Załącznik do oferty Grupa 1 poz. 8
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: analizator parametrów krytycznych – 1 szt.
Nazwa i typ:
Producent:
Rok produkcji: 2014/2015

WARUNEK
GRANICZNY

L.p.

PARAMETRY TECHNICZNE
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Oprogramowanie analizatora w języku polskim
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Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K,
Cl, Ca, Bilirubina całkowita, Glukoza ,
Mleczany, sO2, ctHb, fO2Hb, fCOHb, fHbF,
fHHb, fMetHb.
Parametry pochodne: HCO3, ABE, SBE,
mOsm, Ca (ph=7,4), luka anionowa, Hct,
FShunt
Dane wprowadzane: nr identyfikacyjny
pacjenta, nr identyfikacyjny operatora, oddział,
temperatura pacjenta, typ próbki, waga
pacjenta, wiek pacjenta, płeć, czas pobrania,
imię i nazwisko pacjenta.
Możliwość wydrukowania wyniku pacjenta w
formie graficznej – wykres równowagi
kwasowo – zasadowej
Objętość materiału badanego do 70 µl – dla
pełnego panelu oznaczeń
Samoczyszczący port pobierający materiał
badany
Czas uzyskania wyniku łącznie z wydrukiem –
do 1 minuty
Łączny czas kalibracji analizatora w ciągu 24
godzin – do 30 minut.
Analizator bezobsługowy tj. bez zewnętrznych
butli z gazem, bez konieczności wymiany
poszczególnych butelek z odczynnikami, bez
koniecznowści wymiany membran i
pojedynczych elektrod pomiarowych.
Pakiet odczynnikowy zawierający wszelkie

Parametr oferowany
– podać nr strony w
złączonych
materiałach
informacyjnych
potwierdzających
spełnienie parametru
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Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
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odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne
oraz pojemnik na ścieki. Oddzielna kaseta
zawierająca elektrody lub sensory pomiarowe.
Wbudowany czytnik kodów kreskowych
Wbudowany czujnik aktualnego ciśnienia
powietrza atmosferycznego
Wbudowany system automatycznej kontroli
jakości analizatora z graficzną interpretacją QC
– wykresy Leavy-Jeningsa
Wbudowany moduł automatycznego mieszania
próbki podawanej w strzykawce.
Wbudowana drukarka
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Tak
Tak
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Wygodny ekran dotykowy – menu w języku
polskim
Kompaktowe wymiary maksymalnie: szerokość
30cm głębokość 30cm, wysokość 50 cm
Pamięć wyników pacjenta minimum 2000
wyników
Pamięć wyników kalibracji minimum 2000
wyników
Oprogramowanie i komunikacja w języku
polskim

Tak

Urządzenia podłączone do istniejącej sieci LAN
zgodnej ze standardem ETHERNET

TAK

Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
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................................................................
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

