
A COVID-19 okozta világjárvány első hullámának kitörése-

kor, Dr. Kozlovszky Miklós vezetésével az Óbudai Egyete-

men kezdődött meg a MassVentil tömeglélegeztető rendszer 

fejlesztése. Az új típusú rendszer lényege, hogy a belégzés 

és kilégzés levegő szállítását egy központi rendszer való-

sítja meg, amire kiépítéstől függően egyidejűleg akár 20-50 

egyéni lélegeztető végpont csatlakoztatható úgy, hogy min-

den páciens számára egyedileg állíthatók be a lélegeztetés 

paraméterei. Ez a merőben újszerű megközelítés elsősorban 

akkor lehet hasznos, ha a jelenlegi, vagy a jövőben előforduló 

járványok okozta tömeges megbetegedések miatt, a hagyo-

mányos egyedi lélegeztető gépekkel kezelhetetlen krízishely-

zet alakulna ki.

A fejlesztők munkáját több magán és céges felajánlás segí-

tette a kezdetektől. A TESTO Kft. egy TESTO Smart Probes 

légtechnikai szettel járult hozzá a MassVentil fejlesztéséhez, 

ami kompakt, ugyanakkor rendkívül sokrétűen felhasznál-

ható a központi légrendszer paramétereinek vizsgálatához. 

A Smart Probes készlet olyan műszeregységeket tartalmaz, 

amelyek okostelefonhoz kapcsolódnak és a kezelőfelületüket 

egy applikáción keresztül érhetjük el. A szett tartalmaz hőd-

rótos és szárnykerekes légebességmérőt, valamint páratar-

talom és hőmérsékletmérőt, és infravörös felület hőmérséklet 

érzékelőt. Ezek a képességek nagyon hasznosnak bizonyul-

tak a központi belégző és kilégző alrendszerek áramlástech-

nikai méréseinél. 
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A történet a koronavírus magyarországi megjele-

nésével kezdődött. 2020. március 11-én szerda 

délután bejelentette a kormány, hogy bezárnak 

itthon az iskolák és az egyetemek.



Testo megoldások: MassVentil lélegeztető rendszer fejlesztése

A prototípus konstrukció kialakításánál nagyrészt a kereske-

delmi forgalomban kapható komponensekre támaszkodtunk 

a ventillátorok, csövek és szabályozóelemek tekintetében. 

A komponensek légtechnikai jellemzői alapján végzett szá-

mításokat az összeszerelt prototípuson a TESTO műszerek-

kel ellenőriztük és az eltérések ismeretében végezhettük el 

a konstrukció módosítását, vagy finom beállításokat. Mivel 

a jelenlegi, pre-klinikai tesztekre alkalmas berendezés több 

evolúciós lépésben került kialakításra, a TESTO műszerek 

lényegében napi szintű rendszeres használatban voltak a 

munka során. A MassVentil projekt fejlesztőmérnökei mellett 

a munkában résztvevő hallgatók is megismerhették a Smart 

Probe szettel végzett méréseket. A jelenlegi korai prototípus 

fázisban fő szempont az új működési elv alkalmasságának 

igazolása volt és ezzel együtt egy olyan konstrukció kialakí-

tása, amely egyszerű és hozzáférhető alkatrészekből lénye-

gében bárhol a világon gyártható. Ennek megfelelően nem 

törekedhettünk a hatályos igen szigorú orvostechnikai esz-

közökre vonatkozó szabványok alkalmazására.

Mindemellett szem előtt tartjuk, hogy a következő fejlesztési 

fázisban már a Medical Device Directive (93/42/EC) előírásai 

szerint kell eljárni, amely nem csak a műszaki paraméterekre 

vonatkozóan, hanem a fejlesztési folyamat egészére nézve 

támaszt szigorú követelményeket. A szűkebben vett orvosi 

területet eszközeire az alábbi szabványok vonatkoznak.

• EN 794-3:1998+A2:2009 Lung ventilators – Part 3: Parti-

cular requirements for emergency and transport ventilators

• IEC 60601-1 Medical electrical equipment – Part 1: General 

requirements for basic safety and essential performance

• IEC 60601-1-6 General requirements for basic safety and 

essential performance –Collateral standard: Usability

• IEC 60601-1-8 Medical electrical equipment – Part 1-8: Ge-

neral requirements forbasic safety and essential performance 

– Collateral Standard: General requirements, tests and gui-

dance for alarm systems inmedical electrical equipment and 

medical electrical systems

• IEC 60601-1-2 Medical electrical equipment – Part 1-2: 

General requirements for basic safety and essential perfor-

mance – Collateral Standard: Electromagnetic disturbances 

– Requirements and tests

• EN 60601-2-12:2006 Medical electrical equipment – Part 

2-12: Particular requirements for the safety of lung ventilators 

– Critical care ventilators

• IEC 60601-2-12:2001

• ISO 80601-2-12 Medical electrical equipment — Part 2-12: 

Particular requirements for basic safety and essential perfor-

mance of critical care ventilators

• EN ISO 8835-5:2009 Inhalational anaesthesia systems – 

Part 5: Anaesthetic ventilators (ISO 8835-5:2004)

• EN ISO 10651-2:2009 Lung ventilators for medical use 

– Particular requirements for basic safety and essential 

performance – Part 2: Home care ventilators for ventilator-de-

pendent patients (ISO 10651-2:2004)

• EN ISO 10651-4:2009 Lung ventilators – Part 4: Particular 

requirements for operator-powered resuscitators (ISO 10651-

4:2002)

• EN ISO 10651-6:2009 Lung ventilators for medical use – 

Particular requirements for basic safety and essential perfor-

mance – Part 6: Home-care ventilatory support devices (ISO 

10651-6:2004)

• EN 12342:1998+A1:2009 Breathing tubes intended for use 

with anaesthetic apparatus and ventilators
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