
ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 1

Przedmiot zamówienia:

Respirator 1 szt.

Znak sprawy: Z/21/PN/18

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

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

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

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne 

1 Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia

2 Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg

3
Zasilanie w tlen i z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z 
butli   < 15 l/min, max 600 hPa 

4 Węże do gazów z końcówkami w systemie AGA

5
Waga respiratora bez podstawy max. 5 
kg

5 kg - 0 pkt.
Poniżej 5 kg - 15 pkt.

…........................................................
PODAĆ !

6 Respirator na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce lub łóżku pacjenta

7 Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10%

8
Awaryjne zasilanie respiratora z 
wewnętrznego akumulatora min. 120 
minut

120 min - 0 pkt.
Powyżej 120 min - 15 pkt.

…........................................................
PODAĆ !

9 Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania 
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zewnętrznego 

10
Monitor z kolorowym ekranem, 
dotykowym min. 8” zabezpieczony przed 
przypadkową zmianą parametrów

8” – 0 pkt.
Powyżej 8” – 10 pkt.

…..........................................................
PODAĆ !

II. Tryby wentylacji

1. CMV

2. NIV

3. DuoPAP

4. PCV (biphasic)

5. Wentylacja wspomagana ciśnieniem SPONT

6. SIMV

7.
Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów 
aktywnych i pasywnych oddechowo

III. Parametry nastawialne

1. Częstość oddechów 1-80 odd/min

2. Objętość wdechowa 20 - 2000 ml

3. PEEP/CPAP 0-35 cm O

4. Stężenie tlenu 21-100%

5. Stosunek I:E  1:9 do 4:1

6. Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek.

7. Wyzwalanie przepływem od 1 do 20 l/min

8. Ciśnienie wdechu 3 – 60 cm O powyżej PEEP/CPAP

9.
Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm
O powyżej PEEP/CPAP

10. Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms

11.
Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu 
szczytowego wdechowego

12. Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min

13. Regulowany czas bezdechu

14.
Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu 
szczytowego wdechowego

IV. Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji

1. Możliwość wyboru parametrów monitorowanych

2. Szczytowe ciśnienie
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3. Średnie ciśnienie

4. Ciśnienie plateau

5. Ciśnienie

6. Ciśnienie PEEP/CPAP

7. Szczytowy przepływ wdechowy 

8. Szczytowy przepływ wydechowy

9. Całkowita objętość wydechowa

10. Całkowita objętość wdechowa

11. Objętość pojedynczego oddechu

12. Wydechowa objętość minutowa

13. Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych

14. % objętość przecieku

15. Stosunek wdechu do wydechu

16. Całkowita częstość oddechów

17. Całkowita częstość oddechów spontanicznych

18. Procentowa ilość oddechów spontanicznych

19. Czas wdechu i wydechu

20. Podatność statyczna płuc

21. Index dyszenia RSB

22. PO.1

23. Wysiłek oddechowy pacjenta PTP

24. Stała czasowa wydechu

25. Stała czasowa wydechowa RCexp
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26. Wdechowy opór przepływu Rinsp.

27. AutoPEEP

28.
Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie min. 
dwie krzywe obrazowane jednocześnie

29. Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow

30.
Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym 
momencie w celu ich analizy

V. Alarmy

1. Niskiej / wysokiej objętości minutowej

2. Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego

3. Niskiej / wysokiej objętości oddechowej

4. Niskiej / wysokiej częstości oddechów

5. Czasu bezdechu

6. Poziomu koncentracji tlenu

7. Rozłączenia układu pacjenta

8. Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta

9. Sensora przepływu

10. Brak zasilania elektrycznego

11. Niski poziom naładowania baterii

12. Brak zasilania w tlen

13. Poziom głośności alarmów – ustawialny

VI. Inne funkcje i wyposażenie

1. Integralny nebulizator synchroniczny

2. Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór  z koncentratora

3. Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay)

4. Autotest aparatu samoczynny i na żądanie

5. Procedura odsysania ze 100% natlenowaniem

6. Kompletny układ oddechowy, 20 układów pacjenta
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7. Kapnometria wolumetryczna – strumień główny

8. Saturacja

9. Zestaw startowy proksymalnego czujnika przepływu: 30 szt. dla dzieci 

10. Wielorazowa zastawka wydechowa, zapasowa 1 szt.

11. Pamięć min. 1000 zdarzeń z podaniem daty i godziny

    ........................ ...............................................................................

