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Nr referencyjny: L.Dz./K-dzpz/382-10/2021 

   Załącznik nr 1A do SWZ  

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Część 1 – Fantomy i trenażery dla Katedry Pielęgniarstwa.  
Zamówienie obejmuje: 
1) Fantom niemowlęcia do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych – 1 szt. 
2) Trenażer do nauki zakładania dostępu naczyniowego u noworodka (model główki) – 1 szt. 
3) Trenażer dostępu donaczyniowego (trenażer do i.v. w postaci ramienia dziecka) – 1 szt. 
4) Trenażer dostępu donaczyniowego (trenażer do wkłuć dożylnych w postaci dłoni osoby 

dorosłej) – 1 szt. 
5) Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych u dorosłego – 1 szt. 
6) Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych u niemowlęcia – 1 szt. 
7) Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych u dziecka – 1 szt. 
8) Trenażer w postaci torsu z zaawansowanym ramieniem (umożliwiające założenie portu 

naczyniowego -1szt.  
9) Trenażer dializy otrzewnowej – 1 szt. 
10) Trenażer do wykonywania lewatywy – 1 szt. 
11) Trenażer do podciśnieniowego leczenia ran – 1 szt. 
12) Zestaw do pozoracji ran – 1 szt. 

1. Fantom niemowlęcia do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. Fantom pielęgnacyjny niemowlęcia do nauki pielęgnacji i podstawowej opieki.   

2. 
Fantom wykonany z wodoodpornego tworzywa (wyglądem zbliżonego do skóry, brak szwów na 
powierzchni skóry.  

3. Odwzorowane fałdy ciała, ciemiączko przednie i tyle oraz szew strzałkowy i wieńcowy. 

4. 

Możliwe czynności do wykonania:   
• Procedury związane z odprowadzaniem moczu do worka   
• Kąpanie  
• Ogólna obserwacja oraz pomiar części ciała   
• Główka odchyla się do tyłu, gdy nie jest  podtrzymywana,   
• Ćwiczenia fizyczne charakterystyczne dla wieku niemowlęcego  
• Zmiana pieluszki  
• Pielęgnacja pępowiny  
• Pomiar temperatury w odbycie  
• Lewatywa 
• Pielęgnacja kikuta pępowinowego i pępka po odpadnięciu kikuta 
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Odsysanie: nos, żołądek, usta.  

5. Fantom o wadze minimum 3,0 kg i długości minimum 48 cm. 

6. W zestawie torba transportowa. 

2. Trenażer do nauki zakładania dostępu naczyniowego u noworodka (model główki) 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia dożylnego noworodka w postaci głowy noworodka. 

2. Szyja wykonana z miękkiej, elastycznej pianki, dająca realistyczne odczucie dotyku i nakłucia. 

3. Trenażer umożliwiający naukę wkłucia w struktury symulujące żyły skroniowe i szyjne. 

4. 
Trenażer z możliwością wypełnienia systemu żył sztuczną krwią. W zestawie butelka sztucznej 
krwi. 

5. Możliwość nauki pobierania krwi i nauki wykonania wlewu dożylnego. 

3. Trenażer dostępu donaczyniowego (trenażer do i.v. w postaci ramienia dziecka) 
 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. 
Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia dożylnego u dzieci odwzorowujący cechy ciała 
ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci ramienia dziecka z 
możliwością wkłucia w dole łokciowym i grzbiecie dłoni. 

2. 
Trenażer umożliwia wkłucia w strukturę odpowiadającą żyłom odpromieniowej, pośrodkowej, 
odłokciowej, żyły na grzbiecie dłoni. 

3. 
System żył trenażera wypełniony sztuczną krwią zwiększający realizm przeprowadzanego 
ćwiczenia. 

4. Żyły wyczuwalne metodą palpacji umożliwiającą lokalizację miejsca wkłucia. 

5. Możliwość aspiracji krwi i wykonaniu wlewu dożylnego. 

6. 
W zestawie minimum 1 dodatkowy zestaw wymienny (system żył i skóra ręki) oraz koncentrat 
symulowanej krwi. 

7. W zestawie walizka transportowa. 

4. Trenażer dostępu donaczyniowego (trenażer do wkłuć dożylnych w postaci dłoni osoby 
dorosłej)  
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L.p. Specyfikacja techniczna 

1. Model dłoni do iniekcji dożylnych 

2. 
Realistycznie odtworzony system minimum trzech żył grzbietowych dłoni umożliwiający 
wykonanie wkłucia dożylnego 

3. 
Możliwość aspiracji krwi i wykonaniu wlewu dożylnego 

4. 
Minimum 2 dodatkowe zestawy wymienne (system żył i skóra ręki) 

5. Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych u dorosłego 
 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. Trenażer o budowie anatomicznej osoby dorosłej (głowa w całości pokryta sztuczną skórą, 

płuca, żołądek). 

2. Trenażer z możliwością intubacji dotchawiczej poprzez usta oraz nos. 

3. Trenażer z możliwością symulacji skurczu krtani. 

4. Trenażer z możliwością wzrokowej oceny rozprężania płuc i oceny poprawności intubacji. 

5. Trenażer z możliwością wykonania zabiegu Sellicka. 

6. Możliwość stosowania rurek intubacyjnych i masek krtaniowych. 

7. Możliwość symulacji wymiotów. 

8. Trenażer z możliwością praktycznego treningu odsysania treści z dróg oddechowych. 

9. Wyposażenie zawierające: 

 Środek poślizgowy – lubrykant ułatwiający wprowadzenie łyżki laryngoskopu i rurki 
intubacyjnej, 

 Dedykowana walizka umożliwiająca bezpieczny transport trenażera wraz z kompletem 
wyposażenia, 

 Model demonstrujący drogi oddechowe. 

6. Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych u niemowlęcia 

L.p. Specyfikacja techniczna 
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1. 
Trenażer o budowie anatomicznej niemowlęcia (Minimum głowa w całości pokryta sztuczną 
skórą i płuca). 

2. 
Trenażer do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych niemowlęcia. 
Głowa niemowlęcia na stabilnej podstawie. 

3. 
Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, dziąseł, języka, 
podniebienia, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni, płuc oraz żołądka. 

4. Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym. 

5. Sygnalizacja rozdęcia żołądka poprzez widoczne napełnianie się symulowanego żołądka. 

6. 

Trenażer umożliwia symulację minimum: 

 intubacji dotchawiczej przez usta i nos,  

 zakładania maski krtaniowej,  

 zakładania rurki Combitube,  

 zakładania rurki krtaniowej,  

 zakładania rurek ustno-gardłowych, 

 wykonywania manewru Sellica 

 symulacja wymiotów i odsysania treści z dróg oddechowych 

7. 

Wyposażenie zawierające: 

 Środek poślizgowy – lubrykant ułatwiający wprowadzenie łyżki laryngoskopu i rurki 
intubacyjnej, 

 Dedykowana walizka, futerał, pokrowiec umożliwiająca bezpieczny transport trenażera 
wraz z kompletem wyposażenia. 

7. Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych u dziecka 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. 
Trenażer o budowie anatomicznej dziecka w wieku 3-8 lat (minimum głowa w całości pokryta 

sztuczną skórą i płuca). 

2. Możliwość wentylacji przy użyciu worka samorozprężalnego z efektem wypełniania się płuc. 

3. Trenażer z możliwością intubacji dotchawiczej poprzez usta oraz nos. 

4. Możliwość stosowania rurek intubacyjnych i masek krtaniowych. 

5. Trenażer z możliwością praktycznego treningu odsysania treści z dróg oddechowych. 

6. Puls na tętnicy szyjnej generowany ręcznie. 

7. Możliwość uciskania klatki piersiowej. 
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8. 

Wyposażenie zawierające: 

 Środek poślizgowy – lubrykant ułatwiający wprowadzenie łyżki laryngoskopu i rurki 
intubacyjnej, 

 Dedykowana walizka lub torba umożliwiająca bezpieczny transport trenażera wraz z 
kompletem wyposażenia. 

8. Trenażer w postaci torsu z zaawansowanym ramieniem (umożliwiające założenie portu 
naczyniowego 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. 
Trenażer złożony z klatki piersiowej i ramienia. 

2. 
Możliwość nauki pielęgnacji i obsługi długotrwałych dostępów dożylnych: port naczyniowy, 
centralny cewnik żylny, kaniulacja naczyń centralnych przez naczynia obwodowe 

3. 
Ramię zawierające cewnik wprowadzany do żyły odłokciowej w ramach obwodowego wkłucia 
centralnego 

4.  Ramię zawiera jamę do wprowadzenia portu obwodowego  

5. 
Możliwość zginania i obracania ramienia umożliwiająca mycie i pielęgnację, opatrywanie, 
wprowadzanie i wyjmowanie cewnika. 

6. Możliwość wprowadzenia cewnika do żyły szyjnej zewnątrznej i podobojczykowej. 

7. 
Możliwość praktykowania trudniejszych wprowadzeń cewnika (zmiana głębokości portu, jego 
wędrówka, położenie skosem). 

9. Trenażer dializy otrzewnowej 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. 
Trenażer odwzorowujący okolice miednicy i brzucha do demonstracji i ćwiczeń  Ciągłej 

Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej (CAPD). 

2. 
 W zestawie znajduje się cewnik Tenckhoffa. 

10. Trenażer do wykonywania lewatyty 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. Realistyczny model pośladków oraz ud dorosłego człowieka. 
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2. 
Możliwość wykorzystania dowolnego lubrykantu na bazie wody stosowanego w sytuacjach 
klinicznych oraz gliceryny. 

3. Możliwość ułożenia trenażera w pozycji Sima oraz w pozycji kolankowo – łokciowej. 

4. Możliwość aplikowania/usuwania sztucznego stolca. 

5. Zawór zwrotny zapobiegający wyciekaniu wprowadzonego płynu. 

6. 
Wyczuwalny opór podczas wprowadzania cewnika zapewniający realizm wykonywanej 
czynności. 

7. 

W zestawie podstawka umożliwiająca umieszczanie trenażera w pozycji Sima, system 

drenujący, strzykawka do czyszczenia trenażera oraz dedykowana walizka lub torba 

transportowa. 

11. Trenażer do podciśnieniowego leczenia ran 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. Model do podciśnieniowego leczenia ran ostrych i przewlekłych o różnej głębokości. 

2. 
Możliwość demonstracji,  zastosowania, umieszczania i zarządzania całym zestawem 
doleczenia ran z ujemnym podciśnieniem. 

3. Skóropodobna faktura trenażera zwiększająca realizm ćwiczenia. 

12. Zestaw do pozoracji ran 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. 
Zestaw do pozoracji ran do wykorzystania na standaryzowanym pacjencie lub na 
fantomach. 

2. 
Zestaw zawiera rany powierzchowne i głębokie, szarpane, kąsane, tłuczone, kłute, 
cięte, postrzałowe, odmrożenia, oparzenia, złamania zamknięte i otwarte, rany 
demonstrujące krwawienie tętnicze oraz żylne. 

3. 
W zestawie elementy zapewniające odpowiednie mocowanie ran (klej, taśmy, farby), 
koncentrat sztucznej krwi. 

 
 


