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Respirator Hemilton-T1  jest pierwszym respiratorem stworzonym dla wojska, 
który łączy funkcjonalność jednostki intensywnej terapii o najwyższych 
parametrach użytkowych z kompaktową i bardzo odporną konstrukcją. 
Takie rozwiązanie stwarza możliwość prowadzenia optymalnej terapii 
oddechowej pacjentów podczas transportu jak i w warunkach szpitala polowego. 

Najważniejsze cechy:
n Najwyższe parametry użytkowe pozwalające na wentylację pacjentów 

w warunkach intensywnej opieki  medycznej
n Możliwość pracy w helikopterach, samolotach, ambulansach, szpitalach na 

pokładach statków, szpitalach polowych,  batalionowych punktach 
medycznych

n Zaawansowane tryby wentylacji, w tym tryb wentylacji 
automatycznej ASV

n Samowystarczalny system,  pozwalający na pracę bez lub z zewnętrznym 
źródłem tlenu

n Możliwość pracy ponad 9 godzin na baterii bez jej wymiany
n Możliwość zastosowania filtrów NBC 
n Kompatybilny z goglami noktowizyjnymi

Dostosowany do trudnych wymagań środowiskowych

n kompaktowa i lekka konstrukcja  6,5 kg,  wodoszczelna obudowa (IP24) ,  
odporność na wstrząsy i uderzenia ,  anty – refleksyjny wyświetlacz

n możliwość pracy w temperaturze -15 st. C - + 50 st. C, w zakresie  wilgotności 
pomiędzy 5% do 95%, możliwość pracy na wysokości do 25 000 ft.  

n spełnia następujące standardy:  transport EN 794-3 i ISO 10651-3 dla 
respiratorów transportowych i ratunkowych,  EN 1789 dla ambulansów, 
EN 13718-1 oraz RTCA/DO-160G dla transportu powietrznego.

Niezawodny w  warunkach pola walki

n Możliwość zastosowania różnych 
systemów montażowych 
w zależności od potrzeb 
i infrastruktury

n Niezależny od sprężonego 
powietrza i  tlenu 

n Zintegrowana wysokiej jakości 
turbina i wlot dla tlenu podawanego 
pod niskim ciśnieniem pozwala na 
kompletnie niezależną pracę. 

n Takie rozwiązanie redukuje wagę, 
zaoszczędza miejsce i pozwala  
używać HAMILTON 1 
z koncentratorami tlenu. 

n Praca ponad  9 godzin,  możliwość 
nieprzerwanej pracy urządzenia 
poprzez wykorzystanie 
dodatkowych szybko wymienialnych  
baterii typu „ hot - swappable”
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Zoptymalizowany na potrzeby armii 

n Szybkie nastawy przy uruchomieniu 
zgodnie z protokołami,

n Zgodny ze standardami wojskowymi 
i wytycznymi klinicznymi, 

n Standardowe tryby wentylacji 
i ustawienia mogą być zapamiętane 
i w bardzo szybki sposób 
uruchamiane, takie rozwiązanie 
pozwala na  zwiększenie 
bezpieczeństwa pacjenta oraz 
upraszcza  obsługę respiratora 
przez mniej doświadczony personel 
medyczny. 

n Możliwość zastosowania adaptera 
(dostępny w opcji) umożliwiającego 
podłączenie filtrów NBC, pozwala 
na pracę respiratora w warunkach 
zagrożenia zgodnie z wymaganiami 
NATO, które są zgodne 
z normą EN 148-1.

n Różnorodne systemy montażowe, 
pozwalające na zamontowanie  
respiratora przy łóżku pacjenta, na 
szynach EURO, statywach, 
w pojazdach itp.
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Nastawy: 

Tryby wentylacji:                                                  (S) CMV+/APVcmv, SIMV +/APVsimv, PCV+ SPONT, ASV, P-SIMV+, ASV

Opcja:                                                                     DuoPAP, APRV, NIV, NIV-ST, nCPAP, Nebulizacja, oddech ręczny,  100 O2, 
     Zawieszenie wentylacji westchnienia, went.  Bezdechu, przytrzymanie na 
     szczycie wd., procedura odsysania, przyciemnienia ekranu, konfiguracja 
     szybkiego startu

Pacjent:                                                                  Dorosły, dziecko, noworodek (opcja)

Wzrost pacjenta:                                                  ustawialny
Częstotliwość odd. (S) CMV+, PCV+               4-80 oddechów/min.
SIMV+, DuoPAP, PSIMV+ 
NIV-ST                                                                      1-80 oddechów/minutę
APRV                                                                        1-80 oddechów/minutę                         
Objętość oddechowa/docelowa                     20-2000 ml, 2-300 ml *
PEEP/CPAP                                                            0-35 H20, 3-25 cm H20
Tlen                                                                          21-100%
I-E                                                                             1:9-4:1
Czas wdechu                                                           0,1-12s
Wyzwolenie przepływem                                     1-20l/min., 0,1-5l/min*
Ciśnienie wdechu                                                  3-60 cm H20 powyżej PEEP/CPAP
Ciśnienie wspomagania                                         0-60cm H20 powyżej PEEP/CPAP
Czas narastania                                                       0-2000 ms
Wysokie ciśnienie  (APRV/DuoPAP)                   0-60 cm H20
Niskie ciśnienie (APRV)                                         0-35 cm H20
Czas wys. ciśnienia (DuoPAP, APRV)              0,1-40 s
Czas niskiego ciśnienia (APRV)                     0,2-40 cm H20
Czułość wyzwolenia ETS                                        5-80% wdechowego przepływu szczyt. 
Przepływ szczytowy                                               spontaniczny >210 l/min
% went. min. ASV                                                   25-350%

Alarmy

Ustawialne  Wys/nis went.min., wys/nis. ciśnienia, 
                     bezdechu, wys/nis obj.odd., stężenia tlenu
                      wys/nis częstości odd., Pet CO2, Sp02

Specjalne        Rozłączenia, spadku PEEP, obstrukcji wyd., czujnika przepływu, 
                            Zasilania gazowego, elektrycznego i bateryjnego

Głośność            Ustawialna (1-10)

Pamięć zdarzeń              Przechowywanie i wyświetlanie do 1000 zdarzeń 
   z podaniem daty i godziny
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