
Dovybavení lůžkového oddělení paliativní péče

D2.01-R Technické specifikace

pumpa infúzní ks 1

kompaktní design s hmotností do 2,5 kg s možností připevnění na infuzní stojan a umístění přístrojů na sebe 

možnost umístění přístroje do dokovací stanice společně s injekčním dávkovačem 

rozměry přístroje do 250x175x90 mm délka x šířka x výška 

možnost použití setů od různých výrobců 

min. 3 infuzní módy: rychlost, čas, dle tělesné hmotnosti pacienta 

3,5“ barevný displej snadno čitelný, volba jasu displeje 

alarmový management – akustický i optický, viditelný v úhlu 180 stupňů 

rychlost dávkování 0,1 – 2000 ml/hod 

nastavitelný objem 0,1 – 9999,99 ml 

bolus nastavení ručně i automaticky 

antibolus 

přesnost dávkování +-3-5% 

indikace vzduchových bublin 

uložení historie až 2000 záznamů 

provoz na elektrickou síť i baterii s výdrží cca 9 hodin 

ovládání v ČJ 

léková knihovna 

režim standby 

možnost přenosu dat 

na vnitřní straně dvířek ilustrativní návod na vložení infuzního setu

křeslo pro kardiaky, polohovatelné (Alesia) ks 5

transportní a relaxační křeslo s polohovací zádovou opěrkou a podnožkou

variabilita nastavení umožňující přizpůsobení polohy maximálnímu komfortu klienta

anatomický sedák



výškově stavitelná a odnímatelná opěrka hlavy 

zasunovací jídelní deska

vyškově nastavitelné opěrky rukou

boční podpěry

sklopná opěrka nohou

4 pojezdová směrová otočná kolečka 

centrální brzda zadních kol

nosnost min. 140 kg

Příslušenství:

stůl

držák infúzí

držák sáčku na moč

matrace antidekubitní aktivní  (Pro-care) ks 2

aktivní systém do 3. stupně dekubitu

obdélníkový tvar cel pro zabránění sklouznutí pacienta

operační cyklus 10, 15, 20 25 minut

 vyspělý plně automatický systém

nastavitelný kompresor dle váhy pacienta

možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru)

možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat 

statický režim cca 20 min.

alarm nízkého tlaku

možnost rychlého vypuštění pro KPR 

systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením 

nosnost minimálně 200kg

potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra 

kompatibilita s resuscitačními lůžky, rozměry cca 200x85cm, výška maximálně 23cm 

samonosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka, snadná mobilita a skladování (konstrukce bez integrované pěnové podložky!)




