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Pozycja 1

Lp. Parametr wymagany Warunek Parametr oferowany

Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) 2020r.

1 Aparat do znieczulania noworodków, dzieci i 
dorosłych Tak

2 Podstawa jezdna, hamulec centralny, uchwyty 
butli rezerwowych, reduktory do butli O2 i N2O

Tak

3 Szuflada na akcesoria (zamykana na klucz). Tak
4 Ekran respiratora dotykowy, o przekątnej 15,3 

cala (38,9 cm), konfigurowalny interfejs użytkow-
nika, inteligentne zarządzanie alarmami.

Tak

5 Ekonomiczny, elektryczny napęd respiratora 
(brak zużycia gazów napędowych technicznych 
lub medycznych

Tak

6 Zintegrowany moduł gazowy, pomiar wdecho-
wego i wydechowego stężenia O2, N2O, CO2 i 
anestetyków (automatyczna identyfikacja Halo-
tanu, Enfluranu, Izofluranu, Sevofluranu i Desflu-
ranu); xMac – współczynnik MAC skorelowany 
do wieku pacjenta

Tak

7 Prezentacja krzywych, parametrów znieczulania i
wentylacji na ekranie respiratora

Tak

8 Przepływomierze elektroniczne, prezentacja wir-
tualnych przepływomierzy, elektroniczny mie-
szalnik

Tak

9 Automatyczne dostosowanie granic alarmowych Tak
10 Dozowanie O2 i środków znieczulających rów-

nież przy całkowitej awarii urządzeniu (wentyla-
cja ręczna).

Tak

11 Test aparatu automatyczny, bez interakcji z użyt-
kownikiem w czasie jego trwania.

Tak

12 Zintegrowane, regulowane oświetlenie blatu ro-
boczego

Tak

13 Podgrzewany układ oddechowy z funkcją 
wyłączenia grzania Tak
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14 Przygotowany do pracy z jednorazowymi 
zbiornikami z wapnem sodowanym

Tak

15 Tryby wentylacji: Man/Spon, VC-CMV, PC-CMV, 
VC-SIMV, PC-SIMV, CPAP / PSV, tryby 
synchronizowane także ze wspomaganiem 
ciśnieniowym.

Tak

16 Objętość oddechowa TV regulowana od 10 ml Tak
17 Tryb Pauzy (uruchamiany w trakcie prowadzenia 

wentylacji) z ustawianym okresem wyłączenia 
respiratora i wstrzymania przepływu gazów

Tak

18 Zastawka APL z funkcją natychmiastowego 
zwolnienia ciśnienia w układzie, bez konieczności
skręcania zastawki do minimum.

Tak

19 Zasilanie z wbudowanego akumulatora do 120 
minut w typowych warunkach. Tak

20 Ssak inżektorowy, zasilany powietrzem z 
przyłącza w aparacie.

Tak

21 Low flow i minimal flow Tak
22 Szyna do zamocowania jednego parownika. Tak
23 Akcesoria dostarczane z aparatem: Tak

• akcesoria ssaka (1 kpl.),
• jednorazowe zbiorniki z wapnem sodowanym 
(6 szt.),
• wielorazowy pojemnik pochłaniacza (1 szt.),
• wkłady żelowane do ssaka (25 szt.),
• zestaw drenów wysokociśnieniowych do N2O, 
O2, Powietrza, wtyki AGA (dł. 5 m.) (1 kpl.),
• czujniki przepływu wielorazowego użytku (2 
szt.),
• rura odciągu gazów, długość 5 m z wtykiem 
DIN,
• układy współosiowe z pułapkami wodnymi (10 
kpl.),
• linie próbkujące (10 szt.),
• pułapki WaterLock2 (12 szt.).

