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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot oferty : Kardiomonitor stanowiskowy

Wykonawca:

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2010

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE

L.p. Parametry urządzenia Wartości 
wymagane

Parametr oferowany – podać nr 
strony w załączonych materiałach 
informacyjnych potwierdzających 

spełnienie parametru
Wymagania ogólne systemu monitorowania

1. Monitor kompaktowo - modułowy . 
Dotyczy sprzętu i oprogramowania . 
Poszczególne moduły pomiarowe i 
programowe przenoszone między 
monitorami bez udziału serwisu . 
Automatyczne dopasowanie konfiguracji 
do pomiaru nowych parametrów bez 
zakłócania pracy monitora .

TAK

Ekran
2. Kolorowy ekran LCD TFT 

wysokiej jakości o przekątnej 
przynajmniej 10"

TAK

3. Komunikacja monitora z użytkownikiem 
przez system menu w języku polskim . 
Sterowanie funkcjami monitora za 
pośrednictwem pokrętła nawigacyjnego i 
przycisków funkcyjnych

TAK

4. Konfigurowany ekran , możliwość 
tworzenia własnych specyficznych 
konfiguracji

TAK

5. Liczba krzywych dynamicznych 
na ekranie , przynajmniej 5 z 
możliwością rozbudowy o 
wyświetlanie większej liczby 
(podać )

TAK

Rejestracja i archiwizacja danych
6. Możliwość wyposażenia monitora w 

rejestrator / drukarkę , przedstawić
TAK

7. Możliwość korzystania z jednej 
drukarki przez monitory 
podłączone do sieci centralnego 
monitorowania, przedstawić

TAK

8. Możliwość drukowania wstępnie 
sformatowanych raportów na 
drukarce laserowej

TAK
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9. Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 
zdarzeń zawierających odcinki 
wybranych krzywych dynamicznych do 
późniejszej analizy lub wydruku , 
zapisywanych ręcznie i 
automatycznych w czasie alarmów

TAK

Zasilanie
10. Sieciowe 23 0V 50 Hz i akumulatorowe TAK

11. Zapewnienie ciągłości monitorowania 
danych pacjenta przy zasilaniu z 
wewnętrznego akumulatora przynajmniej 
2 godziny

TAK

Praca w sieci przesyłania danych
12. Monitor wyposażony w 

oprogramowanie i elementy niezbędne 
do podłączenia z siecią przesyłania 
danych

TAK

13. Monitor przystosowany do przeglądu 
zawartości ekranu innych monitorów i 
do sygnalizacji alarmów występujących 
w innych monitorach

TAK

14. Powyższa współpraca wykorzystuje 
sieci zgodne ze standardem 
komputerowym Ethernet (IEEE802.3 ), 
bez konieczności stosowania 
dodatkowych elementów : 
komputerów , specjalizowanych 
serwerów itp.

TAK

15. System monitorowania gotowy do 
współpracy z centralą pielęgniarską

TAK

16. Możliwość rozbudowy monitorów o 
bezprzewodowe podłączenie ich do 
powyższej sieci, w sposób zapewniający 
przesyłanie danych między monitorem a 
siecią centralnego monitorowania , w 
zasięgu działania pola WiFi. Zastosowane 
podłączenie WiFi powinno umożliwić 
działanie na tym samym obszarze również 
innych urządzeń i aplikacji 
wykorzystujących WiFi .

