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Załącznik nr 3A do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe 

 

L.p. PARAMETRY TECHNICZNE 

I Pompa infuzyjna strzykawkowa 

1 
Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego 

zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami 

2 Strzykawka automatycznie mocowana od przodu 

3 Funkcja prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego  

4 Napięcie co najmniej 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej  

5 Masa pompy poniżej 2 kg 

6 Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min.9 poziomach 

7 Dokładność mechaniczna ≤±0,5% 

8 Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 16h przy przepływie 5ml/h 

9 
Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; 

podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki 

10 
Funkcja programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy 

ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)  

11 
Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz 

różnych producentów 

12 
Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/h 

programowana co 0,01 ml/godz. 

13 

Prędkości bolusa min: 

− dla strzykawki o poj. 3ml = 1-150 ml/h 

− dla strzykawki o poj. 5ml = 1-300 ml/h 

− dla strzykawki o poj. 10ml = 1-500 ml/h 

− dla strzykawki o poj. 20ml = 1-800 ml/h 

− dla strzykawki o poj. 30ml = 1-1200 ml/h 

− dla strzykawki o poj. 50/60ml = 1-1800 ml/h 

14 Możliwa do ustawienia prędkość bolusa min. 0,1 - 1 800ml/h 

15 
Funkcja utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością 

zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały co najmniej 50 

16 Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup 

17 
Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych 

drenów 

18 

Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity 

bezwzględne min-max, parametry standardowe), funkcja wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub 

wybranych parametrów infuzji 

19 Menu w języku polskim  

20 Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej 

21 Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) co najmniej 0,1- 9999 ml 

22 Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin 
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23 
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – min. 3 pompy zasilane jednym 

przewodem zasilającym/zasilaczem 

24 Rozszerzone oprogramowania pompy o tryb TCI  

25 Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA  

26 Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą 

27 
Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu 

infuzji w poprzedniej  

28 Maksymalny pobór mocy przez jedną pompę 10W 

II Pompa infuzyjna objętościowa 

1 
Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana  elektronicznie 

umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi  

2 Funkcja podaży preparatów krwiopochodnych, potwierdzone ofertą odpowiednich drenów  

3 

Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch 

elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w 

zależności od stosowanej terapii.  

4 Napięcie co najmniej 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej  

5 Dokładność mechaniczna ≤±0,5% 

6 Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 h. przy przepływie 100 ml/h 

7 Masa pompy poniżej 2kg 

8 Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 9 poziomach 

9 
Różne tryby infuzji:  Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; 

podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki 

10 
Funkcja programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy 

ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)  

11 
Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h  Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/h 

programowana co 0,01 ml/godz.  

12 Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml 

13 Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu 

14 Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01 ml/godz. 

15 
Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością 

zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały, co najmniej 50 

16 Biblioteka Leków zawierająca min. 1200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup 

17 

Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity 

bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku 

i/lub wybranych parametrów infuzji 

18 
Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie 

okluzji ≤0,2ml  

19 Funkcja precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli 

20 Funkcja KVO z możliwością  wyłączenia funkcji przez użytkownika 

21 Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej  

22 Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń 

23 Menu w języku polskim  

24 Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) co najmniej 0,1- 9999 ml 

25 Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin 

26 
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - min. 3 pompy pompy zasilane jednym 

przewodem zasilającym/zasilaczem 
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27 Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI 

28 Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA 

29 Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml 

30 Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą 

31 Maksymalny pobór mocy przez jedną pompę 10 W 

III Stacja dokująca na 8 pomp infuzyjnych 

1 System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu 

2 Stacja posiadająca interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45 

3 
Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy 

każdym stanowisku pacjenta  

4 Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania 

5 Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu 

6 

Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów 

wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna 

interwencja 

7 Możliwość rozbudowy stacji do 12 pomp na stanowisko 

8 Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii 

IV Uchwyt do łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej 

1 Uchwyt umożliwiający mocowanie do 3 pomp infuzyjnych 

2 Zestaw umożliwiający zasilanie do 3 szt. pomp jednym przewodem zasilającym/zasilaczem 

V Licencja na oprogramowanie 

1 Bezterminowa licencja 

VI INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

1 Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) 

2 Serwis na terenie Polski 

 


