
Dräger História dos Produtos
É 1889. Johann Heinrich Dräger, com um parceiro de negócios, funda a loja e oficina 
"Dräger und Gerling". Johann Heinrich Dräger não se impressiona com o sistema de 
torneira de cerveja disponíveis no momento, que permitem apenas um fluxo irregular 
de cerveja no copo e sofriam frequentes perdas. O desafio inspira seu espírito inventivo. 
Dräger, um relojoeiro treinado, quebra cabeça sobre o problema até que finalmente, 
em 1889, ele consegue sucesso produzindo o primeiro sistema confiável de redução 
de pressão de dióxido de carbono: a Lubeca válvula. Em vez de vender a sua invenção, 
ele produziu a própria válvula. Nos anos seguintes, o princípio da redução da pressão 
serve para impulsionar a companhia como base tecnologica para a utilização de oxigénio 
comprimido em aplicações médicas e de segurança. O potencial deste mercado 
emergente está se tornando aparente como desde o princípio da virada do século.

1889 | VÁLVULA LUBECA
A válvula de precisão redutora de pressão 
controla a remoção de dióxido de carbono 
a partir de um cilindro de alta pressão.

1902 | ROTH-DRÄGER
O nascimento da anestesia moderna: 
primeiro aparelho de anestesia no 
mundo para o oxigênio e clorofórmio.

1904 | MODELO 1904/09
O primeiro aparelho de respiração fiável 
de longa duração com uma vida de até 
duas horas e meia de funcionamento.

1907 | PULMOTOR
Primeiro ventilador do mundo.

1924 | MODELO 1924
Primeiro aparelho de respiração que 
pode ser usado com uma máscara, 
substituindo o desconfortável método 
de respiração dentro de um capacete.

1926 | MODELO A
Primeiro aparelho de anestesia de 
circuito fechado: Abosrvente de dióxido 
de carbono a partir do ar expirado, que 
é alimentado de volta para o dispositivo.
 

1937 | DRÄGER-TUBOS 
O despertar da detecção de gás 
portátil: Dräger-Tubos detecta 
substâncias nocivas e gases no ar 
ambiente, líquidos e do solo.

1947 | PULMÃO DE FERRO
Primeiro dispositivo de ventilação
a longa duração da Dräger.

1951 | II-M-100
A primeira incubadora de cuidados 
fechado Dräger para bebês prematuros 
e recém-nascidos.

1953 | ALCOTEST
Primeiro Alcotest Dräger para medição 
de concentração de álcool no ar 
expirado usando Dräger-Tubes.

1969 | MODELO PA 54
Dräger é a primeira empresa a utilizar 
a tecnologia 300-bar auto-suficiente 
em aparelhos de respiração. O Modelo 
PA 54 torna-se o padrão Europeu.

1978 | OXYLOG
O sucessor do Pulmotor: Ventilador de 
emergência para volumes-constante de
ventilação em medicina de emergência.
 

1982 | EV-A
Dosagem inovadora de respiração com gás 
tecnologia com padrões de ventilação 
realista Pela primeira vez, a ventilação de 
formas de onda são exibidas em um monitor.
 

1988 | CICERO
Primeira estação de trabalho de anestesia 
integrada: Todas as funções tais como 
dosagem de gás, ventilação, dispositivo 
e monitoramento de pacientes são 
combinados em uma máquina.

1989 | BABYLOG 8000
O primeiro ventilador projetado especial-
mente para bebês e recém-nascidos 
prematuros.

1995 | EVITA 4
O primeiro ventilador com controle de
elementos gráficos em um grande monitor 
táctil a cores – Uma revolução quando se 
trata de operação de ventiladores, bem 
como monitoramento e diagnóstico de 
pacientes.

1998 | ALCOTEST 7110 COMPROBATÓRIO 
Bafômetro legalmente admissível: 
Particularmente com resultados confiáveis 
têm a probatório valor de um exame de 
sangue. 

2002 | ZEUS
A estação de trabalho de anestesia une 
todos processos pela primeira vez, a partir 
de anestesia e ventilador para monitoramento 
de pacientes e gerenciamento de dados.

2005 | DRÄGERSENSOR XXS
Mini sensores eletroquímicos para especial 
detecção de pequeno e fácil instrumento 
de gás portátil.

2010 | X-ZONE 5000
Um sistema de detecção de gás portátil 
para monitorização de grandes áreas 
que sem fio que conecta com outros 
dispositivos.

2011 | PULMOVISTA 500
Fazendo ventilação visíveis: Um pulmonar
monitor que mostra a dispersão de ar no
o pulmão em tempo real.

2012 | PERSEUS A500
A estação de trabalho de anestesia 
oferece uma gama de possíveis combi-
nações e podem ser adaptadas para 
processos de trabalhos individuais, para 
uma configuração ideal.

2013 | HPS 7000
Com o seu design ergonómico e compo-
nentes que o tornam uma solução de 
sistema multi-funcional, o Dräger HPS 
7000 protege bombeiros em qualquer 
situação.

