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Таблиця 2.1

№ з/
п Код НК 024:2019 Найменування*

од.ви
м. к-ть

1

47244 «Апарат штучної 
вентиляції легенів загального 
призначення для інтенсивної 
терапії»

Апарат штучної вентиляції 
легень Шт. 2

Таблиція 2.2 «Медико-технічні вимоги до апарату штучної вентиляції легенів»

1. Загальні вимоги
1.1 Обладнання, що постачається Замовникові  повинно мати Сертифікат відповідності 
забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю та відповідати 
вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів
1.2Обладнання,  що  постачається  Замовникові  повинно  мати  Сертифікат  системи
управління якістю на відповідність стандарту ДСТУ ISO 13485.
1.3   Обладнання,  що  постачається  Замовникові  повинно  мати  висновок  державної
санітарно-епідеміологічної експертизи.
1.4  Учасник  повинен  підтвердити  можливість  поставки  запропонованого  ним  Товару,  у
кількості  та  в  терміни,  визначені  цією  Документацією  та  пропозицією  Учасника.  На
підтвердження  цього  у  складі  своєї  пропозиції  Учасник  надає  оригінал  листа  виробника
(представництва,  філії  виробника  –  якщо  їх  відповідні  повноваження  поширюються  на
територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого
на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є
предметом закупівлі цих торгів в необхідній кількості, якості та в визначені терміни. Лист
повинен  включати  в  себе:  назву  Учасника,  номер  оголошення,  що  оприлюднене  на  веб-
порталі  Уповноваженого органу,  назву  предмета закупівлі  відповідно  до оголошення про
проведення  процедури  закупівлі,  а  також  гарантії  щодо  терміну  гарантійного
обслуговування

1.4.1 Гарантійний лист від виробника  (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні 
повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, 
офіційно уповноваженого на це виробником про те що гарантійний термін обслуговування обладна-
ння становить не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію.

1.5 Апарат повинен забезпечувати довгострокову штучну вентиляцію легенів (ШВЛ) у 
дорослих пацієнтів та дітей після 6 років в умовах відділень інтенсивної терапії та 
реанімаційних відділень стаціонарних медичних закладів. В апаратах повинна бути 
передбачена можливість проведення інгаляційного наркозу з використанням закису азоту
1.6 Режим роботи апарата – тривалий безперервний.  Тривалість безперервної роботи від 
мережі 50 Гц 220В має бути не менше 200 годин
1.7 Апарат має забезпечувати довгострокову штучну вентиляцію легенів  (ШВЛ) від 
внутрішнього джерела резервного живлення  не менше ніж, 5 год
1.8 Забезпечує роботу від мережі низького тиску LPO, або кисневого концентратора 
1.9 Передбачено можливість ручного та автоматичного блокування кнопок вибору 



режимів вентиляції
1.10 Технічний ресурс апарата має бути не менше 12000 годин
1.11  Апарат ШВЛ повинен бути  виготовленим не раніше 2020 року  
1.12 Гарантійний термін апарата має бути не менше 12 місяців

2. Комплектація
2.1 Блок робочий з вбудованим компресором низького тиску
2.2 Стійка несуча з ящиком для аксесуарів
2.3 Стійка висувна для кріплення дихального контуру
2.4 Блок живлення вмонтовано в основний блок апарату
2.5 Дозиметр кисню і закису азоту
2.6 Зволожувач
2.7 Акумулятор, що забезпечує повноцінну роботу апарату на всіх режимах вмонтований в
апарат
2.8 Шланг для підключення апарата до кисневої мережі
2.9 Шланг для підключення апарата до мережі закису азоту
2.10 Мішок дихальний ємністю не менше 3л
2.11 Багаторазові  дихальні  силіконові  шланги,  дихальний  контур пацієнта довжиною не
менше 1,5м  з двома вологозбірниками
2.12 Штуцер для підключення до кисневої мережі
2.13 Парогенератор
2.14 Пульсоксиметр, вмонтований в апарат
2.15 Датчик пульсоксиметра (в манжеті силіконовій м’якій та ударостійкій)
2.16  Маски (2шт.)
2.17 Експлуатаційна документація українською або російською мовою

