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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji Ŝyciowych  - 20 szt. (poz. 1.2) 
 

Znak sprawy: Z/29/PN/18 

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

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

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

 

Wymagane parametry i funkcje 

L.p. Parametr / Warunek 

I. Wymagania ogólne 

1.  Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niŜ 2018. 

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

3.  

Oferowane kardiomonitory umoŜliwiają integrację z klinicznym systemem 
informatycznym (CIS) , umoŜliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji 
medycznej w zakresie opieki około-intensywnej i około 
operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów 
Ŝyciowych z oferowanych monitorów, ale takŜe: respiratorów, aparatów do 
znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii 
płynowej i lekowej, automatyczne obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. 
znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń 
lekarskich i dokumentowanie ich realizacji, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej
oraz generowanie raportów (w tym karta znieczulenia) do wydruku i zapisu w systemie 
szpitalnym, dwukierunkową integrację HL7 z systemami HIS, LIS, itp. 

4.  
System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych 
modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu 
uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. 

5.  Moduły pomiarowe wsuwane do dedykowanej ramy na moduły. 

6.  

KaŜde stanowisko systemu monitorowania pacjenta składa się z duŜego monitora 
stacjonarnego oraz niewielkich rozmiarów monitora transportowego, wyposaŜonego we 
wbudowany ekran, zapewniającego ciągłość monitorowania parametrów Ŝyciowych 
pacjenta w czasie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. 

7.  
Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, 
pasywnie - bez uŜycia wentylatorów. 

8.  System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów dorosłych. 

9.  Komunikacja z uŜytkownikiem w języku polskim. 
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10.  

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

11.  

Monitor wyposaŜony w tryb prywatności: moŜliwość wstrzymania wyświetlania 
krzywych i parametrów, a takŜe danych demograficznych pacjenta (imię, nazwisko, 
numer ID, itp.) oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w 
tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego 
monitorowania. 

II. Zasilanie 

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

III. Praca w sieci centralnego monitorowania 

1.  Monitory gotowe do współpracy ze stanowiskami centralnego monitorowania. 

2.  
Monitory pracują w przewodowej sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze 
standardem IEEE802.3 Ethernet. WyposaŜone w gniazda RJ45 do podłączenia z siecią 
centralnego monitorowania. 

3.  
System umoŜliwia wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej do celów sieci 
centralnego monitorowania i innych aplikacji szpitalnych. 

4.  
System wykorzystuje posiadaną przez Zamawiającego sieć teleinformatyczną 
(okablowanie i urządzenia aktywne sieci). 

5.  
Monitory umoŜliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w 
sieci centralnego monitorowania. 

6.  

Monitory wyświetlają informację o alarmach występujących na pozostałych 
kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania, automatycznie 
otwierają ekran zdalnego monitora. MoŜliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy 
którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. 

7.  
MoŜliwość drukowania krzywych, raportów, zrzutów ekranu, na podłączonej do sieci 
centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej. 

IV. Monta Ŝ 

1.  
W ofercie ujęte odpowiednie uchwyty montaŜowe do kolumny medycznej. Dostępne 
uchwyty montaŜowe monitora: do aparatu do znieczulania, na ścianę i na wózku. 

2.  
Monitor stacjonarny mocowany na dwuprzegubowym ramieniu z regulacją obrotu, 
nachylenia oraz regulacją wysokości oraz dedykowany uchwyt do umieszczenia 
klawiatury i myszy . 

3.  
Element / moduł / monitor transportowy mocowany na dwuprzegubowym ramieniu z 
regulacją obrotu i nachylenia. 

V. Monitor stacjonarny 

1.  

Monitor wyposaŜony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 
1280 x 1024 pikseli. UmoŜliwia wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych 
jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się 
realizacji tego wymogu z wykorzystaniem dodatkowego ekranu. 
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2.  
MoŜliwość rozbudowy o podłączenie dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej 
min. 19”. 

3.  
Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. MoŜliwość podłączenia 
klawiatury i myszy do portu USB a takŜe skanera kodów kreskowych. MoŜliwość 
sterowania przyciskami na modułach. 

