
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

OxyGEN, respirador d'emergència per la crisi sanitària del COVID-19, es 
prepara per la producció a escala 

· El dispositiu ha estat desenvolupat per un grup de professionals, liderat per 
l'empresa barcelonina Protofy.xyz, especialitzada en donar serveis d'innovació 
tecnològica i desenvolupament de prototips. 
 

· Es tracta d'un dispositiu per automatitzar els processos de ventilació manual i 
proporcionar suport respiratori a pacients en situacions d'emergència on no 
es disposa de suficients respiradors. 
 

· OxyGEN ha superat la majoria de les proves clíniques que s'han realitzat amb 
experts de l'Hospital Germans Trias i Pujol i l’ Hospital Clínic de Barcelona, i 
està pendent de les certificacions necessàries. 

 

Barcelona, 30 de març de 2020.- Protofy.xyz, empresa que dona servei a organitzacions i departaments 
d'investigació per desenvolupar de forma ràpida innovacions tecnològiques i prototips de hardware, anuncia 
que el dispositiu de hardware obert OxyGEN, que automatitza una bossa de ventilació tipus Ambú, ha 
superat ja la major part de les proves clíniques i es troba pendent d'obtenir les homologacions sanitàries 
pertinents per iniciar la seva producció. El seu objectiu és oferir una alternativa assequible, segura i ràpida 
per suplir l'actual falta de respiradors en situacions d'emergència en els hospitals per tractar a persones 
afectades pel coronavirus COVID-19. 

OxyGEN és un projecte d'innovació social col·laboratiu que es va iniciar enmig de la crisi sanitària mundial 
causada pel brot de COVID-19, en què la manca de ventiladors automàtics ja suposa una de les principals 
dificultats per assegurar un tractament adequat a tota la població afectada durant l'evolució de la pandèmia. 
Per això, amb el propòsit principal de respondre a aquesta manca crítica que pateixen els sistemes sanitaris 
de tot el món, el projecte es va orientar a dissenyar un dispositiu de hardware obert. OxyGEN posa a 
disposició de tothom que ho necessiti i gratuïtament, a través de la seva web, els plànols tècnics per facilitar 
la seva producció arreu de món. 

OxyGEN és un dispositiu d'emergència que permet automatitzar els dispositius manuals tipus Ambú, de 
manera mecanitzada i autònoma, per utilitzar-los com a suport a la respiració. Així mateix, permet controlar 
la freqüència respiratòria, el volum corrent i la ràtio inspiració / expiració de forma constant i objectiva 
proporcionant all pacient un suport que d'altra manera no tindria. L’ Ambú és un dispositiu mèdic molt estès, 
que s'utilitza per exemple en ambulàncies. 

El dispositiu reuneix característiques tècniques com ara la possibilitat de canviar fàcilment les lleves per 
configurar volums i ràtios d'inspiració/expiració i així poder adaptar-los a la respiració dels diferents tipus de 
pacients. A més, integra un dimmer de regulació de llums LED que permet regular la velocitat del motor 
perquè no depengui dels paràmetres de cada motor específic i així ajustar-se a les necessitats de cada 
pacient. 

El prototip finalitzarà el seu procés de validació per professionals de l'Hospital Germans Trias i Pujol i de 
l'Hospital Clínic de Barcelona aquesta setmana, amb la col·laboració d'especialistes d'altres centres. 
Així  hauria superat les proves requerides per les autoritats competents. Aquestes proves s'han tramitat i 
realitzat al Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB) Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Clínic 
de Barcelona. Així mateix, s'ha presentat la sol·licitud per a les certificacions d’ IDNEO i de 
l'AEMPS  (Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris). La multinacional SEAT i 
RecamLaser, una empresa local catalana, estan preparades per iniciar la producció a escala tan aviat com 
sigui possible.  

Tecnologia low tech per a situacions d'emergència i falta d’aprovisionament globals 

https://protofy.xyz/
https://www.protofy.xyz/
https://www.oxygen.protofy.xyz/?lang=es


 

El que diferencia OxyGEN respecte d'altres iniciatives és que segueix un enfocament  low cost / low tech : 
tecnologia de baix cost, de disseny simple i de tecnologia senzilla (sense electrònica). L'objectiu d'aquesta 
estratègia és incrementar la fiabilitat, facilitar el manteniment, permetre la producció en massa i fins i tot en 
situacions de trencament de la cadena de subministrament. 