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 2

Przedmiot zamówienia:

Aparat do znieczulenia wraz z kardiomonitorem   1 szt.  

Znak sprawy: Z/21/PN/18

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

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

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

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018

2. Aparat do znieczulania ogólnego dla dzieci i dorosłych

3. Aparat do znieczulania ogólnego jezdny

4. Waga aparatu do 150 kg

150 kg -  0 pkt.
Poniżej 150 kg – 10 pkt.

…......................................................
PODAĆ !

5.
Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 
230V (minimum 3 gniazda)

6. Blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria, jedna zamykana na kluczyk

7. Kółka jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwóch kół )

8. Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła.
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9. Zasilanie gazowe (powietrze) z sieci centralnej

10. Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli ()

11.
Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie 
przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu

12.
Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi 
przepływami

13.

Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do 
stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem  
minimum do 10 l/min.

14.

System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem 
azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku 
zasilania w tlen

II. Układ oddechowy

1
Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej 
podatności

2

Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony 
lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 l wraz z pojemnikiem 
absorbera C i bypassem C  

3
Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i 
półzamkniętym.

4 Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min.

5

Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności 
max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i 
jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania 
narzędzi.

6 Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną. 

III. Tryb wentylacji

1 Możliwość prowadzenia wentylacji 
ręcznej natychmiast po przełączeniu z 
wentylacji mechanicznej 

Przełączenie przy pomocy dźwigni.
TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

….......................................................
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PODAĆ !

2 Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny

3 Tryb wentylacji objętościowo zmienny

4
SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie 
objętościowym  i ciśnieniowym

5
Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 3 
l/min – 10 l/min.

6
Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna 
wentylacja zapasowa)

7
Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji w krążeniu pozaustrojowym – wentylacja 
ręczna i mechaniczna.

8 Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością

9 Tryb wentylacji CPAP + PSV

10

Podanie (na żądanie) dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem 
przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja 
mechaniczna

11
Zautomatyzowany manewr cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – 
wentylacja mechaniczna 

12 Zakres PEEP min. od 4 do 25 cmO

IV. Regulacje

1. Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 2: 1 do 1: 4

2.
Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min - wentylacja objętościowa 
i ciśnieniowa 

3. Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa 

4.
Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa 
lub objętościowa  

5. Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm O

6. Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 %
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V. Alarmy

1.

Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z 
regulowanymi progami (górnym i dolnym).Możliwość czasowego zawieszenia 
alarmu TV/MV  np. podczas indukcji znieczulenia 

2. Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego

3. Alarm braku zasilania w energię elektryczną 

4. Alarm braku zasilania w gazy 

5. Alarm bezdechu

VI. Pomiar i obrazowanie

1 Stężenie tlenu w gazach oddechowych 

2 Pomiar objętości oddechowej TV

3 Pomiar pojemności minutowej MV

4 Pomiar częstości oddechowej f

5 Ciśnienia szczytowego, średniego, PEEP

6
Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do 
znieczulania metoda paramagnetyczna 

7

Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i 
wydechowej dla: podtlenku azotu, sewofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie 
do znieczulania 

8
Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z 
uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania 

9

Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum w pętli:
- ciśnienie – objętość 
- ciśnienie – przepływ
- przepływ – objętość 
Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych 
pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem podatności i oporu dróg 
oddechowych 

VII. Prezentacja graficzna

1 Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji Ekran umieszczony na ruchomym 
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parametrów wentylacji i krzywych o 
przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość 
minimum 1024 x 768 pikseli. Ekran 
główny respiratora niewbudowany w 
aparat 

wysięgniku
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

…..................................................
PODAĆ !

