ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
АПАРАТ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОБДИШВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА
Основни и задължителни технически изисквания и работни характеристики
Устройство и функции
Автономно захранване със сгъстен въздух
чрез вградена турбина, надеждна и с дълъг
период на експлотация

Обхват

Сензорен цветен дисплей за управление
(touchscreen).
Над 11-12”
Батерии осигуряващи захранване при
отпадане на мрежовото захранване
минимум:
Наличие на овлажнител за затопляне и
овлажняване на газовете
Пневматичен порт за включване на
небулайзер
Опционално надграждане с капнометрия
Наличие на акустични и визуални аларми,
съпроводени с обяснителен текст

Ороназална маска за неинвазивна
вентилация с гел, за многократна употреба
(автоклавируема)

Назална маска за неинвазивно обдишване
на пациенти с гел, за еднократна употреба.
Апаратът да е окомплектован с
необходимите сензори и консумативи
/минимум комплект пациентни шлангове,
маска за обдишване за цяло лице за
възрастни, сензор за поток, сензор за
кислород - освен ако не е постоянен и не е
консуматив/
Контрол и алармиране при обструкция на
ендотрахеалния тръба
Меню и бутони с надписи на български
език.
Инструкции за употреба на български език в
оригинал от производителя
Наличие на следните режими на механична
вентилация:
Мандаторно обдишване по обем – VC/CMV
Синхронизирано обдишване по обем VCSIMV
Обдишване по налягане PC
Бифазно обдишване с положителни нива на

Поне 4 часа

наляганията PC-BIPAP/PC/SIMV
Възможност за апнея-вентилация, както и
асистирано спонтанно дишане
Опционално възможност за надграждане с:
Kонтролирана по обем вентилация с
мандаторен минутен обем
Асистирана вентилация по обем
Възможност за неинвазивно обдишване с
маска ( NIV ) приложим във всички режими
на вентилация
Наличие на система към всички режими за
обдишване по обем, която гарантира
достигане на зададеният мандаторен
дихателен обем и едновременно с това
регулира налягането и потока за
предпазване от баротравма
Честота на обдишване в граници

От 2 до 80/мин.

Инспираторно време
Тидален (еднократен) обем
Инспираторно налягане
РЕЕР
Подпомагане по налягане/ASB
Кислородна концентрация
Графично и цифрово представяне в реално
време на основните мониторирани
параметри: налягане, поток, обем;
- трендове(преференциално таблично);
-налягания в дихателните пътища;
-минутна вентилация;
-инспираторна концентрация на кислорода;
-дихателен обем; дихателна честота;
-температура на дихателния газ;
-intrinsicPEEP/Vtrap; inspirationhold;

0,2-10 сек.
От мин. 50 мл до 2000 мл
От1-99 mbar
От 0-50 mbar
От 0-35 mbar
FiO2= 0.21 do 1.0

Допълнителни технически изисквания и работни характеристики
Апарат
Параметри
1
1. Непрекъснат (непиков) инспираторен
поток

2
От 240 л/мин. или повече
Над 200 л/мин. до 239 л/мин.
Под 200 л/мин.

2. Интервал за смяна на турбината без
ограничение на часове за експлоатация

7 години или повече
От 5 до 6 години
Под 5 години



В колона № 1 възложителят посочва онези характеристики, които са от значение при оценката и
съответно определя броя на точките за всяка характеристика. Сумата от точките за най –
оптималните параметри, посочени в колона 2, трябва да е равна на 50 точки – колона 3.

