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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 9

	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
Defibrylator przenośny 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

Impuls dwufazowy
Tak/Nie

Przeznaczenie
	Dla dorosłych

Dla dzieci
Dla niemowląt
Tak/Nie

Funkcje
Minimum:
	Tryb defibrylacji ręcznej

Tryb defibrylacji AED
Kardiowersja 
EKG min 3 odprowadzeia
Parametry Punktowane:
Stymulator serca ( 1 pkt.)
	Pomiar SpO2 ( 1 pkt.)
	Pomiar NIBP (1 pkt.)
	Pomiar kapnografii CO2 (1 pkt.)
………
(należy podać)

Max energia defibrylacji
min.150 J
………
(należy podać)

Maksymalny czas ładowania do energii max. 150 J
max. 5 sek.
………
(należy podać)

Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące  użytkownika przez proces defibrylacji w trybie AED
Tak/Nie

Wbudowany system alarmowy
	Dźwiękowy

Możliwość ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
Tak/Nie

Ekran LCD TFT 
Parametr Punktowany
przekątnej min 5”
	5-7” (0 pkt)
> 7” (1 pkt)
	Wyświetlanie min 3 krzywych dynamicznych
Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów
………
(należy podać)

Możliwość defibrylacji przez łyżki zewnętrzne, wewnętrzne i elektrody jednorazowe
Tak/Nie

Łyżki do defibrylacji zewnętrznej z wbudowanym wskaźnikiem styku z pacjentem lub łyżki do defibrylacji zewnętrznej z wbudowanym czujnikiem impedancji i potwierdzeniem jakości styku łyżek z pacjentem na ekranie monitora
………
(należy podać)

Zasilanie
	Akumulatorowe – ładowane bezpośrednio z sieci elektr. 230V/ 50Hz

Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie max. 3 h 4h
Czas pracy monitorowania na akumulatorach: min. 120 minut 
Ilość defibrylacji na w pełni naładowanych akumulatorach: min. 200 defibrylacji z energią min. 150 J
Tak/Nie

Wymiary urządzenia
(szser. X gł. X wys.)
max. 500x350x350 mm
………
(należy podać)

Waga urządzenia
max. 10 kg
………
(należy podać)
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

