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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 8

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-002/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Wyszczególnienie Cech / Funkcji / Parametrów Wymaganych
Wartość, Wymagana / Punktowana
Cechy/Funkcje/Parametry i wartości oferowane (Wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4
Spirometr,  liczba: 1 szt.
Producent (marka) ……………………………………………..………………	          (Należy podać)
Model …………………………………………………………….……………	           (Należy podać)
Rok produkcji ………… (nie wcześniej niż 2017 r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany)       (Należy podać)

CECHY / PARAMETRY OGÓLNE

Konstrukcja
Przenośna
Tak/Nie


Możliwość pracy jako spirometr stacjonarny (możliwość podłączenia do komputera stacjonarnego za pomocą USB)



Wbudowany czujnik temperatury


Przeznaczenie
Badania spirometryczne dorosłych i dzieci
Tak/Nie

Panel sterowania
Graficzny ekran LCD:
	Rozdzielczość min. 160x80 px 

Przekątna min 2,5”
…
(należy podać)


Klawiatura membranowa
Tak/Nie

Mierzone parametry minimum:
FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25-75%, FET, EVOL, ELA, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/FVC%, DTPEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75,FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3,FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, FEF25%,FEF50%, FEF75%, FEF 75-85, FIVC, FIV1,FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%,R50, PIF, IRV, VT,VE, Rf, ti, te, ti/t-tot,VT/ti, MVV
Tak/Nie

Zakres pomiaru wydychanego pow.
min. ± 16 l/s
…
(należy podać)

Błąd pomiaru wydychanego powietrza
max ± 5%	
…
(należy podać)

Funkcjonalności minimum:
PRE-POST
Tak/Nie


Automatyczna korekcja BTPS



Pamięć min 10000 badań



Prezentacja wyników badań na ekranie spirometru



Automatyczna interpretacja badania



Sygnalizacja błędnie wykonanego wdechu/wydechu



Sygnał dźwiękowy ułatwiający pacjentowi wykonanie prawidłowo głębokiego wdechu i wydechu



Automatyczna graficzna interpretacja badania,



Testowa interpretacja badania wg 11 poziomów ATS, test poprawnie przeprowadzonego badania,



Górna część krzywej F/V wraz z pełnym raportem


Wymiary (szer. x dł. x wys.) 
Max. 200 mm x 100 mm x 100 mm.
…
(należy podać)

Zasilanie
Akumulatorowe 
Tak/Nie
WYPOSAŻENIE

Turbina wielokrotnego użytku
1szt.
Tak/Nie

Ustnik jednorazowy 30 mm lub spiretty wielokrotnego użytku do dezynfekcji
200 szt.
…
(należy podać)

Oprogramowanie PC o funkcjonalności min.:
- połączenie online z PC 
- krzywe przepływ/objętość i objętość/czas w czasie rzeczywistym
- prowokacja oskrzeli z rezultatami FEV1 po podaniu leku
- integracja z elektroniczną dokumentacją medyczną
- animacje graficzne motywacyjne dla dzieci
- estymacja wieku płuc
Tak/Nie

Klips na nos
1 szt.
Tak/Nie

Kabel USB
1 szt.
Tak/Nie

Etui
1 szt.
Tak/Nie
INNE

Oznaczenie CE
Wymagane
Tak/Nie
	

Wyrób medyczny
Wymagane
Tak/Nie
	

Instrukcja obsługi w j. polskim przy dostawie
Wymagane 
Tak/Nie



.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

