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ZAŁĄCZNIK NR 1: 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

 

DEFIBRYLATORY Z MONITOREM 

 

Na przedmiot zamówienia składa się:  

- defibrylator z monitorem (2 komplety) 

Minimalne parametry techniczne 1 kompletu: 

 

1. Przenośny defibrylator z monitorowaniem funkcji życiowych pacjenta przeznaczony do intensywnego użytkowania. 

2. Aparat przeznaczony do pracy ze wszystkimi grupami pacjentów: dorośli, dzieci, noworodki. 

3. Uchwyt transportowy z pasem na ramię do aparatu i zintegrowanych toreb/torby na akcesoria. 

4. Możliwość montażu defibrylatora w uchwycie transportowym przeznaczonym do różnych środków transportu, 

wyposażonym w ładowarkę akumulatorów aparatu. 

5. Zewnętrzna drukarka transportowo-stacjonarna, komunikująca się z aparatem za pomocą złącza Bluetooth, w torbie 

transportowej z kompletem akcesoriów do zamontowania w środkach transportu. 

6. Wydruk: zrejestrowane EKG z danymi pacjenta, parametrami życiowymi, opisem i krzywymi EKG, zrzutami 

ekranowymi zawierającymi wszystkie dane interwencji, raport interwencji. 

7. Wydruk na papierze termicznym o szerokości ok. 114 mm. 

8. Ciężar kompletnego urządzenia gotowego do pracy, ze wszystkimi akcesoriami koniecznymi do defibrylacji i 

monitorowania pacjenta wg wymagań określonych w niniejszym opisie max. 5 kg. 

9. Stopień ochrony - IP55.  

10. Warunki pracy: 

 -25°C do +60°C w trybie normalnego użytkowania (defibrylacja i monitorowanie) przez czas min. 2 godzin; 

  0°C do +  50°C standardowa praca ciągła, tryb normalny (defibrylacja i monitorowanie); 

  odporny na wilgotność względną do 95%. 

11. Próba spadkowa 1 m zgodnie z normą EN 1789+A2:2014 i 60601-1-12:2014. 

12. Urządzenie odporne na wstrząsy.  

13. Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2019.  

14. Zasilanie:  

 Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy 11,1V, 4,65 Ah, 51,6 Wh; 
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 Akumulator w defibrylatorze + akumulator zapasowy; 

 Aparat wyposażony w baterię podtrzymującą, zapewniającą ciągłe monitorowanie na czas wymiany 

akumulatora przez ok. 30 sekund; 

 Czas pracy na akumulatorze: min. 300 minut ciągłego monitorowania pacjenta lub min. 100 defibrylacji z 

maksymalną energią; 

 Dwumiejscowa ładowarka do akumulatorów, stacjonarno-transportowa (zasilanie stacjonarne 240V i 

transportowe 12V-48V); 

 Możliwość ładowania w ambulansie akumulatorów napięciem 12V bezpośrednio w defibrylatorze lub 

ładowarce. 

15. Defibrylacja: 

 Dwufazowa fala defibrylacji; 

 Stabilizacja emitowanej energii w funkcji z impendancją pacjenta, wykorzystująca modulację impuls-pauza 

zaleznie od rezystancji pacjenta; 

 Defibrylacja ręczna i półautomatyczna; 

 Defibrylacja ręczna i półautomatyczna wykonywane za pomocą elektrod naklejanych, które mogą być 

przechowywane w temp. -40°C  + 75°C; 

 Energia defibrylacji w zakresie min. 1 do 200J; 

 Dostępność 22 poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej; 

 Możliwość skonfigurowania energii dla defibrylacji półautomatycznej w zakresie od 1 do 200 J (22 poziomy) 

dla pacjentów dorosłych i 190J (19 poziomów) dla pacjentów pediatrycznych; 

 Funkcja pracy w trybie defibrylacji dzieci z elektrodami defibrylacyjnymi dla dorosłych po wybraniu trybu 

pacjenta „dziecko”; 

 Funkcja defibrylacji pediatrycznej ustawiana przez aparat automatycznie po wykryciu podłączenia elektrod 

pediatrycznych; 

 Funkcja testu poprawności pracy elektrod wykonywana z użyciem pomiaru poziomu impendancji między skórą 

pacjenta   i elektrodami; 

 Czas potrzebny do załadowania energii max. 200J w trybie defibrylacji ręcznej 8 sekund; 

 Tryby pracy w funkcji defibrylacji: zsynchronizowany, niezsynchronizowany i AED; 

 Złącze elektrod zabezpieczone przez impulsem defibrylacyjnym; 

 Funkcja bezpiecznego rozładowania zgromadzonej energii; 

 Elektrody defibrylacyjno/stymulacyjne samoprzylepne: dla dorosłych min. 3 kpl., dla dzieci min. 2 kpl. 