4.  
MoŜliwość zaprogramowania min. 8 róŜnych konfiguracji (profili) monitora, 
zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów. 

5.  MoŜliwość konfiguracji i zapisu przynajmniej 16 róŜnych układów (widoków) ekranu. 

6.  

Monitor stacjonarny posiada wbudowany komputer medyczny, z funkcją uruchamiania 
na jego ekranie interaktywnego dostępu do typowych aplikacji szpitalnych (HIS, CIS, 
LIS, RIS, itp.). Interaktywny dostęp oznacza moŜliwość uruchamiania aplikacji, 
logowania i dokonywania modyfikacji. Dostęp realizowany za pośrednictwem 
technologii CITRIX lub równowaŜnej. Nie dopuszcza się instalacji aplikacji 
bezpośrednio na wbudowanym lub zewnętrznym komputerze medycznym. Aplikacje 
obsługiwane za pomocą klawiatury i myszy USB oraz ekranu dotykowego. Dostęp do 
przeglądarki internetowej. 

VI. Moduł transportowy 

1.  
Moduł transportowy wyposaŜony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” 
z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do połoŜenia monitora, tzw. 
„flip-screen”, skokowo przynajmniej o 180°. 

2.  
Interfejs uŜytkownika modułu transportowego toŜsamy z monitorem stacjonarnym 
(takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). 

3.  
Moduł transportowy umoŜliwia jednoczesną prezentację 
przynajmniej 3 krzywych dynamicznych. 

Min. 4 krzywe 
prezentowane 
jednocześnie – 2 pkt. 
PODAĆ ! 

 

4.  MoŜliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego. 

5.  
Nowoczesna obsługa modułu – przełączanie pomiędzy widokami/ ekranami przez 
przesunięcie palca po ekranie monitora. 

6.  

Moduł transportowy wyposaŜony we wbudowane zasilanie
 akumulatorowe na przynajmniej 3 godziny pracy. 
Wskaźnik poziomu naładowania monitora widoczny na 
ekranie modułu transportowego. 

≥5 godzin pracy na 
zasilaniu 
akumulatorowym – 2 pkt. 
PODAĆ ! 

 

7.  
Akumulator wymienny przez uŜytkownika bez uŜycia narzędzi. Wskaźnik poziomu 
naładowania bezpośrednio na akumulatorze. 

8.  
Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z 
wysokości przynajmniej 1m. 
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9.  
Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na 
zachlapanie wodą nie gorsza niŜ IPX1. 

10.  Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niŜ IP4X. 

11.  
Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany 
uchwyt – rączkę, ułatwiającą przenoszenie, której nie trzeba odłączać na czas 
dokowania do pracy na stanowisku. 

12.  Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie 
przekracza 2kg. 

13.  

Moduł transportowy umoŜliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu 
przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej 
części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu 
bocznym. 

14.  

Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a takŜe  
podgląd pamięci trendów i zdarzeń alarmowych w trakcie transportu oraz przenoszenie 
pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na 
nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu. Przeniesieniu pomiędzy 
stanowiskami ulegają nie tylko trendy parametrów mierzonych przez moduł 
transportowy, ale wszystkich mierzonych w czasie pracy na stanowisku. 

15.  W komplecie do kaŜdego monitora uchwyt mocujący element / moduł / monitor 
transportowy do ramy łóŜka. 

VII. Monitorowane parametry 

1.  EKG 

2.  
Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w 
zaleŜności od uŜytego przewodu EKG. 

3.  
MoŜliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej 
liczby elektrod (nie więcej niŜ 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.  MoŜliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG. 

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

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

8.  
W komplecie do kaŜdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod. 
Dodatkowo na całą instalację 2 przewody do monitorowania 12-odprowadzeń EKG z 
ograniczonej liczby elektrod. 

9.  Analiza arytmii 
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10.  
Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG 
jednocześnie. 

Minimum 2 odprowadzenia – 0 pkt. 
PowyŜej 2 odprowadzeń – 5 pkt. 
PODAĆ ! 

11.  Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 13 definicji. Rozpoznawanie 
arytmii przedsionkowych w tym migotania przedsionków. 

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. 