2 Możliwość konfigurowania minimum czterech stron ekranu wentylatora

3
Prezentacja prężności dwutlenku węgla -  w strumieniu wdechowym i 
wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą 

4
Możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do 
znieczulenia 

5
Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do 
znieczulenia

6
Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do 
znieczulenia 

VIII. Parownik

1

Możliwość podłączenia parowników do sewofluranu, desfluranu i isofluranu 

Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec

2
Wbudowany ssak injectorowy z wielorazowymi pojemnikami 1,0 l do stosowania 
wymiennych wkładów 

IX. Inne

1 Komunikacja z aparatem w języku polskim

X. Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia

1
Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 
768 pikseli

2
Przekątna ekranu min. 15"
Możliwość podłączenia ekranu powielającego o przekątnej minimum 19”

3 Do wyboru przez użytkownika
- minimum trzy odprowadzenia EKG
- krzywa oddechowa
- krzywa pletyzmograficzna
- krzywa ciśnienia tętniczego
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Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych

4 Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz

5
Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 
minut w warunkach standardowych

6

Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów 
na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych 
konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych)

7

Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia 
klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych do identyfikacji 
pacjentów 

8
Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. 
Możliwość rozbudowy o trendy z 72h.

9

Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) mierzonych parametrów z 
klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość 
czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego

10 Alarmy techniczne z podaniem przyczyny

XI. Pomiar EKG

1 Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG 

2 W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci

3 Pomiar częstości serca

4
Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i 
wyświetlania trendów 

5
Podstawowa analiza arytmii pracy serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną 
analizę arytmii.

6 Detekcja sygnału stymulatora serca

7
Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w 
minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min

XII. Pomiar saturacji i t ętna

1 Zakres pomiaru saturacji Sp 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z 
eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub 
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zakłóconym sygnale

2 Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec

XIII. Pomiar temperatur

1

Pomiar temperatury obwodowej – powierzchniowej oraz temperatury centralnej. W 
zestawie kabel do połączenia czujników i wielorazowy czujnik temperatury 
powierzchniowy i centralny dla dzieci i dorosłych

2 Jednoczasowe wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur T2-T1

XIV. Pomiar ci śnienia 

1 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną 

2

Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, 
ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 
1 – 240 min.

3

Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem 
połączeniowym. Cztery różne rozmiary mankietów dla dorosłych: duży, średni, 
mały oraz mankiet na udo . Mankiet dla dzieci i niemowląt

4 Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) 2 kanały: tętnicze i OCŻ         

5
Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg, kabel interfejsowy 
do IBP x 2 z końcówką Abbott

6 Pomiar stanu świadomości metodą BIS lub Entropii. Po 25 szt. elektrod do modułu

7

Pomiar bodźców nocyceptywnych 
poprzez pomiar parametru wykazującego 
zmiany reakcji hemodynamicznych 
spowodowanych przez bodźce 
chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy 
pomocy modułu pomiarowego. 
Wyświetlanie sygnału na ekranie 
monitora pacjenta

Pomiar przy użyciu czujnika saturacji
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

….........................................................
PODAĆ !

8

Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora 
funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. 
Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora

9 Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu 
innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania 
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dedykowanych serwerów czy centrali

XV. Inne

1
Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, 
moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta

1. Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów

2.

Aparat i monitor wykonane w nowoczesnej technologii zgodne z dyrektywą RoHS 
w sprawie ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 

3. 2 komplety okablowania i czujników do kardiomonitora

4. Czujnik przepływu – 6 sztuk

    ........................ ...............................................................................

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 3

Przedmiot zamówienia:

Kardiomonitor 1 szt.

Znak sprawy: Z/21/PN/18

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

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

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

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1 Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018

2

Możliwość integracji z klinicznym systemem informatycznym (CIS), tego samego 
producenta, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej 
w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym 
przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych 
monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i 
do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie 
bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, 
GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki 
pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia).

3
Monitor pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów 
podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą 
pojawienie się nowych parametrów pomiarowych.

4
Wszystkie elementy monitora pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez 
użycia wentylatorów

5
Monitor pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich 
kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków

6 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
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7

Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania 
pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania 
diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania, kontynuacja monitorowania tego 
samego pacjenta

8

Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania 
krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku 
pacjenta – funkcja dostępna wyłącznie, gdy pacjent pozostaje pod ciągłym 
nadzorem centrali pielęgniarskiej

II. Zasilanie

1 Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz

2

Zasilanie awaryjne z wbudowanego 
akumulatora, zapewniające podtrzymanie 
monitorowania pacjenta na wypadek 
zaniku zasilania lub transportu przez 
przynajmniej na 90 minut

90 minut – 0 pkt.
Powyżej 90 minut – 20 pkt.

