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Lp. Wymagane parametry i warunki 
Parametr 

wymagany 
Oferowane parametry 

1.  Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml.  Tak  

2.  Automatyczne rozpoznawanie  objętości strzykawki  Tak  

3.  
Strzykawka montowana od czoła a nie od góry 

pompy. 

Tak 
 

4.  Szybkość dozowania min. 1200 ml/h Tak  

5.  Szybkość dozowania Bolus-a min. 1800 ml/h Tak  

6.  Bolus manualny i automatyczny Tak  

7.  

Programowanie parametrów podaży Bolus-a: 

 objętość / dawka 

 czas lub szybkość podaży 

Tak 

 

8.  
Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania 
infuzji 

Tak 
 

9.  

Programowane parametry podaży dawki 

indukcyjnej: 
 objętość / dawka 

 czas lub szybkość podaży 

Tak 

 

10.  

Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: 
 ng, μg, mg, 

 mIU, IU, kIU, 

 na kg wagi ciała lub nie, 

 na min., godz., dobę. 

 mol, nmol, mmol, μmol 

Tak 

 

11.  
Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości 

parametrów infuzji 

Tak 
 

12.  Infuzja  profilowa; min. 18 faz. Tak  

13.  

Biblioteka leków – możliwość zapisania  w pompie 
procedur dozowania leków złożonych z: 

 nazwy leku 

 koncentracji leku 

 szybkości dozowania (dawkowanie) 

 całkowitej objętości (dawki) infuzji 

 parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu 

podaży) 
 parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) 

 limitów dla wszystkich wymienionych 

parametrów infuzji: 

o miękkich, ostrzegających o 

przekroczeniu zalecanych wartości 
parametrów,  

o twardych – blokujących możliwość 
wprowadzenia wartości z poza ich zakresu 

Pojemność biblioteki min. 110 leków 

Tak 

 



14.  
Dostępność oprogramowania komputerowego do 
tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków 

(pod systemem Windows XP) 

Tak 
 

15.  
Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 5 
poziomów. 

 
 

16.  
Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania 

infuzji. 

 
 

17.  Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.   

18.  

Rozbudowany system alarmów: 

 5 min do opróżnienia strzykawki 

 pusta strzykawka 

 5 min do końca infuzji 

 koniec infuzji 

 nieprawidłowe mocowanie strzykawki 

 okluzja 

 30 min do rozładowania akumulatora 

 akumulator rozładowany 

 pompa uszkodzona 

 

 

19.  
Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną 

zdarzenia 

 
 

20.  
Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 
5ml/h 

 
 

21.  
Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym 

rozładowaniu maks 6 h 

 
 

22.  

Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów 

oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub 

demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek 
innych części. 

 

 

23.  

Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający 

demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach 
dokujących. 

 

 

24.  

Instalacja pompy w stacji dokującej: 

 pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, 

min 6 
 automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji 

dokującej, 

 automatyczne przyłączenie portu 

komunikacyjnego ze stacji dokującej, 

 

 

25.  
Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą 
bezpośrednio z sieci energetycznej – 

niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. 

 
 

26.  

Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale  
wyświetlane są min. następujące informacje: 

 nazwa leku, 

 szybkość dozowania (dawkowanie) leku 

 poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym 

progiem alarmu okluzji, 
 typ wybranej do infuzji strzykawki, 

 stan naładowania akumulatora. 

 

 

27. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim   

28. Waga do 2.5 kg   

29. 
Zasilanie 230 V AC, 50 Hz  +10% , -15% oraz 12 V 
DC 

 
 

 