Actualment existeixen dues versions d'OxyGEN, una versió per a producció a nivell industrial en acer, 
OxyGEN-IP i una altra versió per ser fabricada per Makers en Fablabs o petits tallers, OxyGEN-Maker. 
Aquesta segona versió està pensada per a quan no es tingui accés a mitjans de producció industrial, amb 
una estructura de material acrílic i rodaments estàndards de monopatins. Les dues versions comparteixen 
el mateix principi de funcionament mecànic, el mateix motor de eixugaparabrises, la mateixa font 
d'alimentació d'un PC comú, el mateix dimmer de LED per regular la velocitat de motor, el mateix Ambú i 
mateix conjunt de tubs entre el Ambú i la mascareta. 

L’altre aspecte diferenciador d'aquest projecte és que els plànols i instruccions de muntatge estan 
disponibles de forma oberta i gratuïta a nivell mundial. Perquè la missió de Oxygen, tal com la defineixen 
ells mateixos és "crear un dispositiu sanitari de baix cost per a situacions d'emergència i contribuir a salvar 
vides". Per això, OxyGEN està donant suport a consultes i peticions de projectes d'arreu de món que estan 
utilitzant els plànols de hardware obert. 

OxyGEN és fruit de la feina en xarxa impulsada per l'empresa Protofy.xyz juntament amb un grup de 
professionals que es coordina a través d'internet. L'equip ha comptat amb el suport d'un ampli grup de 
professionals i empreses, així com amb el suport de les administracions públiques. Ja disposa d'una 
comunitat open hardware de més de 5.500 membres de 54 països, que està creixent cada dia. 

"Hi havia gent treballant en solucions molt complexes, que requereixen massa tecnologia i coneixements 
d'enginyeria per tirar-les endavant. Nosaltres hem pensat en tot moment en un aparell que es pogués 
replicar fàcilment arreu de món", explica Ignasi Plaza, cofundador de l'empresa Protofy. I afegeix: "Hem 
desenvolupat un prototip per permetre que l’Ambú treballi de forma autònoma. El personal sanitari que 
acciona l’ Ambú es podrà alliberar i així atendre diversos pacients alhora ". Lluís Rovira, co-fundador de 
l’empresa afegeix: "Tant de bo no ho haguéssim necessitat mai. Hem volgut ajudar al veure les necessitats 
que generava aquesta pandèmia. OxyGEN és un dispositiu mèdic per a ús exclusiu del personal sanitari. 
Gràcies a la feina en xarxa i a la col·laboració dels equips d'hospitals de referència, fabricants i autoritats 
sanitàries hem aconseguit el nostre objectiu, i ara seguirem compartint coneixement amb projectes en altres 
països ". 

OxyGEN és un projecte que integra a professionals de tot el món interessats en resoldre i minimitzar 
l'impacte del coronavirus en la nostra societat. Només gràcies a aquest enfocament col·laboratiu que ha 
connectat a persones, hospitals i empreses, el projecte ha aconseguit avançar a ritme frenètic durant les 
últimes dues setmanes i està ara a punt de completar en un temps rècord les complexes fases de validació 
i homologació exigides als dispositius mèdics. L'esforç de tots haurà valgut la pena. Gràcies! 

Per obtenir informació més actualitzada, segueix-nos a les xarxes socials: 

 

 

  

 

 

 

Imatges disponibles en el següent  link. 

 

Sobre OxyGEN 

Oxygen és un projecte de hardware obert que permet a qualsevol construir un mecanisme d'emergència 
que automatitzi un Ambú en situacions extremes de desproveïment com les que està generant la crisi 
sanitària del coronavirus (COVID-19) en alguns llocs del món. 

https://www.oxygen.protofy.xyz/ 

Sobre Protofy.xyz 

https://www.oxygen.protofy.xyz/?lang=es
https://bit.ly/3a94Aop
https://www.oxygen.protofy.xyz/
https://twitter.com/OxyGEN_Project_
https://www.facebook.com/Oxygen-Project-103423307962632
https://github.com/ProtofyTeam/OxyGEN
https://www.youtube.com/channel/UCmA8ZqKbySDRSVFPBrAAQ-g
https://www.instagram.com/oxygen_project_/


 

Protofy.xyz és una empresa amb seu a Barcelona que ajuda a empreses i departaments d'investigació a 
desenvolupar de forma ràpida solucions tecnològiques. Destaca en integració de hardware (mecànic, 
electrònic, etc.) i software junts. Compta amb un equip multidisciplinari, acostumat a treballar en 
col·laboració amb els clients. Les seves activitats se centren en els camps de generació d'idees, prototipat 
ràpid, proves i iteració, producte mínim viable i consultoria. 

https://protofy.xyz/ 

Contacte per als mitjans: 

Celia Díaz-Pardo                               Estela Cayón 
LF Channel – Barcelona                             LF Channel - Madrid 
616 40 9876                                                627 75 24 38 
celia@lfchannel.com                                   ecayon@lfchannel.com 

 

https://protofy.xyz/

