ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНО РАБОТНО МЯСТО

Основни и задължителни технически изисквания и работни характеристики
I. Фабрично нов, компактен, мобилен апарат за инхалационна наркоза на деца и
възрастни – Таблица № 1
Устройство и функции
Механичен ротаметричен блок за
кислороди райски газ

Обхват
въздух,

Регулируем предпазен вентил за ограничаване
на налягането при ръчно обдишване, както и
предпазен вентил за високо налягане на
вентилатора.
Вградена акумулаторна батерия, позволяваща
автономно време на работа:
Дисплей – цветен

над100 мин
Над 8-9’’

Външен извод за свеж газ за включване на
отворена система за обдишване
Кислороден байпас
Абсорбер за въглероден
многократна употреба, с
автоклавиране и вместимост:

двуокис –
възможност

за
за

Възможност за работа с два изпарителя при
съответно блокиране на неизползвания в
момента изпарител
Наличие на повече от 2 чекмеджета за аксесоари
на количката на апарата
Потребителско меню на апарата на български
език
Инструкции за работа на български език, в
оригинал от производителя на апарата
Апаратът да е окомплектован с необходимите
сензори и консумативи /минимум комплект
пациентни шлангове, лицева маска за анестезия
размер 4 и размер 5, сензор за поток, сензор за
кислород и други консумативи необходими за
работата му/
Вентилатор осигуряващ нисък разход на газове и
възможност за работа с нисък поток
Звукова и визуална аларма при ниско налягане
на кислорода
Автоматично доставяне на газова смес и
възможност за ръчно обдишване и подаване на

≥ 1.0 л.

газове
Еднократен дихателен обем:
Дихателна честота:
Pmax :
Регулируем PEEP:
Инспираторна пауза:
Съотношение I : E :
Режими на обдишване:
ръчно / спонтанно,
Обдишване по обем /IMV/IPPV/CMV/
Обдишване по налягане /PCV/
Възможност за надграждане с режими
Обдишване подпомагано по налягане – PS,
Синхронизирано обдишване с подпомагане по
налягане
Възможност за измерване, контролиране и
мониториране
на
следните
дихателни
параметри:
- честота на дишане;
- налягане в
дихателните пътища;
- тидален обем;
- минутен обем;
- РЕЕР;
- пиково налягане;
- FiO2;
-/инспираторна концентрация на кислород/.
Автоматичен диагностичен тест след включване
на апарата и Тест за къмплаянс на системата,
тест за лекаж в системата, тест за лекаж във
вентилатора и тест на предпазните клапани.

От 20 до мин. 1400 мл.
От 4-5 до 50 - 60 обдишвания за 1 мин.
Над 70 смН2О
Мин до 20 смH2O
0 – 50 %
4:1 до 1:4

II. Анестезиологичен монитор
Цветен LCD дисплей с управление с докосване
/touch-screen/, с размер:
Бутони за бърздостъп до основни менюта
VGA видео изход
Вградена Li-ion презареждаща се батерия,
даваща независимост за
Захранване:
Вграден термопринтер за поне 3 криви;
Инструкции за работа на български език, в
оригинал от производителя на апарата
Потребителско меню на българскиезик
Възможност за изобразяване на най-малко 10
криви в реално време
Калкулатор на дозиране на лекарства
Възможност за връзка, трансфер на данни и
изображения до централна мониторна станция
Възможност за работа в операционна зала без
интерференция на електронож
Методи на работа при измерване на неинвазивно
кръвно налягане: ръчно, автоматично и
продължително измерване в интервал

Над 14-15”

над 150 Минути.

100-240V, 50-60 Hz

От 1 мин до мин 6-8 часа

Да измерва сърдечна честота в границите

Измерване на сатурация:
Да
има
възможност
за
измерване
на
температура
с
поне
два
електрода
едновременно
Да има възможност за изобразяване поне 2
отвеждания от IBP едновременно, с динамично
измерване на налягане в интервала
Да има възможност за изобразяване на графики
и графики+трендове с памет:
Анализа на аритмия
Детекция на брадикардия и тахикардия при
възрастни и деца при деца и възрастни
ЕКГ:
5
отвеждания,
с
възможност
за
изобразяване на:
Възможност за визуализация на данните от
газовия анализ на анестезиологичния апарат с
газов анализатор
Аларми на приоритетен принцип, 3 нива на
важност
Функция: Замразяване на екрана
В комплект с кабели и модули за измерване на:
a. EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 3 отвеждания, който
да разполага с филтър за ел. шумове
предизвикани от работа с електронож или
дефибрилатор – за многократна употреба ;
b. кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – за
възрастни и деца, за многократна употреба;
c. нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe за възрастни и
деца, за многократна употреба ;
d. телесна тeмпepaтуpа – кожна (опционално
фарингеална, езофагеална), ректална

Възрастни : в диапазона на
15-20 до мин 300 удара в мин,
Деца:
10 -15 до мин 300 удара в мин.
Диапазон 0 – 100%, резолюция 1%,

Диапазон 50 до 300 mmHg.

Над 110-120 часа

Мин 5 криви.

III. Газов анализатор
Да измерва инспираторна и експираторна
концентрация на N2O, СО2 и О2, както и
анестетици - Изофлуран, Севофлуран,
(опционално Енфлоран и Десфлоран). Данните
от анализатора да бъдат изобразявани на
анестезиологичния монитор.

Допълнителни технически изисквания и работни характеристики –
Таблица № 2
Апарат
Параметри

1. Тип вентилатор

Електрически задвижван, бутален вентилатор
Пневматимен вентилатор
Вентилатор с турбина

2. Начин на доставяне на газова смес

С декуплиране на свежите газове
С компенсация на свежите газове
Други

