O2 flush (25-75L\min) z osobnym obwodem 

• Objętość oddechowa: 10 - 2000ml  

• Zawór APL 0,5 ~ 6.0kPa  

• Pochłaniacz CO2: 2100g 

• Parownik do Isofluranu o wysokiej dokładności (do wyboru opcjonalnie 
parownik do sevofluranu, halotanu, enfluranu) 

• Dla pacjentów: 0,5kg-100kg, przy użyciu układu Jackson-Rees – od 0,01 kg 

• Wymiary: 450mm x 405mm x 330mm 

• Gwarancja:  

• Możliwość pracy z koncentratorem tlenu 

• Statyw jezdny z blokadą kółek 

 



 
Respirator 

weterynaryjny 

FM-1 

 

 

 

CECHY: 

Respirator do zastosowań w medycynie weterynaryjnej. Posiada standardowy interfejs, 
dzięki czemu może być podłączony do każdego aparatu anestezjologicznego. Respirator 
zasilany jest pneumatycznie i sterowany elektronicznie do wentylacji małych i dużych 
pacjentów. 

PARAMETRY: 

• Prosta i przejrzysta obsługa 

• Czytelny wyświetlacz LCD 

• Monitoring ciśnienia w drogach oddechowych 

• Monitoring objętości, częstości oddechów, stosunku wdechu i wydechu oraz 
ciśnienia szczytowego 

• Alarmy objętości oddechowej, niskiego poziomu tlenu, bezdechu i awarii 
zasilania. 

• Objętości oddechowe: 50 - 1600ml 

• Objętości (dla małego miecha) 0-300ml 

• Objętości (dla dużego miecha) 300-1600ml 

• I: E (stosunek wdechu do wydechu) w zakresie: 1:1 - 1:4 

• Częstotliwość BR 4 - 60 bpm 

• Zakres pracy: niskiego ciśnienia 0,6 - 2 kPa i wysokiego 2 - 6 kPa 

• Zasilanie: 230V 

• Waga: 6 kg 

 

 

 



 
Respirator 

weterynaryjny 

SV-310 

 

 

CECHY: 

Respirator do zastosowań w medycynie weterynaryjnej. Posiada  interfejs z 
ciekłokrystalicznym ekranem. Może być podłączony do każdego aparatu 
anestezjologicznego. Respirator zasilany jest pneumatycznie i sterowany elektronicznie 
do wentylacji małych i dużych pacjentów. 

PARAMETRY: 

• Prosta i przejrzysta obsługa 

• Czytelny wyświetlacz LCD 

• Monitoring ciśnienia w drogach oddechowych 

• Monitoring objętości, częstości oddechów, stosunku wdechu i wydechu oraz 
ciśnienia szczytowego 

• Alarmy objętości oddechowej, niskiego poziomu tlenu, bezdechu i awarii 
zasilania. 

• Typy pracy: IPPV ,IPPB , SIGH, Manualna 

• Parametry monitorowania: Przepływ objętościowy, Częstotliwość oddechowa, 
Ciśnienie w drogach oddechowych, Kształt fali ciśnienia w drogach 
oddechowych, Kształt fali przepływu, 

• Objętości oddechowe: 50 - 1600ml 

• Objętości (dla małego miecha) 0-300ml 

• Objętości (dla dużego miecha) 300-1600ml 

• I: E (stosunek wdechu do wydechu) w zakresie: 1:1 - 1:4 

• Częstotliwość BR 4 - 60 bpm 

• Zakres pracy: niskiego ciśnienia 0,6 - 2 kPa i wysokiego 2 - 6 kPa 

• Zasilanie: 230V 

• Waga: 6 kg 

*Ceny netto, Vat 23%  



 
 

 


