DEFIBRILIATORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Parametrai

Reikalaujama parametro reikšmė

1

Pavadinimas, modelis, gamintojas

nurodyti

2

Defibriliatoriaus impulso forma

Bifazinė

3

Analizės įjungimas

EKG analizės programa įjungiama specialiai skirtu
mygtuku ir automatiškai

4

Judesių aptikimo sistema

Būtina, EKG morfologijos analizės tikslumui
užtikrinti

5

Vartotojo nustatomi gaivinimo periodai
ir trukmė automatinio defibriliavimo
metu

Laisvai nustatoma gaivinimo trukmė pasirinktinai
pagal LR galiojantį gaivinimo algoritmą – 60, 90, 120
ir 180 s

6

Bifazinio impulso energijos nustatymo
reikšmės

Ne mažiau iki 360 J, ne mažiau 8 lygių

7

Rankinis defibriliavimo režimas

Būtinas

8

Pilnai pakrauto vidinio akumuliatoriaus
talpa, nenaudojant išorinio maitinimo
šaltinio

≥ 400 defibriliacijos iškrovų naudojant 200 J energiją

9

Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė

≤12 s iki 360J energijos

10

Įmontuotas skystųjų kristalų ekranas

Įstrižainės dydis ≥140 mm, ne mažiau 320x240 taškų

11

Papildomas būklės indikatorius

LCD indikatorius informuojantis apie defibriliatoriaus
parengtį darbui

12

Informacijos pateikimas ekrane

Laikas, atliktų defibriliacijų skaičius, vėliausios
iškrovos energija, likęs gaivinimo laikas, užrašai su
grafinėm ikonom lydintys pranešimus balsu lietuvių
kalba

13

EKG kabelis

3 arba 5 elektrodų kabelis

14

Ekrane pateikiamas EKG greitis

25 mm/s arba 50 mm/s

15

ŠSD monitoravimas

≤ 30 iki ≥ 300 k/min

16

Pranešimų balsu garso nustatymas

Keičiamas garsiakalbio garso stiprumas

17

Vidinė atmintis

Turi išsaugoti ≥ 40 min ištisinės EKG be papildomo
išorinio archyvavimo įrenginio

18

Įmontuota jungtis EKG duomenų
perdavimui į personalinį kompiuterį
bevieliu būdu – „bluetooth“ arba
analogišku

Būtina

19

Kompiuterinė programinė įranga
duomenų priėmimui ir archyvavimui iš
defibriliatoriaus

Būtina

20.

Defibriliatoriaus svoris su
akumuliatorium

Ne daugiau 5 kg

21.

Atitikimas standartams, pateikti
sertifikatus ar kitą originalią gamintojo
dokumentaciją

Vandens ir dulkių rezistentiškumo kategorija ≥ IP55;

22.

Komplektacija

Apsauginis nešiojimo krepšys (1 vnt.), EKG kabelis (1
vnt), defibriliaciniai elektrodai (2 vnt.)

23

CE sertifikatas arba lygiavertis
dokumentas

Būtinas

24.

Garantinis laikotarpis

Ne mažiau 60 mėn.

25.

Prekių aprašymas, katalogas

Būtinas, lietuvių ir originalo kalba

26.

Naudojimo instrukcija ir serviso
dokumentacija

Lietuvių kalba, pristatoma kartu su prekėmis

Atsparumas smūgiams – atlaiko kritimą iš aukščio ≥ 1
m ant kieto paviršiaus
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