
    Iniciativa CPAP je     vključena v iniciativo Slovenski respirator pod okriljem Gospodarske             
Zbornice Slovenije.        Delamo na področju zaščitne opreme medicinskega osebja, ki neguje                                                               

bolnike v intenzivnih enotah.                                                                                                 



Prvi prototip 

Do končnega izdelka Od ideje 

Po načrtih sem izdelal prvi prototip. Po 
testiranju sem ugotovil, da vgrajeni 
motorček ni primeren, zato sem poiskal 
pomoč pri strokovnjakih s tega področja, 
da skupaj poiščemo pravo rešitev.  

Idejo sem dobil na spletnih povezavah:  
- bit.ly/CPAP_for_COVID 
- bit.ly/low_cost_papr 





Razvoj prototipa PAPR-SI2 
Narejen po priporočilih in v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij. 

Iskanje rešitev z materialom, ki je na 
voljo. 

Razvoj 

Pridobitev ustreznih dovoljenj za 
uporabo naprave v bolnišnicah v 
primeru pomanjkanja profesionalne 
medicinske opreme. 
Certificiranje naprave. 

Cilj 

Klinično testiranje v bolnici in 
testiranje v skladu s predpisi za 
osebno zaščitno opremo. 

Testiranje 

Izdelava naprave za zaščito osebja, ki 
dela z obolelimi s Covid-19. 

Ideja 

PAPR-SI2 



Aparat presega predpisane ravni 
pretoka zraka za PAPR aparate 
podjetja 3M, ki jih v bolnišnicah 
uporabljajo za zaščito 
medicinskega osebja. 

Dosežen cilj 

Predstavitev 
prototipa 
P A P R - S I 2 



PAPR-SI-P1 po zgledu 
italijanskih zdravnikov, ki so 
zaradi pomanjkanja zaščitne 
opreme uporabili vrečko, v 
katero so vpihovali stisnjen 
zrak iz bolnišničnih instalacij. Enostavna komora z negativnim 

tlakom 

Pacient ima glavo v notranjosti škatle, 
ki odzračuje izdihani zrak v škatlo, nato 
pa zrak izsesa skozi cev ki je 
nameščena skozi okno ali odprtino za 
zunanji steni.g.si/komora/ 

Hitre rešitve v primeru 
pomanjkanja zaščitne opreme 

https://voipko.diling.si/komora/


Hitre rešitve v primeru 
pomanjkanja zaščitne opreme 

Predelana maska se lahko 
uporablja pri PAPR-SI2. 

Odprtina za priključitev  
PAPR-SI2 v primeru 
pomanjkanja zaščitnih mask. 
 



Sodelovanje 

3D modeliranje delov naprave v ustrezni 
programski opremi. 

3D Modeliranje 

3D tiskanje delov naprave 
3D Printanje 

3D skeniranje delov naprave in modeliranje. 
3D Skeniranje 

Priprava elektronskih komponent za pravilno 
delovanje naprave. 

Elektronika 

Pregled stanja na trgu in iskanje primerne 
rešitve za težavo. 

Raziskava 

Inovativni pristopi k iskanju prave rešitve z 
materiali, ki so na voljo. 

Inovacija 

Iskanje problemskih točk in njihovo reševanje s 
testiranjem. 

Reševanje problemov 

Grafčno oblikovanje, urejanje video posnetkov, 
prevodi, predstavitve, komunikacija ... 

Ostalo 

Skupinsko 
delo 

Skupaj iščemo rešitve 

"Sami lahko naredimo tako 
malo; skupaj lahko naredimo 

toliko." 

~ Helen Keller ~ 



EKIPA 
Ustanovitelj iniciative CPAP:  
Rado Šalamon 
 
Ekipa je multidisciplinarna in jo 
sestavljajo strokovnjaki s področij 
medicine, krmiljenj, robotike, plastike, 
šolstva in znanosti.  

Publicity Officer // Graphic Design // 
Video Editing // Moderator // Promotion 
// Admin & Music: Maja Salamon 

3D Modeling (Blender) & Some 3D Printing 
Experience: Danny Burns 

3D Modeling (Solid Works) // Robotics 
Engineer & 3D Printing Experience: Gonica  

Rado Šalamon 
 
Phone: +386 41 636 322 
E-mail: rado53@gmail.com 
Click2Meet: bit.ly/Click2MeetRado 
Click2Talk: bit.ly/Click2TalkRado 
Website: http://voipko.diling.si/ 
Discord: https://discord.gg/FyEBdVS 
Video: https://youtu.be/xI5PRt67E3g 
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