3. Режими та підрежими ШВЛ
 3.1 Апарат повинен забезпечувати основні режими штучної вентиляції легенів:

- автоматичну примусову ШВЛ (СМV)
- допоміжна ШВЛ з підтримкою тиском (PS)
- ШВЛ з обмеженим тиском на фазі вдоху (PLV)
- допоміжну (тригерну) ШВЛ (ACV)
 - ARM - ШВЛ з ручним керуванням
3.2 В комбінації з основними режимами апарат повинен забезпечувати:
- постійний позитивний тиск наприкінці акту видиху РЕЕР 
- самостійний подих під постійним позитивним тиском (СРАР)
- ручне керування вентиляцією в режимі ARM
- автоматичний перехід на резервне живлення при відсутності напруги в мережі без
зупинки вентиляції та в режимі повноцінної роботи апарату

3.3.Повинен забезпечуватися режим  дезінфекції апарата без його розбирання
4. Моніторинг

4.1 Апарат має забезпечувати індикацію встановлених параметрів ШВЛ на цифрових 
індикаторах

- хвилинної вентиляції,
- частоти вентиляції, f

- відношення тривалості вдиху до тривалості видиху ТI/ТE на режимі ШВЛ
- обсягу вдиху, V
- потоку дихального газу, F

- частоти пульсу, PR, уд/хв
- сатурації,SpO2

4.2 Апарат має забезпечувати індикацію обраних режимів  ШВЛ підсвічуванням відповідної
кнопки вибору режиму.

5. Параметри й характеристики



Загальний діапазон хвилинної вентиляції, л/хв від 0,6 до 30
Діапазон регулювання частоти вентиляції, хв-1 від 4 до 300
Діапазон регулювання об’єму вдиху, см3 від 20 до 2000
Постійний позитивний тиск наприкінці акту видиху, 
PEEP, см вод.ст.  від 2 до 20

Зміна відношення Твд/Твид дискретна з кроком 0,5 від 3:1 до 1:3 Твд/Твид

Рівень обмеження тиску, що встановлюється в 
дихальному контурі, см вод. ст. 

70+15

Діапазон розрідження, що запускає апарат в режимах з 
використанням тригера, см вод. ст. Від -1 до -10

Діапазон заміру частоти  пульсу, хв.-1 Від 25 до 220
Час стабілізації показу SpO2при зміні вхідної величини 
від 60% до 100%, не більше с 

30

Діапазон дозованої подачі О2та N2Oпритискуживлення
в мережі 4 кг/см2, л/хв від 0 до 10

Діапазон вхідного тиску газів О2та N2Oкгс/см2 від 0,4 до 6
Запобіжний клапан на обмеження тиску дихальної 
суміші, в межах см.вод.ст

70+15

Концентрація кисню в дихальній суміші (в межах 
подачі кисню через дозиметр від 1 до 10 л/хв. 10 л/хв.), 
% 

від 21 до 100

Живлення апарата від електромережі , 220 В реалізовано
Автономне живлення апарата від вмонтованого 
акумулятора не менше 5 год реалізовано

Потужність, що споживається:
- апаратом без увімкнення зволожувача, ВА не більше 110
- апаратом в режимі дезінфекції, ВА не більше 900
- зволожувачем в режимі ШВЛ, ВА не більше 150
Маса апарата, кг не більше 60
Габаритні розміри, мм не більше 540 х 540 х 1650

6. Аварійна сигналізація
Аварійна сигналізація повинна спрацьовувати у випадках:

- розгерметизації дихального контуру
- відмови приводу
- відхилення тиску в дихальному контурі на  30% від встановленого значення
- несанкціонованого відключення апарата від мережі електроживлення
- досягнення тиску в дихальному контурі рівня обмеження, встановленого лікарем
- відсутності самостійного дихання в режимі ARM

- відсутності пульсу
- відхиленні частоти пульсу на 12% від заданого значення
- зниженні SpO2 до 90% та нижче
- автономній роботі кожні 30 хв
- низького заряду аккумулятора

*Примітка:  Будь-які  посилання  в  Технічних  вимогах  на  технічні  регламенти  та  умови,  умовні
позначення  та  термінологію,  пов’язані  з  товарами,  роботами  чи  послугами,  що  закуповуються,
передбачені  існуючими  міжнародними,  європейськими  стандартами,  іншими  спільними  технічними
європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами
зі  стандартизації  або  національними  стандартами,  нормами  та  правилами,  посилання  на  конкретні
марку  чи  виробника  або  на  конкретний  процес,  що  характеризує  продукт  чи  послугу  певного  суб’єкта
господарювання,  чи  на  торгові  марки,  патенти,  типи  або  конкретне  місце  походження  чи  спосіб
виробництва,  передбачає  можливість  включення  Учасником  еквівалентів  зазначених  позицій,  тобто
вважається,  що  технічні  вимоги  по  кожній  позиції  містять  вираз  «або  еквівалент».  При  цьому,
запропонований  еквівалент  за  технічними,  функціональними  та  якісними  характеристиками  повинен



відповідати вказаному замовником товару або мати кращі характеристики та виконувати призначення,
визначене технічною документацією.

На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо 
повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством
України та/або міжнародним законодавством.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ЛОТ №2: 33586«Система моніторингу фізіологічних показників
одного пацієнта»

Таблиця 2.3
№ з/

п Код НК 024:2019 Найменування*
од.ви

м. к-ть

1

33586«Система моніторингу 
фізіологічних показників одного 
пацієнта» Монітор пацієнта шт 4

*Примітка:  Будь-які  посилання  в  Технічних  вимогах  на  технічні  регламенти  та  умови,  умовні
позначення  та  термінологію,  пов’язані  з  товарами,  роботами  чи  послугами,  що  закуповуються,
передбачені  існуючими  міжнародними,  європейськими  стандартами,  іншими  спільними  технічними
європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами
зі  стандартизації  або  національними  стандартами,  нормами  та  правилами,  посилання  на  конкретні
марку  чи  виробника  або  на  конкретний  процес,  що  характеризує  продукт  чи  послугу  певного  суб’єкта
господарювання,  чи  на  торгові  марки,  патенти,  типи  або  конкретне  місце  походження  чи  спосіб
виробництва,  передбачає  можливість  включення  Учасником  еквівалентів  зазначених  позицій,  тобто
вважається,  що  технічні  вимоги  по  кожній  позиції  містять  вираз  «або  еквівалент».  При  цьому,
запропонований  еквівалент  за  технічними,  функціональними  та  якісними  характеристиками  повинен
відповідати вказаному замовником товару або мати кращі характеристики та виконувати призначення,
визначене технічною документацією.