2014 | 125 ANOS DE DRÄGER
O lema de aniversário, "125 anos de 
sinceradedicação", resume o que tem 
sido dirigir a empresa de gestão familiar 
para desenvolver excelente, tecnologia 
inovadora para vida desde a sua fundação 
em 1889.



1889 | VÁLVULA LUBECA
A válvula de precisão redutora de pressão 
controla a remoção de dióxido de carbono 
a partir de um cilindro de alta pressão.

1902 | ROTH-DRÄGER
O nascimento da anestesia moderna: 
primeiro aparelho de anestesia no 
mundo para o oxigênio e clorofórmio.

1904 | MODELO 1904/09
O primeiro aparelho de respiração fiável 
de longa duração com uma vida de até 
duas horas e meia de funcionamento.

1907 | PULMOTOR
Primeiro ventilador do mundo.

1924 | MODELO 1924
Primeiro aparelho de respiração que 
pode ser usado com uma máscara, 
substituindo o desconfortável método 
de respiração dentro de um capacete.

1926 | MODELO A
Primeiro aparelho de anestesia de 
circuito fechado: Abosrvente de dióxido 
de carbono a partir do ar expirado, que 
é alimentado de volta para o dispositivo.
 

1937 | DRÄGER-TUBOS 
O despertar da detecção de gás 
portátil: Dräger-Tubos detecta 
substâncias nocivas e gases no ar 
ambiente, líquidos e do solo.

1947 | PULMÃO DE FERRO
Primeiro dispositivo de ventilação
a longa duração da Dräger.

1951 | II-M-100
A primeira incubadora de cuidados 
fechado Dräger para bebês prematuros 
e recém-nascidos.

1953 | ALCOTEST
Primeiro Alcotest Dräger para medição 
de concentração de álcool no ar 
expirado usando Dräger-Tubes.

1969 | MODELO PA 54
Dräger é a primeira empresa a utilizar 
a tecnologia 300-bar auto-suficiente 
em aparelhos de respiração. O Modelo 
PA 54 torna-se o padrão Europeu.

1978 | OXYLOG
O sucessor do Pulmotor: Ventilador de 
emergência para volumes-constante de
ventilação em medicina de emergência.
 

Dräger História dos Produtos

CONTATO
Comunicações corporativas:
Melanie Kamann
Tel +49 451 882-3998
melanie.kamann@draeger.com

Relações com Investidores:
Thomas Fischler
Tel +49 451 882-2685
thomas.fischler@draeger.com
 

 
Drägerwerk AG & Co. KGaA               
Moislinger Allee 53–55 
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

1982 | EV-A
Dosagem inovadora de respiração com gás 
tecnologia com padrões de ventilação 
realista Pela primeira vez, a ventilação de 
formas de onda são exibidas em um monitor.
 

1988 | CICERO
Primeira estação de trabalho de anestesia 
integrada: Todas as funções tais como 
dosagem de gás, ventilação, dispositivo 
e monitoramento de pacientes são 
combinados em uma máquina.

1989 | BABYLOG 8000
O primeiro ventilador projetado especial-
mente para bebês e recém-nascidos 
prematuros.

1995 | EVITA 4
O primeiro ventilador com controle de
elementos gráficos em um grande monitor 
táctil a cores – Uma revolução quando se 
trata de operação de ventiladores, bem 
como monitoramento e diagnóstico de 
pacientes.

1998 | ALCOTEST 7110 COMPROBATÓRIO 
Bafômetro legalmente admissível: 
Particularmente com resultados confiáveis 
têm a probatório valor de um exame de 
sangue. 

2002 | ZEUS
A estação de trabalho de anestesia une 
todos processos pela primeira vez, a partir 
de anestesia e ventilador para monitoramento 
de pacientes e gerenciamento de dados.

2005 | DRÄGERSENSOR XXS
Mini sensores eletroquímicos para especial 
detecção de pequeno e fácil instrumento 
de gás portátil.

2010 | X-ZONE 5000
Um sistema de detecção de gás portátil 
para monitorização de grandes áreas 
que sem fio que conecta com outros 
dispositivos.

2011 | PULMOVISTA 500
Fazendo ventilação visíveis: Um pulmonar
monitor que mostra a dispersão de ar no
o pulmão em tempo real.

2012 | PERSEUS A500
A estação de trabalho de anestesia 
oferece uma gama de possíveis combi-
nações e podem ser adaptadas para 
processos de trabalhos individuais, para 
uma configuração ideal.

2013 | HPS 7000
Com o seu design ergonómico e compo-
nentes que o tornam uma solução de 
sistema multi-funcional, o Dräger HPS 
7000 protege bombeiros em qualquer 
situação.

2014 | 125 ANOS DE DRÄGER
O lema de aniversário, "125 anos de 
sinceradedicação", resume o que tem 
sido dirigir a empresa de gestão familiar 
para desenvolver excelente, tecnologia 
inovadora para vida desde a sua fundação 
em 1889.