…...........................
PODAĆ!

3 Ekranowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

4
Możliwość stosowania jednocześnie 2 akumulatorów w celu zwiększenia czasu 
pracy na zasilaniu awaryjnym. Zabezpieczenie uniemożliwiające jednoczesne 
usunięcie obu akumulatorów

III. Praca w sieci centralnego monitorowania

1
Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem 
Ethernet

2
Zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w tej samej sieci 
centralnego monitorowania 

3

Wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych 
kardiomonitorach pracujących w tej samej sieci centralnego monitorowania. 
Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane 
informacje o alarmach

4
Możliwość drukowania krzywych, raportów, zrzutów ekranu, na podłączonej do 
sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej

IV. Monta ż

1
W ofercie ujęta podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria oraz uchwyt montażowy 
do ramy łóżka

V. Monitor stacjonarny

1

Monitor wyposażony w dotykowy ekran 
o przekątnej min. 12" i rozdzielczości 
przynajmniej 1024 x 768 pikseli

12" – 0 pkt.
Powyżej 12" – 20 pkt.

…........................................
PODAĆ!

2 Wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę 
funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu z 
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wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu

3 Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 15”

4
Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość 
podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami 
na modułach

5
Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, 
zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów

6
Możliwość konfiguracji i zapisu przynajmniej 16 różnych układów (widoków) 
ekranu 

7

Monitor z możliwością rozbudowy o funkcję uruchamiania na jego ekranie 
interaktywnego dostępu do typowych aplikacji szpitalnych (HIS, CIS, LIS, RIS, 
itp.). Interaktywny dostęp oznacza możliwość uruchamiania aplikacji, logowania i 
dokonywania modyfikacji. Dostęp realizowany za pośrednictwem technologii 
CITRIX lub równoważnej. Nie dopuszcza się instalacji aplikacji bezpośrednio w 
monitorze pacjenta. Aplikacje obsługiwane za pomocą klawiatury i myszy USB 
oraz ekranu dotykowego

VI. Monitorowane parametry

1 EKG

2
Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, 
w zależności od użytego przewodu EKG

3
Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z 
ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje 
standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta

4
Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym 
kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG)

5 Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG

6 Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min.

7
Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o oprogramowanie do pomiaru i 
opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG

8 W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod

9 Analiza arytmii

10 Analiza arytmii przynajmniej w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie

11

Zaawansowana analiza arytmii. Rozpoznawanie przynajmniej 13 rodzajów 
zaburzeń. 
Uwaga: Alarmy typu stymulator nie przechwytuje, niemające związku z morfologią 
przebiegu EKG nie są uznawane za arytmię

12 Analiza ST

13 Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12)

14 Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm
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15
Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości  odcinka QT/QTc na ekranie 
kardiomonitora

16 Oddech

17 Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min.

18 Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej 

19
Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu 
dostosowania do różnych typów oddychania (przeponą, szczytami płuc) bez 
konieczności przepinania elektrod

20 Saturacja (SpO2)

21
Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo SET, 
Masimo rainbow SET lub TruSignal

22 Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100%

23 Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej

24 Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca

25 Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % Sp

26

Możliwość rozbudowy o pomiar Sp w 2 kanałach jednocześnie, z wykorzystaniem 
modułu oferowanego systemu monitorowania, z obsługą ustawień obu kanałów z 
poziomu oferowanego monitora pacjenta, z wyświetlaniem obydwu wartości na 
ekranie kardiomonitora

27
W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz 
wielorazowy czujnik saturacji na palec dla dzieci. Oryginalne akcesoria pomiarowe 
producenta algorytmu pomiarowego

28 Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)

29 Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną

30
Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres 
przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut

31
Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia 
rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego

32 Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej

33
W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 3 mankiety 
wielorazowe w różnych rozmiarach dla dzieci

34 Temperatura

35 Pomiar temperatury w 2 kanałach

36
Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym 
monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych 
lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur

