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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – po modyfikacji 

Przedmiot zamówienia: Respirator  – 10 szt. (poz. 1.3, 3 i 7) 

 

Znak sprawy: Z/29/PN/18 

nazwa ................................................................................................................................... 

typ ........................................................................................................................................ 

rok produkcji................, producent ..................................................................................... 

 

Wymagane parametry i funkcje 

L.p. Parametr / Warunek 

I. Wymagania ogólne 

1.  Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  nie starszy niż 2018. 

2.  Oferta zawiera dostawę, uruchomienie wraz ze szkoleniami w ośrodku referencyjnym. 

3.  

Funkcja włączenia w sieć informatyczną i współpracy z medycznym systemem 

informatycznym zarządzania informacją o pacjencie lub z systemem agregującym dane 

medyczne. 

4.  
Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do 

stosowania w warunkach intensywnej terapii. 

5.   Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. 

6.  Respirator dla dorosłych. 

7.  
Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do 

wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi. 

8.  Umieszczenie respiratora na blacie półki umiejscowionej na kolumnie. – 6 szt. 

9.  
Umieszczenie respiratora na wózku medycznym o stabilnej konstrukcji z uchwytem i 

hamulcem. – 3 szt. 

10.  

Respirator transportowy do terapii oddechowej w trakcie transportu ambulansem 

oraz w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego. Musi posiadać zasilanie z własnej 

baterii wewnętrznej na minimum 3 godziny, z zewnętrznego źródła, AC 220/230V. 

Waga maksymalna respiratora do 6 kg (podstawowej jednostki wraz z 

akumulatorem). Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, 

butli z reduktorem i akcesoriów.  

Wyposażony w system automatycznego wykrywania i przełączania źródła zasilania

 w tlen. – 1 szt.  

Respirator transportowy musi spełniać poniższe funcje: 

Odporny na wstrząsy, wibracje. Przystosowany do pracy podczas transportu 

helikopterem. 
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Odporny na zmiany temp. w zakresie minimum od  -20 do 40ºC 

Zasilanie gazowe w tlen z butli  o ciśnieniu roboczym  od 2,8 do 5,0 bar 

Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 3 godz. 

Zasilanie  zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12, 24 lub 28V 

Zasilanie AC 220 /230V 

Tryby wentylacji: CMV, SIMV, CPAP/PEEP, typu BIPAP, BiLEVEL, PSV,NIV 

Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC,VG

, AutoFlow) 

Parametry regulowane: 

Częstość oddechów min 5-60 /min 

Czas wdechu min 0,2 – 9,5 sekund 

Ciśnienie wdechu min 5-50 milibar 

Ciśnienie PEEP min 0-20 milibar 

Ciśnienie PSV min. 0-30 milibar 

Objętość pojedynczego oddechu min 50-2 000 ml 

Regulowany stosunek wdechu do wydechu min 1:90 do 40:1 

Płynna regulacja stężenia tlenu w zakresie minimum 40 do 100%, co 1% 

Zawór bezpieczeństwa otwierający system przy ciśnieniu 80 mbar  

Regulowany przepływ wdechowy do min 80  l /min 

Regulowany sposób wzrostu ciśnienia oddechowego 

Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta – regulowany trigger  przepływowy 

w zakresie minimum 1 do 10 l/min 

Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji: 

Aktualnie prowadzony tryb wentylacji 

Częstość oddychania  

Częstość oddechów spontanicznych 

Objętość pojedynczego oddechu  

Wentylacja minutowa MV 

Wentylacja minutowa spontaniczna  

Ciśnienie szczytowo-wdechowe 

Ciśnienie średnie 

Ciśnienia Plateau 

Ciśnienie PEEP 

Regulacja czasu wzrostu ciśnienia wdechowego 

Przepływ wdechowy 

Alarmy: 

Niskiego ciśnienia gazów zasilających 

Rzeczywistej częstości oddechów – Tachyppnoe 

Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu 

Za niskiego ciśnienia wdechu 

Alarm niskiej/ wysokiej wentylacji minutowej 

Alarm bezdechu 

Inne wymagania: 

Możliwość rozbudowy o zintegrowane w respiratorze pomiar CO2 wraz z 

prezentacją parametrów na ekranie respiratora 

Funkcja automatycznego natlenowania do toalety oskrzeli 

Prezentacja krzywej ciśnienia, przepływu 

Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem 

i akcesoriów 

Torba na akcesoria 
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Złącze umożliwiające szybkie przełączanie się między zasilaniem z butli tlenowej a 

zasilaniem w tlen z gniazda centralnej instalacji szpitalnej.  

Automatyczny system przełączania zasilania w tlen przy wykryciu podłączenia do 

zewnętrznego źródła tlenu (np. instalacji gazów medycznych) 

Przewód zasilający w sprężony tlen o dł. 3 m. 