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.  
MoŜliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu 
dostosowania do róŜnych 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. MoŜliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu 
pomiarowego poprzez zmianę podłączonego modułu bez udziału serwisu (równieŜ w 
transporcie). 

22.  Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100%. 

23.  Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej. 

24.  MoŜliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca. 

25.  Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. 

26.  

MoŜliwość uruchomienia pomiaru SpO2 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 kaŜdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz 
wielorazowy, elastyczny czujnik saturacji na palec, dla dorosłych. Oryginalne akcesoria 
pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. 

28.  Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) 

29.  Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. 
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30.  Pomiar ręczny na Ŝądanie, 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 kaŜdego monitora: węŜyk z szybkozłączką, 3 mankiety wielorazowe w 
róŜnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych. Dodatkowo na całą instalację 10 szt. 
mankietów dla pacjentów otyłych. 

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 róŜnicy temperatur. 

Jednoczesna prezentacja  
w polu parametru 3 wartości: 
T1,T2 i ∆T – 2 pkt. 
PODAĆ ! 

37.  MoŜliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie 
własnych nazw etykiet. 

38.  W komplecie do kaŜdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz 
wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych. 

39.  Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) 

40.  Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 4 kanałach, moŜliwość rozbudowy o kolejne 
kanały. 

41.  Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg. 

42.  
MoŜliwość monitorowania i wyboru nazw róŜnych ciśnień, w tym ciśnienia 
śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych 
ciśnień. 

43.  MoŜliwość 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 moŜliwością zapisania i 
wyświetlania przynajmniej 10 punktów pomiarowych. 

45.  W komplecie do kaŜdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards 
(po jednym na kaŜdy 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 kaŜdego monitora 10 szt. zestawów do pomiaru u pacjentów 
zaintubowanych. 
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48.  Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii – 5 szt. 

49.  

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.. 

VIII. Alarmy 

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

2.  MoŜliwość zmiany priorytetu alarmów. 

3.  
Konfigurowana przez uŜytkownika funkcja eskalacji alarmów, umoŜliwiająca 
automatyczne zwiększenie priorytetu alarmu na wypadek braku reakcji personelu 
medycznego na pierwotny alarm o niŜszym priorytecie. 

4.  Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. 

5.  
Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez uŜytkownika, i automatycznie - na 
podstawie wartości parametrów. Granice alarmowe wszystkich parametrów regulowane 
z poziomu wspólnego menu. 

6.  
MoŜliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie 
przynajmniej: 2 lub 5 minut i bez limitu czasowego. 

7.  
MoŜliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - 
zabezpieczona hasłem. 

8.  Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni. 

9.  

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

10.  MoŜliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez 
uŜytkownika. 

IX. Trendy 

1.  
Stanowisko monitorowania pacjenta wyposaŜone w pamięć trendów z ostatnich 72 
godzin z rozdzielczością nie gorszą niŜ 1 minuta w całym zakresie. 

2.  MoŜliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tablicowej. 

3.  
Funkcja histogramów, umoŜliwiająca ocenę jak długo wybrany parametr znajdował się 
w, poniŜej i powyŜej zadanego przedziału wartości. 

4.  Funkcja trendów wysokiej rozdzielczości, nie gorszej niŜ 2 sekundy. 

X. Inne 

1.  Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji. 

2.  Kalkulator dawek leków. 

XI. Pozostałe 
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1.  
MoŜliwość zdalnego dostępu do centrali oraz kardiomonitorów w celach serwisowych: 
wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. 

2.  
Oferowany system monitorowania jest kompletny i gotowy to uŜytku zgodnie z 
opisanymi wymogami, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów (poza 
materiałami eksploatacyjnymi). 

3.  
MoŜliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji z 
wykorzystaniem cewnika Swanza-Ganza. 

4.  MoŜliwość rozbudowy o pomiar saturacji krwi Ŝylnej centralnej (ScvO2).  

5.  
MoŜliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z pomiarem dźwiękowych 
potencjałów wywołanych AEP. 

6.  
MoŜliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji 
nerwowo-mięśniowej NMT. 

7.  MoŜliwość rozbudowy o pomiar kalorymetrii. 

 