37
Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie 
własnych nazw etykiet
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38
W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz 
wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dzieci

39 Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)

40
Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do 
przynajmniej 4 kanałów

41 Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg

42
Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia 
śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla 
poszczególnych ciśnień

43
Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora 
parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia

44
Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i 
wyświetlania przynajmniej 10 punktów pomiarowych

45
W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników 
Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał)

46

Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar realizowany z wykorzystaniem 
modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy 
stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na 
ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za 
pośrednictwem ekranu monitora pacjenta

47
W komplecie do każdego monitora 10szt. pułapek wodnych oraz 10szt. linii 
próbkujących

48

Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej 
NMT. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu 
monitorowania  lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie 
monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i 
zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora. Pomiar realizowany metodą 
KMG z wykorzystaniem mechanosensora lub metodą AMG z wykorzystaniem 
akcelerometru 3D

49
W komplecie z monitorem przewód podłączeniowy oraz czujnik z adapterem na 
kciuk dla dzieci

VII. Alarmy

1
Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z 
wizualizacją parametru, który wywołał alarm

2 Możliwość zmiany priorytetu alarmów

3
Konfigurowana przez użytkownika funkcja eskalacji alarmów, umożliwiająca 
automatyczne zwiększenie priorytetu alarmu na wypadek braku reakcji personelu 
medycznego na pierwotny alarm o niższym priorytecie

4 Alarmy techniczne z podaniem przyczyny

5
Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na 
podstawie bieżących wartości parametrów
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6
Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie 
przynajmniej: 2 minut lub 5 minut

7
Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów 
- zabezpieczona hasłem

8 Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni

9

Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych 
zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane 
automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po 
naciśnięciu odpowiedniego przycisku

10
Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie 
przez użytkownika

VIII. Trendy

1
Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich 
min. 24 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Możliwość programowej 
rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin

2 Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej

3 Możliwość rozbudowy o trendy wysokiej rozdzielczości, nie gorszej niż 2 sekundy

IX. Inne

1 Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji

2 Kalkulator dawek leków

X. Pozostałe wymogi

1
Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitora w celach serwisowych: wstępnej 
diagnostyki, zmiany ustawień, itp. 

2
Oferowane urządzenia są kompletne i gotowe do użytku zgodnie z opisanymi 
wymogami, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów (poza 
materiałami eksploatacyjnymi)

 ........................ ...............................................................................

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 4

Przedmiot zamówienia:

Defibrylator 1 szt.

Znak sprawy: Z/21/PN/18

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

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

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

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1
Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018.
Oferta zawiera dostawę, uruchomienie systemu wraz ze szkoleniami.

2 Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany)

3 Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 5 godzin

4 Akumulator bez efektu pamięci

5
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty 
ekranowe)

6
Ciężar urządzenia do 10 kg (razem z 
łyżkami, kablami i akumulatorem)

10 kg – 0 pkt.
Poniżej 10 kg – 20 pkt.

….....................................

PODAĆ!

II. Defibrylacja

1 Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa
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2
Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku 
polskim)

3 Wykonywanie kardiowersji

4 Energia maksymalna defibrylacji min 360J

5
Czas ładowania do energii maksymalnej 
- max 7sekund

7 sekund – 0 pkt.
Poniżej 7 sekund – 20 pkt.

…...........................................

PODAĆ!

6
Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i 
elektrod jednorazowych

7
Zakres regulacji poziomu energii od 2 do 360 J 
Minimum 24 poziomy energii

8 Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dzieci i dorosłych

9
Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach 
(ładowanie, rozładowanie)

10 Algorytm wykrywający w trybie AED ruch pacjenta

III. Monitorowanie EKG

1 Kolorowy ekran o przekątnej min 5,5”

2 Monitorowanie min 3 odprowadzeniami wraz z kompletem kabli

3 Minimum 5 wartości wzmocnienia sygnału

4
Zakres pomiaru częstości pracy serca
hr min 20 -300/min

IV. Rejestracja 

1 Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm

2 Szybkość wydruku min 25mm/sek.

3 Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG

4 Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta oraz nazw wykonywanych 
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procedur i podawanych leków

V. Stymulacja zewnętrzna

1 Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’

2 Częstotliwości stymulacji w zakresie min 40 -170 imp/min

3 Prąd stymulacji w zakresie min 10-140 mA

4 W komplecie min. 1 komplet elektrod dla dorosłych do stymulacji

 ........................ ...............................................................................

