
Załącznik nr 4 do SIWZ
z dnia 29.10.2010 r. 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot oferty : Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem funkcji życiowych 

Wykonawca:

Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2010

Parametry techniczne
APARAT DO ZNIECZULANIA
Urządzenie / wersja: ..............................................................................
Producent i kraj pochodzenia: ...............................................................

MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH 
Urządzenie / wersja: ..............................................................................
Producent i kraj pochodzenia: ...............................................................

Lp. APARAT DO ZNIECZULENIA
Wymogi 

graniczne 
Parametr oferowany – podać 

nr strony w załączonych 
materiałach 

informacyjnych 
potwierdzających 

spełnienie parametru
1. 2 3 4

Parametry ogólne
1. Zasilanie AC 230 V 50 Hz TAK
2. Aparat, do zawieszenia na kolumnie 

anestezjologicznej  
TAK

4. Dodatkowe gniazda elektryczne 230VAC. 
Min. 4 gniazda

TAK

5. Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) 
z sieci centralnej, wtyki typu AGA

TAK

7. Zasilanie awaryjne aparatu na min 30 min., 
akumulator doładowywany w czasie pracy

TAK

8. Uchwyty do co najmniej jednego parownika TAK
System dystrybucji gazów

9. Podwójne przepływomierze elektroniczne 
wysokiej dokładności dla O2, N2O, 
powietrza. 

TAK

10. System automatycznego utrzymywania 
stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 
z podtlenkiem azotu na poziomie min. 23%

TAK

11. Układ zabezpieczający przed podaniem 
mieszaniny hipoksemicznej

TAK

12. Możliwość szybkiego wyboru podawanej 
mieszaniny gazów: O2+N2O, O2+Powietrze

TAK

13. Dostosowanie do znieczulania z niskimi 
przepływami

TAK

Układ oddechowy
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14. Układ oddechowy okrężny do wentylacji 
dorosłych i dzieci

TAK

15. Wspólne wyjście gazów z możliwością 
podłączenia układów bezzastawkowych

TAK

16. Obejście tlenowe (bypass tlenowy) TAK
17. Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa TAK
18. Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie 

przeziernej
TAK

19. Wizualizacja zastawek wdechowej i 
wydechowej w układzie okrężnym

TAK

20. Pochłaniacz CO2, możliwość wymiany 
pochłaniacza w czasie pracy bez 
wywoływania sytuacji alarmowych

TAK

21. Możliwość korzystania z pochłaniaczy 
jednorazowych

TAK

22. Eliminacja gazów anestetycznych poza salę 
operacyjną

TAK

23. respirator anestetyczny, zintegrowany, 
napędzany elektrycznie, sterowany 
elektronicznie -mikroprocesorowo

TAK

24. Obsługa respiratora za pomocą pokrętła 
funkcyjnego i przycisków

TAK

Tryby wentylacji
25. Tryb ręczny wentylacji TAK
26. Wentylacja  w trybie SIMV TAK
27. Wentylacja kontrolowana objętością TAK
28. Wentylacja kontrolowana ciśnieniem TAK
Regulacje
29. Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe 

(podać zakres) min 5 do 20 cmH2O
TAK

30. Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać 
zakres, min 1: 4 do 4 : 1

TAK

31. Reg. Częstości oddechu (podać zakres) min 
5 do 60 BPM

TAK

32. Regulacja ciśnienia wdechowego od min 10 
do 50 cm H2O

TAK

33. Pomiar przepływu na wydechu oraz 
prezentacja mierzonych wartości przepływu 
wszystkich ustawianych gazów

TAK

34. Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) 
min: 20 – 1400 ml

TAK

Alarmy
35. Alarm maksymalnego ciśnienia 

wdechowego
TAK

36. Alarm braku zasilania w energię elektryczną TAK
37. Alarm braku zasilania w gazy TAK
38. Alarm niskiego ciśnienia lub rozłączenia TAK
Pomiar i obrazowanie
40. Pomiar i obrazowanie ciśnień w układzie 

oddechowym, Pmax , Pśr , Plateau
TAK
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41. Krzywa: ciśnienie w funkcji czasu TAK
42. Ekran respiratora, kolorowy, przekątna min 