16. Monitorowanie i rejestracja: 

 Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 7'' o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x480 pixeli; 

 Obsługa aparatu przez ekran dotykowy i przyciski funkcyjne; 
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 Funkcja przewijania widoku ekranowego (prawo-lewo, góra-dół); 

 Bezpośredni dostęp do menu szczegółowego poprzez naciśniecie pola krzywej lub pomiaru; 

 Funkcja przełączenia trybu pracy wyświetlacza na monochromatyczny  obraz o wysokim kontraście; 

 Możliwość wyświetlenia 4 różnych krzywych dynamicznych jednocześnie oraz 12 krzywych EKG w trybie 

monitorowania 12-odprowadzeniowego EKG; 

 Tryb doradczy w zakresie umieszczenia elektrod prezentowany na modelu klatki piersiowej pacjenta z 

sygnalizacją słabego sygnału lub źle podłączonych elektrod; 

 Możliwość prezentacji trendów; 

 Prezentacja zapisu 12 odprowadzeniowego na ekranie z siateczką milimetrową; 

 Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji: danych pacjenta, parametrów życiowych pacjenta, zrzutów 

ekranowych, informacji zwrotnych RKO, krzywych defibrylacji, krzywych EKG, impendancji, zdarzeń oraz 

przebiegu pracy. 

17. EKG: 

 Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG;  

 Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą i interpretacją; 

 Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją doradczą biorącą pod uwagę podczas analizy: wiek i płeć 

pacjenta; 

 Wyświetlanie wybranych odprowadzeni od 1 do 12; 

 Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-350 /minutę; 

 Szybka diagnoza za pomocą sygnału EKG z klatki piersiowej pacjenta za pomocą elektrod defibrylacyjnych; 

 Częstotliwość próbkowania min. 500 Hz; 

 Wykrywanie impulsów stymulatora; 

 Pełen podgląd na ekranie z siateczką milimetrowa: EKG spoczynkowego, długiego EKG; 

 Kabel EKG 3-odprow. -  1 szt.; 

 Kabel EKG 12-odprow. - 1 szt. 

18. Stymulacja zewnętrzna:  

 Tryb pracy: stymulacja na żądanie i ze stałą częstotliwością;  

 Fala prostokątna ze stałym źródłem prądu; 

 Czas trwania impulsu 20 ms +/- 5%; 

 Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 40-240 imp/minutę; 

 Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-200 mA ; 

 Kabel do stymulacji/defibrylacji łyżkami miękkimi. 
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19. Pulsoksymetria: 

 Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET odpornej na zakłócenia; 

 Tryb pracy normalny i czuły; 

 Zakres pomiaru SpO2: min. 0-100%; 

 Rozdzielczość pomiaru SpO2 - 1%;  

 Zakres pomiaru pulsu min. 25- 240/minutę; 

 Rozdzielczość pomiaru pulsu  1/minutę; 

 Możliwość rozbudowy o licencje SpMet i SpCO; 

 Prezentowanie na wyświetlaczu w trybie ciągłym wartości liczbowej SpO2, krzywej pletyzmograficznej, 

wskaźnika perfuzji, częstości tętna i jakości sygnału; 

 Aktualizacja pomiarów na wyświetlaczu co 0,2 sekundy; 

 Wielorazowy czujnik SpO2 z nielaserowa dioda LED – klips palcowy dla dorosłych 1 szt. 

20. NIBP: 

 Tryb pomiarów ręczy, automatyczny, funkcja „stazy”; 

 Zakres mierzonego ciśnienia min. 30 do 255 mmHg; 

 Metoda oscylometryczna; 

 Ustawienia ciśnienia początkowego w mankiecie można dowolnie konfigurować; 

 Wskaźnik ekranowy prezentujący rosnące ciśnienie w mankiecie; 

 Prezentowanie  ostatnich czterech pomiarów w ekranowym oknie pomiaru NIBP;  

 W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych – 1 szt. 

21. Temperatura: 

 Bezpośrednia metoda pomiaru; 

 Zakres 15°C-45°C; 

 Pomiar z czujników wielorazowych i jednorazowych; 

 Częstotliwość pomiaru 1/sekunda; 

 Czujnik pomiaru temp. glębokiej - 1 szt. 

22. Kapnografia: 

 Pomiar w strumieniu głównym; 

 Monitorowanie EtCO2 w wydychanym powietrzu w zakresie: 0-25%; 

 Częstość oddechów 0-150 /minutę; 
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 Monitorowanie bezdechu; 

 Komplet akcesoriów pomiarowych. 

23. Monitorowanie RKO: 

 Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 

Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. 

24. Komunikacja/ transmisja danych: 

 Bezprzewodowa transmisja danych za pomocą GPRS/3G lub WiFi; 

 Gniazdo USB. 

25. Pozostałe wymagania: 

 Funkcja autotestu, przeprowadzanego przez aparat w skonfigurowanych odstępach czasowych ( ustawiane dni 

i godziny) bez potrzeby angażowania personelu medycznego z możliwością zgrania na nośnik USB. 

 Konfiguracja domyślnego widoku ekranu wyświetlanego po uruchomieniu aparatu. 

 System alarmowy z funkcją konfiguracji. 

 Alarmy techniczne i fizjologiczne z ustawieniem priorytetów. 

 Widoczność wskaźnika alarmu z odległości min. 4 metrów. 

 Stały dostęp do listy alarmów. 

 W zaoferowanej cenie aplikacja internetowa umożliwiająca zamawiającemu zdalny i codzienny monitoring 

poprawności działania defibrylatorów na podstawie automatycznie wykonywanych i przesyłanych danych za 

pomocą połączenia GSM. 

 Aktualizacja oprogramowania aparatu w ramach działających w nim opcji defibrylacyjnych i funkcji 

monitorowania bez konieczności inwestowania w dodatkowe wyposażenie aparatu przeprowadzana w miarę 

ukazywania się nowych wersji oprogramowania. 

26.  Pełne oprogramowanie w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 