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 5

Przedmiot zamówienia:

Stoły transportowo – zabiegowe 2 szt.

Znak sprawy: Z/21/PN/18

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

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

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

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1
Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018.
Oferta zawiera dostawę, uruchomienie systemu wraz ze szkoleniami.

2 Wózek do wykonywania drobnych zabiegów

3 Długość całkowita 2100mm ± 50 mm

4
Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w 
pozycji leżącej i siedzącej min. 1170 mm

5

Składane barierki boczne z tworzywowymi nakładkami . Trzystopniowe 
zabezpieczenie  opuszczania barierek bocznych jako zabezpieczenie przed ich 
przypadkowym opuszczeniem. Opuszczanie barierek bocznych do poziomu 
materaca

6 Szerokość całkowita 800mm ± 50 mm

7
Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z 
materacem 600mm ±50mm

8 Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny  leża z 
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materacem 900mm ±50mm

9

Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 
kolumnach. Leże 4 segmentowe. Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa 
sztucznego

10 Manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową

11
Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu  
ramy leża minimum 0-90°

12

Manualna hydrauliczna  regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
dostępna obustronnych dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej 
funkcji.

13 Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga -18° - +18°

14
Obustronny nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z 
wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji.

15
Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową bez widocznej metalowej osi 
obrotu min. 200 mm

16
Podwójna centralna blokada wszystkich kół -  blokada obrotu oraz obrotu wokół 
własnej osi wszystkich kół .

17
Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem kolorem  pozycji zablokowanych 
hamulców oraz funkcji jazdy na wprost.

18 System sterowania z możliwością załączenia 5-tego koła

19
Dźwignie centralnej blokady hamulców zlokalizowane obustronnie u podstawy od 
strony głowy i nóg pacjenta

20 Nośność maksymalna min. 230 kg

230 kg – 0 pkt.
Powyżej 230 kg – 20 pkt.

….........................................
PODAĆ !

21
Składane pod leże ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane od 
strony nóg i głowy pacjenta

22 Możliwość mycia maszynowego wózka

23 Regulacja segmentu udowego za pomocą mechanizmu śrubowego, a podudzia za 
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pomocą mechanizmu zapadkowego

24

Materac o grubości min. 50 mm 
dopasowany wymiarowo do gabarytów 
leża

50 mm – 0 pkt.
Powyżej 50 mm – 10 pkt.

….............................................
PODAĆ !

25

Materac piankowy wodoszczelny ze 
zgrzewanymi krawędziami, niepalny, 
antystatyczny, odporny na 
promieniowanie UV

Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

…..............................................
PODAĆ !

26 Odbojniki w narożnikach wózka

27 Uchwyty do ewentualnego unieruchomienia pacjenta

 ........................ ...............................................................................

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 6

Przedmiot zamówienia:

Rejestrator pH z impedancją 1 szt.

Znak sprawy: Z/21/PN/18

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

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

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

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1
Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie starszy niż 2018.
Oferta zawiera dostawę, uruchomienie systemu wraz ze szkoleniami

2
Możliwość rejestracji pomiarów impedancji 
z min. 5 kanałów

5 kanałów – 0 pkt.
Powyżej 5 kanałów -10 pkt.

…...................................................
PODAĆ ! 

3 Komunikacja rejestratora ze stacją roboczą za pomocą USB

4 Możliwość rejestracji poziomu pH na min 2 kanałach

5 Rejestracja refluksu kwaśnego, słabo kwaśnego i niekwaśnego

6 Rejestracja refluksu płynnego, mieszanego i gazowego

7 Częstotliwość próbkowania sygnału pH w zakresie: 1 Hz-0,1 Hz (1/sek – 1/10 sek)

8 Częstotliwość próbkowania impedancji min. 
60 Hz

60 Hz – 0 pkt.
Powyżej 60 Hz – 20 pkt.

26



…...................................................
PODAĆ !