Tak

24 Parowniki (wyposażenie opcjonalne):
• dostępne parowniki: SEV, DES, ISO. Tak

Monitor pacjenta
1 Monitor kompaktowy, z kolorowym ekranem LCD

o przekątnej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem 
sieciowym, przeznaczony do monitorowania 
noworodków, dzieci i dorosłych

Tak

2 Sterowanie za pomocą przycisków sprzętowych, 
pokrętła i menu ekranowego w języku polskim. Tak

3 Możliwość wykorzystania monitora do Tak
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transportu: 
- masa poniżej 7,5 kg
- wygodny uchwyt do przenoszenia
- wewnętrzny akumulator, dostępny do wymiany 
przez użytkownika, wystarczający na 5 godzin 
pracy
- system mocowania monitora, umożliwiający 
szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i 
wykorzystanie do transportu
- gotowy do uruchomienia łączności 
bezprzewodowej WiFi, umożliwiającej 
kontynuację centralnego monitorowania podczas
transportu

4 Chłodzenie bez wentylatora Tak
5 8 kanałów dynamicznych. Dostępny ekran dużych

liczb i ekran z krótkimi trendami obok 
odpowiadających im krzywych dynamicznych

Tak

6 Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w 
monitorze i późniejszego przywołania 3 własnych
zestawów parametrów pracy monitora

Tak

7 Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich 
mierzonych parametrów z 6 dni, z rozdzielczością
1-minutową

Tak

8 Trendy z ostatniej godziny z rozdzielczością 1-
sekundową Tak

9 Pamięć krzywych dynamicznych z 96 godzin Tak
10 Oprogramowanie realizujące funkcje kalkulatora:

- lekowego
- parametrów hemodynamicznych, 
wentylacyjnych i utlenowania
- parametrów nerkowych

Tak

11 Wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta
podłączonego do tej samej sieci, również w 
przypadku braku lub wyłączenia centrali

Tak

12 Wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący 3 
krzywe dynamiczne

Tak

13 Współpraca z aparatem do znieczulania i 
respiratorem – wyświetlanie wartości liczbowych
z podłączonego urządzenia, krzywych 
dynamicznych i pętli oddechowych

Tak

14 Pomiar EKG z 3 i 5 elektrod, z możliwością 
wyświetlania jednocześnie 7 odprowadzeń

Tak

15 Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor Tak
16 Dostępny pomiar CO2 w strumieniu głównym 

oraz pomiar w strumieniu bocznym Tak

17 Pomiar ciśnienia wyzwalany ręcznie i Tak

Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie Szpitala
Powiatowego w Zawierciu w sprzęt medyczny i specjalistyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia



automatycznie z ustawianym czasem 
powtarzania do 8 godzin

18 Możliwość automatycznego blokowania alarmów
saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP

Tak

19 Pomiar do 3 ciśnień metodą inwazyjną, z 
możliwością stosowania przetworników różnych 
producentów

Tak

20 Pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, 
CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym Tak

21 Pomiar zwiotczenia za pomocą oddzielnego 
monitora ToFscan, wyposażonego w 
akcelerometr 3D

Tak

22 Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS Tak
23 Akcesoria dostarczane z monitorem Tak

• Przewód do pomiaru EKG z 3 elektrod
• Przewód do pomiaru EKG z 5 elektrod
• Czujnik SpO2 Nellcor, na palec, dla dorosłych
• Mankiet do pomiaru ciśnienia metodą 
nieinwazyjną, standardowy dla dorosłych
• Czujnik temperatury skóry 
• Akcesoria wielorazowe do pomiaru ciśnienia 
metodą inwazyjną w 1 torze
• Akcesoria do pomiaru NMT
• Akcesoria do pomiaru BIS, w tym 25 elektrod 
dla dorosłych

Tak

24 Gwarancja  min 24 miesiące Tak
25 Bezpłatny przegląd zgodnie z wymaganiami pro-

ducenta nie mniej niż raz do roku
Tak

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/
informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji  w tabeli 
parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez 
żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy. 
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