І. Загальні вимоги до предмету закупівлі:
1.  Гарантійний  термін  (строк)  експлуатації  товару,  повинен  становити  не  менше  12
(дванадцяти) місяців з дати введення в експлуатацію (інсталяції), а також товар повинен бути
новим  та  таким,  що  раніше  не  експлуатувався,  не  використовувався.   (учасник  надає
гарантійний лист - підтвердження у довільній формі).
2.  Інформація  про  відповідність  запропонованого  предмета  закупівлі  вимогам  тендерної
документації повинна бути підтверджена:
Копією  декларації  про  відповідність  та/або  сертифікатом  відповідності,  або  копіями
документів,  що  підтверджують  можливість   введення  в  обіг  та/або  експлуатацію
(застосування)  медичного  виробу  за  результатами  проходження  процедури  оцінки
відповідності згідно вимог технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від
02.10.2013  № 753  «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» або
від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для
діагностики  invitro»,  або від  02.10.2013 № 755 «Про затвердження  Технічного  регламенту
щодо активних медичних виробів, які імплантують»)             
4. Копією або оригіналом інструкції щодо використання (за наявності) або іншого документу
(сторінки  проспекту  або  каталогу  або  ін.),  який  необхідний  для  підтвердження  медико-
технічних вимог;
5.  Гарантійний  лист  про  наявність  сервісного  фахівця  сервісної  служби  в  Україні,
сертифікованої виробником з обслуговування запропонованого обладнання.
6. Лист-гарантія від учасника в довільної формі, з інформацією   про те, що доставка товарів,
монтаж, навчання технічного та медичного персоналу за рахунок учасника (постачальника у
разі укладення договору). 
7.  Запропонований  учасником  товар обов’язково повинен  відповідати  (або бути  не  гірше)



усім  наведеним  у  таблиці  параметрам.  Учасник  повинен  підтвердити  відповідність
запропонованого ним товару, що вказані в медико-технічних вимогам до предмету закупівлі
шляхом  наданням  заповненої  Таблиці  за  формою  зі  зазначенням  всіх  параметрів  згідно
медико-технічних вимог та з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку та/або розділ,
пункт інструкції з експлуатації (використання), або в паспорті, або в технічному описі, або в
іншій офіційній технічній документації, наданої виробником продукції (товарів).
8. З метою запобігання фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару в
кількості, якості, Учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника (якщо учасник не
є виробниокм товару) або його офіційного представника (дистриб’ютора)  в  Україні   (таке
представництво  повинно  підтверджуватись  копією  відповідного  листа,  доручення,
авторизації,  тощо  від  виробника),  що  підтверджує  можливість  постачання  учасником
запропанованого обладнання в необхідній кількості,  якості  та впотрібні  терміни,  визначені
цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.  

Таблиця 2.4 «Медико-технчні вимоги до монітору пацієнта»

ІІ. Спеціальні вимоги до предмету закупівлі

№ зп Найменування технічних параметрів

Відповідність
(так/ні з посиланням на
сторінку/пункт/розділ
технічного документу

виробника)

1 Основні функціональні характеристики монітора 
пацієнта

1.1 Тип дисплею сенсорний ємнісний
1.2 Розмір екрану не менше 12,1 дюймів
1.3 Число відображуваних динамічних графіків на екрані, не 

менше 6
1.4 Роздільна здатність екрану не менше 1280х800

1.5

Повідомлення користувача про сигнали тривоги за 
допомогою звукових та світлових індикаторів або 
екранних повідомлень

1.6 Кількість типів світлової та звукової сигналізації по 
пріоритету не менше 3

1.7 Наявність слота для підключення модуля

1.8 Можливість підключення модуля ентропії

1.9

Можливість підключення модуля гемодинаміки 
інвазійним методом 

1.10 Можливість підключення модуля BIS

1.11

Можливість підключення модуля газоаналізу з 
можливістю аналізу анестезіологічних газів на вдиху та 
видиху

1.12 Можливість підключення модуля капнографії

1.13 Запис всіх параметрів у вигляді табличних і графічних 
трендів

1.14 Тривалість запису трендів не менше 168 годин
2 Вимоги до переліку моніторіруємих параметрів:

2.1 Пульсоксиметрія
2.2 Електрокардіографія по 3 відведенням
2.3 Неінвазивний артеріальний тиск



2.4 Аналіз частоти дихання
2.5 Аналіз частоти серцевих скорочень/ частота пульсу
2.6 Вимірювання температури тіла пацієнта

3
Вимоги до характеристик моніторингу 
пульсоксиметра:

3.1 Діапазон вимірювання SpO2,% не менше1-100

4
Вимоги до характеристик моніторингу 
електрокардіограми:

4.1 Кількість моніторіруємих відведень ЕКГ – не менше 3
4.2 Аналіз ST- сегмента 

5
Вимоги до характеристик моніторингу неінвазивного 
артеріального тиску:

5.1
Систолічний тиск, діапазон вимірювань, не менше 30-
290мм. рт. ст

5.2
Діастолічний тиск, діапазон вимірювань, не менше 10-
220мм. рт. ст

5.3
Середній тиск, діапазон вимірювань, не менше 20-260 мм. 
рт. ст.