9 Zakres pomiaru poziomu pH do 10 pH

10 Płynne ustawienie czasu rejestracji w zakresie od 1 do 48 h

11

Możliwość wyboru zestawu buforów do kalibracji:

- kalibracja sond w buforach o pH4 i pH7

- kalibracja sond w buforach o pH7 i pH4

12 Kalibracja cewników bez udziału pacjenta i komputera

13 Oznakowanie zmiany pozycji, okresu posiłkowego na wyświetlaczu rejestratora

14
Podświetlane przyciski zmiany pozycji i okresu posiłkowego na klawiaturze rejestratora w 
okresie trwania zdarzenia

15 Rejestracja dolegliwości odczuwalnych przez pacjenta jednym definiowalnym przyciskiem

16 Rejestracja okresów posiłków jednym przyciskiem

17 Możliwość wprowadzenia nr identyfikacyjnego pacjenta w postaci od 1 do 10 znaków

18 Weryfikacja poziomu impedancji w kanałach cewnika pH-Z przed rozpoczęciem badania

19 Waga urządzenia maksymalnie 200 g

200 g – 0 pkt.
Poniżej 200 g – 10 pkt.

….......................................................
PODAĆ !

20 Zasilanie bateryjne: 1,5 V typ AA

II. Oprogramowanie 

1 Oprogramowanie w języku polskim

2 Wspólne oprogramowanie do analizy badań pH-metrycznych i pH-metrii z impedancją

3 Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci przebiegów liniowych

4 Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci konturów barwowych

5
Wartości pH i impedancji wyświetlane na profilu anatomicznym przełyku z naniesionymi 
punktami orientacyjnymi

6 Wpisywanie i edytowanie wydarzeń i objawów poprzez wpis i edycję tekstu lub graficzny 
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interfejs użytkownika

7 Automatyczne wykrywanie i zliczanie epizodów refluksu w rejestracji pH

8
Automatyczne wykrywanie, oznaczanie według typu (kwaśny, słabokwaśny, niekwaśny) i 
naliczanie epizodów refluksu w rejestracji impedancji

9
Automatyczna korelacja dolegliwości z epizodami reflusku kwaśnego, słabokwaśnego i 
niekwaśnego 

10 Różnicowanie refluksów według typu : płynny, mieszany, gazowy

11
Automatyczne generowanie współczynnika dolegliwości (SI), automatyczne generowanie 
prawdopodobieństwa refluks-objaw 

12 Automatyczna generacja raportu badania w postaci dokumentu typu word lub pdf

13 Zapis wartości impedancji w postaci konturów barwowych dołączany do raportu

14 Zapis wartości impedancji w postaci przebiegów liniowych dołączany do raportu

15
Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim wbudowana w oprogramowanie 
analityczne

III. Akcesoria do pH-metrii impedancji

1

Jednorazowa sonda do pomiaru pH i impedancji, o konfiguracji, o konfiguracji; 
wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, jeden kanał do pH-metrii na 
poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji na poziomie -3,-1,1,3,5,9,11 i 13 cm, średnica 6 Fr 
(30 szt.)

2

Jednorazowa, pediatryczna sonda do pomiaru pH i impedancji o konfiguracji: złącze 
modularne, wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał pH na poziomie 0 cm, 7 
pierścieni impedancji na poziomie -1,1,3,5,7,9 i 11 cm, średnica 6 Fr (10 szt.)

3 Zestaw buforów do kalibracji pH4,0, pH7,0  - I zestaw

4 Stoisko do kalibracji

IV. Stacja robocza do pH-metrii i impedancji

1

Offerent dostarczy stacje roboczą typu laptop, przeznaczoną do współpracy z 
dedykowanym analitycznym oprogramowaniem, wyposażoną we wszystkie niezbędne 
elementy wymagane do pracy – osprzęt i oprogramowanie, laptop min. 15”, Windows Pro, 
MS Word, drukarka kolorowa

     ........................ ...............................................................................

