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Prıloha č. 1. Technická specifikace dodávky 

Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické 
oddělení nemocnice V Karlových Varech Příloha č. 3 

ìì Co NCŘ část B. Resuscitačn O pro novorozence 

Technická specifikace 

Název Rozměry 

Lůžko resuscitačııí vyhřívané 

uvedenýclı níze 
Zadavatel' ne_ořipouštr' žádné Oo'i:.lı_',-'.")'-.“y~' mimo rámec ći'Sen'nýˇc.h hodnot pa."amet.“ˇó` 

Obchodní název a tvpové označení přístroje 
Výrobce přístroje 
Základní požadavky na přistroi 
V“,fhří`v'ané lůžko S integrovanou resuscitačnıˇ jednotkou 3IlO 

Lůžko umístěné na mobilním stojanu se čbgřini hıżděnými kolečky Ell`lO 

V\,"šl‹ové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu Min 20cm 

Náklon lůžka S vizuální kontrolou náklonu (integrovaná vodováha) Min ±'lŰ° 

2 Zásuvky otevíratelné ze dvou stran a Zamykatelné SRO 
Otočná políčka na příslušenství Ell`I0 

Držák na odsávací nádobu a nádoba na odsávání 3l'lO 

âl10 2 držáky' na láhve se směsí 
Madlo pro snadnou manipulaci S lůžkem GITO 

Možnost reıitoenox-'ání pacienta - držák RTG l<aZet`-,' EHO 

integrované vyšetřovací světlo, polohovací bodové 
lv'lin. 2 intenzity 

Svicenı' 

Světlo plošné S variabilní intenzitou (pokrývající celou matraci lůžka) 3I`lO 

Horní panel se zabudovaným Zářičem do těla lůžka. aby V žádném 
Jarípadě neomezoval ošetřující personal v péči O novorozence EIHO 
Bočnice uživatelsky odstranitelné pro lepší přístup k novorozenci BHG 
Integrovaný SpO2 modul S rozsahem měření min _3O - 100 % včetně 
pletysmografické kři“.*l0_./= tepové frekvence a trendů pro možnost 
zpětné kontroly 3l`l0 

Inteoro\.'an\,'f monitoring srdeční frekvence pomoci hrudních svodů EHO 

lntegrovaná váha pro vážení novorozence rozmezí 
min. 300-
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Akustická a optická signalizace alarmu s potlačením alarmů při 
Zahřívací fázi 3llO 
Bezdotykoxıe tišení alarmü pro eliminaci možnosti přenosu infekce 

3l`l0 
Integrovaná časomíra na displeji s Lıpozorněním obsluh`-,f na nutnost 
stanovení Aggar skore 

‹'3l'lO 

Regulace teploty s manuální i automatickou regLılací 8l`l0 

Provozní režim řízený teplotou novorozence dle kožního čidla. 2 ks 
čidel a antireflexní náplasti součástí dodávky 3l`l0 

Zobrazení aktuálních a nastavených hodnot na centrálním displeji 8l'lO 

Automatick\,Íˇ test při Zapnutí a během pro'-fozu 3l'l0 

lntegro\.'an\,Íˇ resuscitační modul zahrnující Směšovač vzduchu a 
kyslíku, manometry a prùtokoıněry 

- Možnost přednastavení režimu resuscitace 
- Sekundární výstup ze směšovače plynů s nezávislou 

regulací průtoku 
- Integrovaná Odsávačka s nastaˇ-.fením intensit`~,*, 

provozní rozsah min. O -140 mmHg 
- Připojení ̀ v'Zduch."O2 Z centrálního roz`~/odu i 

tlakových lahví současněl s tlakovou prioritou Z centrálního rozvodu. čll`IO 

Externí Zdroj energie pro nutnost převozu novorozence (nebo 
možnost připojení k stávajícímu transportnímu s'“.fstemu- Giraffe 

3l`l0 

es ere prislusenstvi nutne k zahajenı provozu ano 
V“/hřívane Iužko Panda Warmeriâ spolecnosti GE Healthcare splnuje vsechny hodi,“ tec 
zadavatele 
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