TAK

Mocowanie monitora
17. Bezpieczne i wygodne zamocowanie 

zestawu na stanowisku w sposób 
zapewniający dopasowanie 
położenia ekranu : obrót i nachylenie 
. W ofercie cenowej ujęte 
odpowiednie uchwyty i wieszaki

TAK

Mierzone parametry , moduły pomiarowe
EKG

18. Monitorowanie jednego z 3 i 
jednocześnie 7 odprowadzeń

TAK

19. Wieloodprowadzeniowa analiza EKG 
do zaliczania częstotliwości akcji serca 
i do analizy arytmii . Przynajmniej 2 
odprowadzenia analizowane 
jednocześnie

TAK
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20. W komplecie przewód EKG do 3 
elektrod i przewód do 5 elektrod

TAK

21. Dokładność pomiaru 
częstotliwości akcji serca 
przynajmniej 1 %

TAK

Monitorowanie arytmii
22. Monitorowanie arytmii w 

zakresie arytmii śmiertelnych
TAK

23. Możliwość rozbudowy o 
monitorowanie arytmii wg 
przynajmniej 10 definicji arytmii

TAK

Pomiar oddechu
24. Pomiar metodą impedancyjną, 

wyświetlane wartości cyfrowe i fala 
oddechu

TAK

25. Możliwość wyboru odprowadzenia 
do pomiaru oddechu : I lub II

TAK

26. Dokładność pomiaru częstości oddechu 
przynajmniej +/1 oddech na minutę

TAK

Pomiar saturacji ( SpO2 )
27. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji 

tętna i krzywa saturacji tętna i krzywa 
pletyzmograficzna

TAK

28. W komplecie przewód interfejsowy i 
standardowy czujnik na palec

TAK

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia
29. Pomiar na żądanie , automatyczny co 

określony czas , ciągłe pomiary przez 
określony czas , stała żylna

TAK

30. Zakres odstępów czasowych 
automatycznych pomiarów 
przynajmniej co 2 godziny

TAK

31. W komplecie do każdego monitora 
przewód i zestaw mankietów dla dzieci, 
3 różne rozmiary , mankiety pomiarowe 
bez lateksu

TAK

32. Dokładność statyczna pomiaru 
przynajmniej +/- 3 mm Hg

TAK

Pomiar temperatury , dwa tory pomiarowe
33. Możliwość wyświetlanie wartości 

dwóch temperatur oraz temperatury i 
różnicy temperatur

TAK

34. W komplecie czujnik temperatury 
powieszchniowej

TAK

35. Dokładność pomiaru temperatury 
przynajmniej +/-0,l°C

TAK

Możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia 
36. Przynajmniej dwa tory pomiarowe TAK
37. Możliwość pomiaru i wpisania nazw 

różnych ciśnień , w tym ciśnienia 
śródczaszkowego

TAK

38. Dokładność pomiaru ciśnienia 
przynajmniej +/- 1 mmHg

TAK

39. Możliwość rozbudowy o obliczenia 
hemodynamiczne w pełnym zakresie 
przynajmniej w jednym monitorze , z 

TAK

3



możliwością wykorzystania modułu we 
wszystkich monitorach lub wyposażenie 
wszystkich monitorów w te obliczenia

           Pomiar etCO2 w 2 monitorach
40. Pomiar w strumieniu głównym TAK

Układy alarmowe
41. Alarmy o różnych poziomach ważności, 

opisać
TAK

42. Ustawianie granic alarmowych wszystkich 
parametrów ręczne i automatyczne na 
podstawie bieżących wartości parametrów

TAK

43. Pamięć alarmów TAK
Trendy 

44. Przynajmniej 24 godzinne trendy 
wszystkich mierzonych parametrów , w 
postaci tabel i wykresów . Rozdzielczość 
trendów nie gorsza niż jedna minuta

TAK

45. Rozdzielczość trendów jedna minuta . TAK
Możliwość rozbudowy

46. Możliwość rozbudowy o funkcję 
analizy „holterowskiej" do 16 
krzywych dynamicznych

TAK

47. Możliwość rozbudowy o podgląd 
informacji z respiratora z każdego 
stanowiska : przebiegi, pętle , wartości 
liczbowe

TAK

48. Pamięć stanów krytycznych ( alarmów i 
arytmii i innych zdarzeń , z zapisem 
odcinków wszystkich monitorowanych 
krzywych dynamicznych i wartości 
liczbowych ) - powyżej 500 na pacjenta

TAK

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

reprezentowania Wykonawcy
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