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Zadanie 7

Przedmiot zamówienia:

Sprzęt medyczny różny

Znak sprawy: Z/21/PN/18

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

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

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

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr/ Warunek

I. Stojak na kroplówki 1 szt.

1 Szerokość podstawy około 560 mm

2 Regulacja wysokości w zakresie około 1400-2300 mm

3 Pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo

4 Wysuwany wieszak chromowany z możliwością regulacji wysokości

5 Pięć kółek jezdnych, w tym dwa z hamulcem

II. Aparat RR

1 Ciśnieniomierz ręczny

2 Manometr zegarowy

3
Laserowo grawerowana tarcza 
manometru o średnicy min. 50 mm

50 mm – 0 pkt.
Powyżej 50 mm – 20 pkt.

…............................................
PODAĆ !

4 Zakres pomiarowy min. 0 – 300 mmHg

5 Dokładność pomiaru ± 3 mmHg

6 Manometr zintegrowany z gruszką i zaworem
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7 Gwarancja kalibracji min. 5 lat

8 Odporność na wstrząsy

9 Odporność na upadek na twarde podłoże

10

Mankiet wielorazowy:

− wykonany z tworzywa sztucznego

− zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite 

zanurzenie, 

− z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu,

− przewód mankietu obrotowy o 360º,           

− łatwa wymiana mankietu na inny rozmiar, bez odkręcania przewodów

− rozmiar dorosły standard

11 Zatyczka mankietu stosowana podczas dezynfekcji w komplecie

12 Stetoskop i etui w komplecie

III. Dozownik do tlenu 4 szt.

1 Zakres wskazań rotametru min. 0-17 l/min.

2 Ciśnienie zasilania 0,4 -0,5 MPa

3 Zawór bezpieczeństwa

4 Typ złącza wejściowego AGA

5 Podłączenie nawilżacza

IV. Laryngoskop 4 szt.

1
4 rękojeści: 2 pediatryczne, 2 dla dorosłych wraz z łyżkami wielorazowymi w 
rozmiarach od 0-4

2
Rękojeści oraz łyżki wielorazowego użytku wykonane z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej

3 Łyżki wielorazowe typu MacIntosh

4 Rękojeści wielorazowe LED 

5 Przekrój światłowodu o wymiarze 3 mm (pediatryczny), 4 mm (dla dorosłych)

6 Sterylizacja w autoklawie 

7 Zasilanie za pomocą baterii

8
Łyżka mocno osadzana na rękojeści, nie przerywa i gwarantuje ciągłe światło w 
różnych pozycjach roboczych

V. Prowadnica do trudnej intubacji - wielorazowa 2 szt.

1 Elastyczna prowadnica wykonana z poliestru pokrytego żywicą

2 Zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie
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3 Znaczniki głębokości

4 Wymiary: średnica zewnętrzna 15 Ch, długość 60 cm

5 Dostarczana w sztywnym futerale

VI. Resuscytator wielorazowy dla dorosłych 2 szt.

1 Wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 15 kg

2 Dostarczana objętość oddechowa max. 1300 ml

3 Objętość rezerwuaru tlenu: 1500 ml (worek) 

4
Średnica złącza pacjenta do podłączenia maski: zewnętrzna 22 mm, wewnętrzna 15 
mm

5 Wymiary min. 275 mm x 135 mm

6 Maska twarzowa

VII. Resuscytator wielorazowy dla dzieci 2 szt.

1 Wentylacja pacjentów o masie ciała do 20 kg

2 Dostarczana objętość oddechowa max. 300 ml

3 Objętość rezerwuaru tlenu: 1500 ml (worek) lub 100 ml (rura)

4
Średnica złącza pacjenta do podłączenia maski: zewnętrzna 22 mm, wewnętrzna 15 
mm

5 Wymiary min. 265 mm x 85 mm

6 Zawór ograniczający ciśnienie do 40 cm 

7 Maska twarzowa

VIII. Ssak elektryczny 1 szt.

1 Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia do 85 kPa

2 Maksymalny przepływ powietrza 30 l/ min

3 Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia

4 Wygodny uchwyt do przenoszenia

5 Pojemniki wielorazowe 1l lub 2l

6 Wkłady jednorazowe 1l lub 2l

7
Możliwość umieszczenia urządzenia na wózku

8 Waga urządzenia max. 6 kg

6 kg – 0 pkt.
Poniżej 6 kg – 20 pkt.

…..................................................
PODAĆ !
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9
Zasilanie 230V/50Hz

       ........................ ...............................................................................

                 data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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