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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot oferty : Defibrylator transportowy

Wykonawca:

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2010

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE

L.p. Parametry urządzenia Warunek 
graniczny

Parametr oferowany – podać nr 
strony w załączonych materiałach 
informacyjnych potwierdzających 

spełnienie parametru
PARAMETRY OGÓLNE 

1. Aparat przenośny TAK

2. Zasilanie akumulatorowe lub 
akumulatorowo-sieciowe.

TAK

3. Czas pracy z akumulatorów – min. 120 
minut monitorowania lub min. 50 
defibrylacji x 200J

TAK

4. Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg TAK

1. Synchroniczna i asynchroniczna TAK

2. Defibrylacja w trybie ręcznym i AED TAK

3. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie 
energii minimum od 5 do 360 J w obu 
trybach

TAK

4. Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 
minimum 20.

TAK

5. Automatyczna regulacja parametrów 
defibrylacji z uwzględnieniem impedancji 
ciała pacjenta

TAK

6. Defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody 
naklejane transparentne w RTG, w 
wyposażeniu łyżki dziecięce.

TAK

7. Łyżki twarde z regulacją energii 
defibrylacji, ładowaniem energii, oraz 
możliwością wydruku.

TAK

STYMULACJA
1. Stymulacja przezskórna w trybie 

sztywnym i na żądanie
TAK

2. Częstość min. 40-170 impulsów/minutę TAK

3. Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 
mA

TAK

1. Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG TAK

2. Automatyczna interpretacja i diagnoza 12- TAK
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odprowadzeniowego badania EKG
3. Alarmy częstości akcji serca TAK

1. Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 
kanały na ekranie

TAK

2. Ekran LCD lub EL o przekątnej minimum 
8”.

TAK

3. Wydruk EKG na papierze o szerokości 
minimum 100mm.

TAK

4. Pamięć wewnętrzna wszystkich 
rejestrowanych danych

TAK

5. Transmisja danych przez telefon do stacji 
odbiorczych

TAK

1. Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 1-100% 
z czujnikiem typu klips dla dorosłych i 
dzieci

TAK

2. Możliwość rozbudowy o moduł ciśnienia 
nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla 
dorosłych

TAK

3. Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru 
kapnografii EtCO2, z zakresem pomiaru 
od 0 -99 mmHg

TAK

4. Możliwość rozbudowy o moduł IBP TAK

5. Aktualne świadectwo dopuszczenia do 
użytkowania 

TAK

6. Polska wersja językowa z polską 
instrukcją obsługi.

TAK

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

reprezentowania Wykonawcy
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