
Parametr
Požadovaná 

min.hodnota
Nabízená hodnota Poznámka

Zajištění kontinuálního monitorování pacientů při transportu mimo oddělení bez ztráty pacientských dat a bez

přepojování kabelů a senzorů.    
ANO ANO modul CS ONE/ GE Healthcare

Lehký (max. 4kg včetně baterie), dotykový displej o velikosti v rozmezí 6-8" se zobrazením alespoň 3 křivek ANO ANO 
slpňuje modul CARESCAPE 

ONE, 7" displej, 4 křivky, váha do 

1,85 kg

nebo v případě, že se jedná o modulární monitor, tak výše uvedené parametry musí splňovat modul ANO ANO 
V případě, že se nejedná o 

modulární monitor, pole nevyplňujte 

či doplňte slovo "nenabízím"

Na obrazovce musí být možné zobrazit pouze jednu měřenou hodnotu velkými číslicemi (např. SpO2, pulz, NIBP,..) ANO ANO 

Uživatelsky vyjímatelný akumulátor na minimálně 3 hodin provozu, automatické dobíjení při připojení monitoru ANO ANO až 5 hodin

Automatický transfer dat do centrálního monitoru. ANO ANO 

Připojení k centrální stanici ANO ANO 

Monitor musí umožnit monitorování min. EKG, SpO2, NIBP, Teplotu. ANO ANO 

Zobrazení křivky EKG při snímání ze 3 svodů včetně zobrazení tepové frekvence ANO ANO 

Měření respirace z EKG elektrod impedanční metodou ANO ANO 

Měření NIBP  s nastavením automatického režimu měření a se zobrazením numerické hodnoty ANO ANO 

Měření SpO2 technologie Masimo SET nebo Masimo Rainbow ANO ANO Masimo SET

Součástí dodávky je dokovací stanice pro přpojení k CS a nabíjení. Monitor (modul) musí být snadno vyjímatelný ANO ANO 

Analogový výstup EKG signálu na konektor pro připojení externího zařízení ANO ANO 

Spotřební materiál a příslušenství ke všem měřeným parametrům. V případě SpO2 jednorázových nenonatálních

snímačů 1 balení (min 10ks) / na 1 monitor součástí dodávky
ANO ANO 

Software monitoru v ČJ ANO ANO 

Uživatelské přizpůsobení zobrazení ANO ANO 

Zobrazení 5ti pacientů na displeji min 24" (Full HD) s možností rozšíření počtu připojených pacientů ANO ANO 
5 pacientů s možností rozšíření, 

displej 24" 

Režim současného zobrazení všech monitorů se sledováním min. 4 křivek pro každého pacienta ANO ANO 4 křivky pro každého pacienta

Režim současného monitorování vitálních funkcí všech pacientů na 1 obrazovce a schopnost detailního zobrazení

libovolného vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitorace ostatních pacientů
ANO ANO 

V detailním režimu možnost zobrazení všech dat vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi

a možnost dálkového nastavení pacientských monitorů (alarmy, limity, režim standby…).
ANO ANO 

V přehledovém režimu možnost individuálního nastavení zobrazení v jednotlivých pacientských sektorech a

možnost automatické minimalizace neaktivního pacientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim standby).
ANO ANO 

Zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů ANO ANO 

Zobrazení, prohlížení a tisk alarmových událostí včetně křivek. Vzniklé alarmové stavy musí být akusticky a opticky

barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.
ANO ANO 3 skupiny dle závažnosti

Zobrazení, prohlížení a tisk grafických a numerických trendů od kteréhokoliv ze sledovaných pacientů za dobu

posledních 24 hodin.
ANO ANO 24 hodin

Centrální monitor nebo monitory životních funkcí musí být připojen/y k prostředí nemocničního intranetu a musí

připojeným uživatelům (min. 6 licencí) umožnit pomocí běžného PC v nemocniční síti po autorizaci zobrazit

společně přehled monitorů, včetně reálných údajů současně a také detailní pohled na křivky a parametry

sledovaných pacientů.

ANO ANO 6 licencí 

Zobrazení pacientských dat na monilním telefonu či tabletu (křivky a číselné hodnoty) v rámci aplikace pro Android,

iOS nebo Windows. 
ANO ANO 

Distribuovaný akustický alarm. Služba poskytující alarmy a události - včetně až čtyř číslic, minimálně jedné křivky a

přidružených dat přímo na mobilním telefonu či tabletu s operačním systémem Android, iOS nebo Windows. Musí

umožnit určit platnost a významnost alarmu.  
ANO ANO 

Ascom MMG a Unite s funkcemi 

v rozsahu dle zadání  

Alarm musí být možné eskalovat  min. ve třech úrovních v rámci ošetřovatelského týmu nebo vyhlásit za neplatný. ANO ANO 

Systém musí umožňovat zasílat zabezpečené textové zprávy umožňují ošetřujícímu týmům vzájemně komunikovat

pomocí mobilní aplikace. V zabezpečené zprávě může ošetřující osoba připojit celou událost Alarmu (včetně křivek)

ke zprávě dalším spolupracovníkům v ošetřovatelském týmu. 
ANO ANO vše požadované

Systém musí umožňovat VoIP ANO ANO 

Systém musí umožňovat komunikovat pomocí zabezpečené WIFI sítě nemocnice. ANO ANO 

SW licence musí být platné po dobu min 8 let bez jakýchkoli dalších nákladů (vč. upgradů, jejichž instalace je nutná

pro další používání)
ANO ANO 

Možnost Exportu pacientských dat v protokolu HL7 ANO ANO 

Uživatelské rozhraní v českém jazyce ANO ANO 

Ovládání standartní počítačovou klávesnicí a myší ANO ANO 

Síťová laserová tiskárna ANO ANO 

UPS - záložní zdroj energie ANO ANO 

Připojení 4 monitorů s možností rozšíření na monitorace až na 8 monitorů ANO ANO 
4 licence s možností rozšíření na 

16 licencí

Dodání min. 4ks mobilních zařízení (telefonu či tabletů) pro zobrazení pacientských dat (křivky, hodnoty, alarmy) s

dotykovou obrazovkou o velikosti min. 3,5" včetně příslušné aplikace (řádek 35 a dále) a krytím IP 54
ANO ANO Ascom Myco2

Minimální počet aplikací pro mobilní zařízení je 8 ANO ANO 

V Praze , dne 15. května 2019

……………………………………………….

4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota" 

2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená 

nesplnění zadávacích podmínek)

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 5  - část E

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Monitor životních funkcí - 4 ks

 CARESCAPE B450 výrobce GE Healthcare

3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

Multiparametrický monitor: 

 Centrální monitorovací stanice pro monitory vitálních funkcí pro min. 5 monitorů - 1 ks

CARESCAPE central station výrobce GE Healthcare



              Jméno a podpis


