


Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

 

L.p. Parametr  

I APARAT DO TERAPII WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ  Podać 

1. 
Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane  
i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym 
pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta  

 

2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021  

3. 
Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem 
i stężeniem tlenu 

 

4. Wyświetlane informacje w języku polskim  

5. 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stopni C  

6. 
2 tryby ustawień przepływów: dla dzieci od 2-25 l/min oraz dla dorosłych  
od 10-60 l/min 

 

7. Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 %.  

8. Zintegrowane mieszanie tlenu  

9. Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy  

10. 
Alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt 
niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, konieczność wymiany filtra 
powietrza ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim.  

 

11. Przycisk wyciszania alarmu  

12. 

Masa aparatu 2,2 kg  (masa aparatu łącznie z akcesoriami  3,4 kg). Urządzenie 
dostarczane w torbie z akcesoriami: dodatkowe 2 filtry powietrza, przyłącze tlenowe, 
rura do dezynfekcji teminczej, gąbeczki do czyszenia, pokrowce zabezpieczające, 
dwie instrukcje obsługi papierowa i zawieszka ze skróconą (graficzną) obługi. 

 

13. Wymiary urządzenia: 29,5 cm x 17 cm x 17,5 cm  

14. Zasilanie: 50-60Hz 100-115 V ~ 2.2 A (2.4 A max) / 220-240 V ~ 1.8 A (2.0 A max)  

15. 
Wbudowany generator przepływu nie wymagajacy podłączenia do sprężonego 
powietrza 

 

   

 

II DEZYNFEKCJA  

1 
Bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu urządzenie po każdorazowym 
uruchomieniu 

 

2. 
Czas dezynfekcji 55 min w tym przynajmniej 30 min w temperaturze 87 st.C. 
Temeratura rejestrowana w urządzeniu z dwóch niezależnych czujników przez cały 
czas trwania procesu 

 

3. 
Zwalidowany na poziomie wysokim system do dezynfekcji termicznej, akredytowany 
przez niezależne labolatorium zgodnie z ISO-17025, zawierający wielorazową rurę do 
dezynfekcji. 

 

 

III STATYW MEDYCZNY  

1. 1 uchwyt mocujący o nośności min. < 8 kg,  

2. 1 uchwyt mocujący min. < 40 kg,  

3. 
Statyw zakończony uchwytem o nośności min. < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na 
kroplówki i mocowanie układu oddechowego. 

 

 

IV PODSTAWA DO MOCOWANIA NA STOJAKU  

 

V KOSZYK NA AKCESORIA  

 

VI INNE  

1. Instrukcja obsługi w języku polskim   

2. Broszura z listą parametrów technicznych producenta potwierdzający wszystkie  
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wymagane parametry, opisane przez Zamawiającego  

3. 

Montaż, instalacja, uruchomienie oraz szkolenia (także online) personelu z zakresu 
obsługi i eksploatacji oferowanego urządzenia dobywać się będą w siedzibie 
Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminów. Szkolenia zakończone 
protokołem.  

 

 

VII Serwis  

1. 
Brak konieczności przeprowadzania przeglądów serwisowych, zgodny z instrukcją 
techniczną producenta. 

 

2.  Gwarancja 24 miesiące  

 

VIII DODATKOWE AKCESORIA  

1. 
Przepływomierz tlenu 70L/min, mocowany do statywu z przewodem tlenowym  
z wtykiem typu AGA  

 

2. 
Zestaw startowy zawierający rurę i komorę, kaniulę donosową (rozmiar S,M,L) oraz 
bezpośrednie złącze do tracheostomii 

 

 

 