5.4
Режими виміру НІАТ: одноразове вимірювання, 
автоматичне вимірювання через задані проміжки часу

5.5
Діапазон налаштування інтервалів часу автоматичного 
вимірювання НІАТ, не менше 1 - 120хв

6
Вимоги до характеристик моніторингу частоти 
дихання

6.1
Метод вимірювання частоти дихання - вимір імпедансу 
між електродами ЕКГ

6.2 Діапазон вимірювання дихання, не менше 4-120вдих / хв

7
Вимоги до характеристик моніторингу температури 
тіла

7.1 Кількість каналів вимірювання температури, вказати
7.2 Діапазон вимірювання температури тіла, не гірше 10-45° С
7.3 Похибка датчика температури тіла дорівнює  ±0,1 ° С
8 Маса монітору не більше  4,3 кг
9 Характеристики електроживлення:

9.1 Напруга змінного струму, 100-240В;
9.2 Частота, 50-60Гц;
9.3 Вбудоване джерело автономного електроживлення

9.4
Час роботи монітору пацієнта від резервного джерела 
живлення не менше 90 хв

10 Комплект постачання

10.1 Монітор; 1 шт

10.2 Кабель ЕКГ на 3 відведення з провідниками; 1 шт

10.3 Манжета НІАД багаторазового застосування доросла 
стандартна, не менше 1 шт

10.4 Манжета НІАД багаторазового застосування доросла 
велика, не менше 1 шт

10.5 Манжета НІАД багаторазового застосування доросла мала,
не менше 1 шт



10.6 З'єднувальний шланг для манжети НІАД, не менше 1 шт

10.7 Датчик пульсоксиметрії для дорослих пацієнтів; 1 шт

10.8 Датчик температурний нашкірний багаторазового
застосування, не менше 1 шт

На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо 
повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством
України та/або міжнародним законодавством.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ЛОТ №3 : «61514 «Насос інфузійний загального призначення, з
живленням від батареї», 37217 «Шприцовий насос із цільовим

контролем - інфузійний блок управління»
Таблиця 2.5 «Медіко-технічні вимоги до інфузійного насоса та шприцевого насосу 
(дозатору)»

№ з/
п Код НК 024:2019 Найменування*

од.вим
. к-ть

1

61514 «Насос інфузійний 
загального призначення, з 
живленням від батареї»

Інфузомат (інфузійний
насос) шт 4

2

37217 «Шприцовий насос із 
цільовим контролем - 
інфузійний блок управління» Шприцевий дозатор (насос) шт 4

*Примітка:  Будь-які  посилання  в  Технічних  вимогах  на  технічні  регламенти  та  умови,  умовні
позначення  та  термінологію,  пов’язані  з  товарами,  роботами  чи  послугами,  що  закуповуються,
передбачені  існуючими  міжнародними,  європейськими  стандартами,  іншими  спільними  технічними
європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами
зі  стандартизації  або  національними  стандартами,  нормами  та  правилами,  посилання  на  конкретні
марку  чи  виробника  або  на  конкретний  процес,  що  характеризує  продукт  чи  послугу  певного  суб’єкта
господарювання,  чи  на  торгові  марки,  патенти,  типи  або  конкретне  місце  походження  чи  спосіб
виробництва,  передбачає  можливість  включення  Учасником  еквівалентів  зазначених  позицій,  тобто
вважається,  що  технічні  вимоги  по  кожній  позиції  містять  вираз  «або  еквівалент».  При  цьому,
запропонований  еквівалент  за  технічними,  функціональними  та  якісними  характеристиками  повинен
відповідати вказаному замовником товару або мати кращі характеристики та виконувати призначення,
визначене технічною документацією.

