
Załącznik nr 4 do SIWZ

z dnia 29.10.2010 r. 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot oferty : Analizator parametrów krytycznych

Wykonawca:

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2010

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE

Lp. Parametr wymagany Warunek 
graniczny

Parametr oferowany – podać nr 
strony w załączonych 

materiałach informacyjnych 
potwierdzających spełnienie 

parametru

1. PARAMETRY OGÓLNE -

2.

Parametry mierzone:
pH,pCO2,pO2,Na,K,Cl,Ca,Bil,Glu,La
c,
O2Hb,HHb,COHb,MetHb,tHb,SO2

TAK

3.
1 tor pomiarowy umożliwiający 
wybór
poszczególnych parametrów

TAK

4. Podawanie próbki bezpośrednio ze 
strzykawki lub kapilary

TAK

5. System kontroli jakości w 
oprogramowaniu

TAK

6.
Konfigurowanie parametrów 
pomiarowych według potrzeb 
operatora w trakcie podania próbki

TAK

7. Wbudowany czytnik kodów 
kreskowych

TAK

8. Podgląd ilości badań pozostałych do 
wykonania

TAK

9. Korekta wyniku do temperatury 
pacjenta

TAK

10. Możliwość oznaczania osmolarności 
badanej próbki 

TAK

11. Możliwość włączenia aparatu do 
systemu komputerowego

TAK

12.
Automatyczna kalibracja jedno i 
dwupunktowa bez użycia butli 
gazowych

TAK
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13. Automatyczny pomiar ciśnienia 
powietrza

TAK

14. Zamknięte niezależnie ścieki TAK

15.
Bezobsługowe elektrody, 
niewymagające wymiany membran 
czy dodawania płynów

TAK

16.
Zabezpieczenie przed wprowadzeniem 
skrzepów do toru pomiarowego 
(opisać)

TAK

17.

Prosta komunikacja z operatorem – 
przejrzyste oprogramowanie za 
pomocą ikon, oprogramowanie w 
języku polskim

TAK

18.
Pamięć minimum 2000 wyników 
pacjentów, 1000 wyników kontroli i 
1000 wyników kalibracji

TAK

19.
Zintegrowany pakiet kontroli jakości 
wraz z odczynnikami

TAK

20. Rodzaj próbek: krew pełna, osocze, 
płyny kontroli jakości , dializatów

TAK

21. Objętość próbki krwi do pomiaru 
wszystkich parametrów max 70 µl

TAK

22.
Czas uzyskania wyniku wraz z 
wydrukiem do 1 minuty

TAK

23. Wydajność minimum 20 
oznaczeń/godz 

TAK

24.
Interfejsy umożliwiające przesyłanie 
danych w sieci w systemie 
dwukierunkowym

TAK

26.

Dokonywanie przez aparat pełnej 
analizy statystycznej, obliczenia 
statystyczne, raporty analiz, ich 
sortowanie 

TAK

27.
Zintegrowany pakiet odczynnikowy 
zawierający wszystkie odczynniki, 
materiał kontrolny i ścieki

TAK

28.
Dotykowy ekran nawigacyjny do 
obsługi analizatora i wyświetlania 
wyników

TAK

31.

Gwarancja utrzymania niezmienności 
oferowanego rocznego kosztu 
eksploatacji aparatu przez okres 3 lat 
przy założeniu wykonywania 20 
próbek na dobę (załączyć kosztorys 
rocznej eksploatacji)

TAK

32. Mapa równowagi kwasowo – 
zasadowej zawierająca wykresy 
wyników pacjenta w odniesieniu do 

TAK
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wyników standardowych

33. Graficzny lun numeryczny wykres 
trendów u pacjenta

TAK

34.
Możliwość wpisywania 
szczegółowych danych 
demograficznych pacjenta

TAK

35. Wbudowana drukarka TAK

36. Stabilność odczynników po otwarciu - 
min 30 dni

TAK

37.
W zestawie komplet odczynników na 
min 3 miesiące pracy, przy założeniu 
min 20 próbek dziennie.

TAK

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

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy
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