5’’
TAK

43. Pomiar wentylacji minutowej, ustawiane 
dolna i górna granica alarmowa wentylacji 
minutowej

TAK

44. Automatyczna kompensacja dopływu 
świeżych gazów w trakcie pracy

TAK

INNE
45. Jeden ssak injektorowy napędzany 

sprężonymi gazami (tlen lub powietrze) z 
butlą wielorazowego użytku o pojemności 
min 1,6L lub z dwoma o pojemności min 0,7 
L każda

TAK

46. Możliwość ominięcia testu, tzw. szybkie 
uruchomienie

TAK

47. Prosty do montażu i demontażu układ 
okrężny, elementy sterylizowane parowo 
– wymienić

TAK

48. Instrukcja Obsługi w języku polskim TAK
49. Parownik do Sevofluranu TAK
MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH
50. Ekran o przekątnej co najmniej min 10” TAK
51. Typ ekranu kolorowy TFT
52. Ilość kanałów dynamicznych co najmniej 6 
53. Mocowanie monitora do aparatu do 

znieczulania umożliwiające łatwe jego 
odłączenie i stosowanie do monitorowania w 
czasie transportu wewnątrzszpitalnego

TAK

54. Ciężar monitora poniżej 7 kg 
55. Komunikacja z użytkownikiem w języku 

polskim
TAK

56. Wszystkie mierzone parametry, alarmy 
i nastawy dla dorosłych, dzieci i 
noworodków

TAK

57. Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich 
mierzonych parametrów 

co najmniej 24-
godzinne

58. Zapamiętywanie odcinków krzywych 
dynamicznych sytuacjami alarmowymi

co najmniej 50

59. Zasilanie monitora 230V/50Hz TAK
60. Wbudowane zasilanie akumulatorowe  co najmniej na  

1 godzinę pracy
EKG/ST/Resp
61. Minimum 2 odprowadzenia EKG 

wyświetlane jednoczasowo 
TAK

62. Analiza odchylenia odcinka ST TAK
63. Analiza arytmii - wykrywanie co najmniej 6 

kategorii arytmii
TAK

64. Pomiar częstości oddechu i wyświetlanie 
krzywej respiracji

TAK

3



Ciśnienie metodą nieinwazyjną
65. Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, 

rozkurczowego i średniego
TAK

66. Tryb pracy ręczny i automatyczny (podać 
przedziały czasowe)

TAK

67. Zestaw mankietów: dla dorosłych duży 
i średni, pediatryczny. Przewód łączący 
mankiet z monitorem. 

TAK

Pulsoksymetria
68. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej TAK
69. Pomiar %saturacji TAK
70. Pomiar częstości pulsu TAK
71. Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych. 

Kabel łączący czujnik z monitorem
TAK

Inwazyjny pomiar ciśnienia:
72. 2 tory pomiarowe TAK
73. Przewód interfejsowy i 10 jednorazowych 

przetworników na tor pomiarowy
TAK

Temperatura (dwa kanały)
74. Zakres pomiarowy Podać
75. Jednoczesne wyświetlanie wartości 

temperatury ciała w dwóch punktach 
TAK

76. Powierzchniowy czujnik temperatury. 
Centralny czujnik temperatury 

TAK

Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu 
77. Pomiar EtCO2 i InsCO2 TAK
78. Monitorowane gazy anestetyczne: halotan, 

izofluran, enfluran, sewofluran, dezfluran, 
N2O

TAK

79. Jednoczesne wyświetlanie krzywych 
kapnograficznej oraz stężeń gazu 
anestetycznego i tlenu 

TAK

80. Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC TAK
81. Monitorowanie głębokości znieczulenia w 

formie modułu z prezentacją wartości na 
ekranie monitora 

TAK

...............................................................
Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy
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