Таблиця 2.6 «Медіко-технічні вимоги до інфузійного насосу»

№ Параметр Значення

Заповнюється
Учасником, зазначити

«так» чи «ні» з
посиланням на

сторінку технічної
документації, або
іншого документу

1

Декларація про відповідність
продукції вимогам технічного

регламенту щодо медичних виробів і
сертифікат про відповідність

медичного виробу або свідоцтво про
державну реєстрацію (надати копію)

Наявність



2

Гарантійний лист від виробника або
його офіційного представника в

Україні про можливість постачання
та термін постачання апаратів

(надати оригінал відповідного
документу)

Наявність

3 Загальні вимоги

3.1 Вертикальне розміщення крапельної
системи Наявність

3.2 Монохромний LCD дисплей Наявність

3.3 Функція само тестування під час
ввімкнення

Наявність

3.4 Підсвічування відсіку інфузійної
системи

Наявність

3.5 Робота в крапельному режимі Наявність

3.6 Можливість використання різних
крапельних систем Наявність

3.7 Швидкість інфузії в крапельному
режимі, не гірше

20 кап/мл: 1 – 350
кап/хв.

60 кап/мл: 1 – 200
кап/хв.

3.8 Робота в режимі швидкості Наявність

3.9 Швидкість інфузії в режимі «за
швидкістю», не гірше

0,1 – 9999 мл/год

3.10 Дискретність встановлення
швидкості до 100 мл/год, не гірше

0,1 мл/год

3.11 Дискретність встановлення
швидкості до 100 мл/год, не гірше

1 мл/год

3.12 Точність інфузії, не гірше ± 5%

3.13 Ультразвуковий метод контролю
бульбашок Наявність

3.14 Реєстрація бульбашок повітря
розміром до 25 мкл

3.15 Рівні оклюзії, не менше 10

3.16 Рівень оклюзії, не гірше 100 - 900 мм рт. ст.
(13,3 – 120 кПа)

3.17 Налаштовувана швидкість болюса,
не гірше

200~1000 мл/год

3.18 Режим відкритої вени Наявність

3.19 Налаштовувана швидкість режиму
відкритої вени, не гірше 1~5 мл/год

3.20 Сигнали тривоги для забезпечення
безпеки та надійності інфузії Наявність

3.21 Архів випадків, не менше 1500 випадків

3.22 Стерилізація та очистка Будь яким
нейтральним



очисником або 70%
розчином

ізопропилового
спирту

3.23 Можливість кріплення на
вертикальний штатив

Наявність

3.24 Можливість калібровки апарату під
будь-яку інфузійну систему

Наявність

3.25 Підключення приладу до центральної
станції моніторингу

Можливість

3.26 Можливість встановлення дати та
часу

Наявність

3.27 Можливість відключення звукових
тривог (режим тиші)

Наявність

4 Експлуатаційні умови

4.1 Температура при роботі +5 - +40℃

4.2 Відносна вологість 20% - 90%

5 Вимоги до параметрів живлення

5.1 Напруга електроживлення
Змінний струм 110В

～230В

5.2 Напруга акумуляторної батареї

Номінально
постійний струм з

напругою  не більше
12В

5.3 Ємність акумуляторної батареї

Тривалість роботи
при повному заряді

батареї із
швидкістю інфузії
25мл/год більше 8

годин.
5.4 Максимальна потужність не більше 30 ВА

5.5 Метод експлуатації
Безперервна
періодична

експлуатація
5.6 Маса, не більше 2 кг

6 Комплектація

6.1 Інструкція користувача українською
або російською мовами

Наявність

6.2 Мережевий кабель Наявність

6.3 Датчик капель Наявність

Таблиця 2.7 «Медіко-технічні вимоги до шприцевого дозатору (насосу)

