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

   Załącznik nr 1B do SWZ  

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Część 2 – Dostawa pomp infuzyjnych dla Katedry Pielęgniarstwa  
Zamówienie obejmuje: 
1) Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt. 
2) Pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt. 
3) Pompa do żywienia jelitowego (obrotowa) – 1 szt. 

1. Pompa infuzyjna strzykawkowa 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. 
Przeznaczenie do zastosowań w anestezji, intensywnej terapii, kardiologii, neonatologii, 
onkologii. 

2. System programowania dawki. 

3. Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji. 

4. Możliwość pracy z różnymi strzykawkami. 

5. Zakres objętości strzykawek 5 ml-50 ml lub większy. 

6. Automatyczne rozpoznanie rozmiaru strzykawki.  

7. 
Możliwość programowania w różnych jednostkach: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, 
µg/kg/min, mg/kg/min.    

8. Możliwość programowania w jednostkach objętościowych.  

9. Możliwość programowania w jednostkach wagowych, wielostopniowy pomiar okluzji. 

10. System wykrywania okluzji z funkcją automatycznej likwidacji bolusa okluzyjnego. 

11. Wbudowany system alarmów.   

12. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe.  

13. Komunikacja Port RS232 lub USB. 
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2. Pompa infuzyjna objętościowa 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. Klawiatura alfanumeryczna z możliwością zablokowania przycisków. 

2. Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-1000 ml/h. 

3. Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS.  

4. Objętość infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-9999,9 ml/h. 

5. 
Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, 
mg/kg/min, µg/kg/min. 

6. Funkcja programowania czasu infuzji. 

7. Biblioteka leków i płynów infuzyjnych.            

8. Ustawianie wartości ciśnienia okluzji. 

9. Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. 

10. Detektor kropli. 

11. Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. 

12. Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy. 

13. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe 

3. Pompa do żywienia jelitowego (obrotowa) 

L.p. Specyfikacja techniczna 

1. 
Lekka pompa o małych rozmiarach, do stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, 

jak i przenośnego 

2. 
Mechanizm pompujący obrotowo – perystaltyczny 

3. 
Przeznaczona wyłącznie do stosowania enteralnego (podaż dożołądkowa, dojelitowa) 

4. 
Możliwe zaprogramowanie szybkości przepływu diety: 1–400 ml/h 
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5. 
Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1–4000 ml 

6. 
Zasilanie z sieci lub akumulatora 

7. 
Czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy 

8. 
 Wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy) 

9. 
Zacisk do umocowania do stojaka w zestawie 

10. 
Dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h 

11. 
Dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml 

12. 
 Zasilanie sieciowe: 100–240 V; 50–60 Hz; 0,4 A max. 

13. 
Bateria: wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, 3,6 V DC min. 2000 mAh z czasem pracy min.: 

24 h przy szybkości podaży 125 ml/h 

 

 