Płyta montażowa do zawieszenia urządzenia np. do ściany, wraz z możliwością 

podpięcia zasilacza i ładowania podczas umiejscowienia respiratora w uchwycie 

Jednorazowe układ oddechowy dla dorosłych: 5 kompletów o długości 1,5m oraz  5 

kompletów o długości 3m 

11.  
Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 

5,5 bar lub 3,0 do 6,0 bar. 

12.  
Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – 

minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut. 

13.  
Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator musi być przystosowany do 

standardowego zasilania sieciowego w Polsce. 

II. Tryby wentylacji 

1.  Tryby wentylacji : wymuszona, synchroniczna, spontaniczna wspomagana ciśnieniem. 

2.  CMV, AC (CMVAssist) 

3.  SIMV 

4.  PEEP/CPAP 

5.  Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. 

6.  Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu MMV. 

7.  Tryb wentylacji PPS lub PAV+. 

8.  Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) dostępny we wszystkich trybach wentylacji. 

9.  
 Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem 

oddechowym typu AutoFlow. 

10.  

Respirator wyposażony w tryb automatycznego dostosowania poziomu   , PEEP i 

wspomagania ciśnieniowego na podstawie zmierzonych danych Sp   i     lub tryb 

automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną 

regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie pomiarów częstości, 

objętości i     lub wentylacja sterowana z nerwu przeponowego. 

11.  

Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępne w trybach 

spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w 

rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień 

kompensacji regulowany w zakresie 0-100%. 

12.  Kompensacja przecieków. 

13.  Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. 

14.  
Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech 

wydech (I:E). 
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15.  Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 1 – 95 1/min. 

16.  
Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1800 

ml. 

1800ml – 0 pkt. 

Powyżej 1800ml – 2 pkt. 

PODAĆ ! 

17.  
Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 

1 do 90 cmH2O. 

18.  
Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 60 

cmH2O.  

60 cmH2O – 0 pkt. 

Powyżej 60 cmH2O – 1 pkt. 

PODAĆ ! 

19.  
Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 45 

cmH2O. 

45cmH2O – 0 pkt. 

Powyżej 45 cmH2O – 2 pkt. 

PODAĆ ! 

20.  
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% 

(elektroniczny mieszalnik gazów). 

21.  
Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 

l/min – 15 l/min. 

22.  
Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu 

ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. 

23.  
Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych 

w zakresie minimum 5 – 65 % szczytowego przepływu wdechowego. 

24.  Rzeczywista częstość oddychania. 

25.  
Możliwość rozbudowy o graficzną prezentację płuc pacjenta wraz w wartościami 

cyfrowymi. 

26.  Częstość oddechów spontanicznych. 

27.  Objętość pojedynczego oddechu. 

28.  Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. 

29.  Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. 

30.  Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. 

31.  Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. 

32.  Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. 
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33.  Ciśnienie PEEP. 

34.  Ciśnienie okluzji P,01 

35.  NIF – Negative Inspiratory Force 

36.  Szczytowe ciśnienie wdechowe. 

37.  Ciśnienie średnie. 

38.  Ciśnienie fazy Plateau. 

39.  Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną. 

40.  
Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu oddechowego przed 

przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem dzięki metolowemu wspornikowi 

ochronnemu. 

41.  Kalkulacja współczynnika wentylacji przestrzeni martwej Vds/Vte. 

42.  
Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, 

bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP. 

43.  

Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora pętli oddechowych, 

trendów mierzonych parametrów i krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, 

przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech 

krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących. 

44.  
Możliwość rozbudowy o prezentację na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora 

trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów 

kopiujących. 

45.  Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej. 

III. Alarmy 

1.  Hierarchia alarmów w zależności od ważności. 

2.  Wadliwej pracy elektroniki aparatu. 

3.  Braku zasilania w energię elektryczną. 

4.  Niskiego ciśnienia gazów zasilających. 

5.  Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. 

6.  Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. 

7.  Za wysokiej objętości oddechowej TV. 

8.  Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. 

9.  Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. 

10.  Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. 

11.  Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. 

12.  Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. 
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13.  
Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu oddechowego po włączeniu 

urządzenia. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego 

rozpoczęcia wentylacji. 

14.  
Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie 

nebuliazatorem z ekranu respiratora. 

15.  Nebulizator synchroniczny z fazą przepływu wdechowego, wielorazowego użytku. 

16.  Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. z końcówkami AGA. 

17.  
Podpowiedzi kontekstualne dotyczące minimum trybów wentylacji i alarmów 

wyświetlane na ekranie. 

IV. Akcesoria 

1.  Płuco testowe  3 szt. 

2.  2 zastawki wydechowe wielorazowego użytku. 

3.  Ramię podtrzymujące układy oddechowe. 

4.  10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku. 

5.  Ogniwa tlenowe – 10 szt. 

6.  Dedykowane czujniki przepływu – 24 szt. 

 