№ Параметр Значення Заповнюється



Учасником,
зазначити «так» чи
«ні» з посиланням на
сторінку технічної
документації, або
іншого документу

1

Декларація про відповідність
продукції вимогам технічного

регламенту щодо медичних виробів і
сертифікат про відповідність

медичного виробу або свідоцтво про
державну реєстрацію (надати копію)

Наявність

2

Гарантійний лист від виробника або
його офіційного представника в

Україні про можливість постачання
та термін постачання апаратів

(надати оригінал відповідного
документу)

Наявність

3 Загальні характеристики

3.1 Автоматичне визначення об’єму 
шприца Наявність

3.2 3 рівня оклюзії Наявність

3.3
Можливість працювати зі шприцами 
будь-яких виробників об’ємом 10, 20, 
30 и 50 мл.;

Наявність

3.4 Сигнали тривоги для забезпечення 
безпеки та надійності інфузії Наявність

4 Діапазон налаштування швидкості інфузії:

4.1 Шприц 50 мл, не гірше:

0,1 – 1500 мл/г; крок  0,1
мл/г при швидкості до
1000 мл/г;  крок 1 мл/г
при швидкості від 1000

мл/г

4.2 Шприц 30 мл, не гірше: 0,1 - 900,0 мл/г; крок 0,1
мл/г

4.3 Шприц 20 мл, не гірше: 0,1 - 600,0 мл/г; крок 0,1
мл/г

4.4 Шприц 10 мл, не гірше: 0,1 - 400,0 мл/г; крок 0,1
мл/г

4.5 Точність інфузії, не гірше: в межах ±2% (точність
шприца в межах ±1%.)

5 Швидкість болюса
5.1 Шприц 50мл, не гірше: 1500 мл/г
5.2 Шприц 30мл, не гірше: 900,0 мл/г
5.3 Шприц 20мл, не гірше: 600,0 мл/г
5.4 Шприц 10мл, не гірше: 400,0 мл/г

5.5 Діапазон показників об’єму інфузії, не 
гірше

0,1-9999 мл, при об’ємі
інфузії 0,1 - 999,9 мл, крок
показників 0,1 мл; більше

1000 мл – 1 мл.



5.6 Налаштування обмеження об'єму, що 
вводиться, не гірше

0,1 мл – 9999 мл, з кроком
0,1 мл при об’ємі до 1000

мл; з кроком 1 мл при
об’ємі більше 1000 мл.

6 Рівень межі оклюзії

6.1 Високий (H), не гірше:
800 мм.рт.ст.±200

мм.рт.ст. (106,7кПа±26,7
кПа)

6.2 Середній (C), не гірше:
500 мм.рт.ст.±100

мм.рт.ст. (66,7 кПа ±13,3
кПа)

6.3 Низький(L), не гірше:
300 мм.рт.ст.±100

мм.рт.ст.
(40,7кПа±13,3кПа)

7 Технічні характеристики

7.1 Напруга електроживлення
Змінний струм не більше

110В～230В

7.2 Частота, не більше (50-60) Гц±1Гц

7.3 Напруга акумуляторної батареї Номінально постійний
струм  не більше 12В

7.4 Ємність акумуляторної батареї, не 
гірше

Тривалість роботи при
повному заряді батареї із
швидкістю інфузії 5мл/г

більше 6 годин.
7.5 Максимальна потужність, не більше 30 Вт

7.6 Метод експлуатації Безперервна періодична
експлуатація

7.7 Габаритні розміри, не більше 310мм х 135мм х 130мм

7.8 Маса, не більше 2,3кг

8
Інструкція користувача

українською або російською
мовами

Наявність

На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо 
повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством
України та/або міжнародним законодавством.


