
Kúpna zmluva č. Z202122635_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Martin
Sídlo: Kollárova 2, 03659 Martin, Slovenská republika
IČO: 00365327
DIČ: 2020598019
IČ DPH: SK2020598019
Bankové spojenie: IBAN: SK8481800000007000281377
Telefón: +421434203597

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NIMAG, spol. s r.o.
Sídlo: Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31337775
DIČ: 2020343391
IČ DPH: SK2020343391
Bankové spojenie: IBAN: SK9075000000004020362955
Telefón: 0905257958

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Monitor vitálnych funkcií a nástenná konzola
Kľúčové slová: monitor, systém monitorovania pacientov
CPV: 33195100-4 - Monitory; 33195000-3 - Systém monitorovania pacientov; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Monitor vitálnych funkcií a nástenná konzola

Funkcia

Pacientsky monitor vitálnych funkcií.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Veľkosť uhlopriečky monitora palec 10 12,5

Rozlíšenie displeja px 800x480

Súčasné zobrazenie kriviek počet 4

Prezeranie histórie/ pamäti prístroja (grafické aj 
numerické trendy všetkých parametrov) hod 48

Voľba rýchleho prístupu počet funkcií 2

Výdrž batérie bez napojenia na elektrickú sieť hod 3

Čas nabíjania akumulátora na 100% batérie hod 7

Rozsah merania respirácie (dospelý pacient) dychov/min 10 - 120

Rozsah monitorovania teploty °C 25-40

Meraných teplôt počet 1
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Presnosť merania teploty Δ°C min v rozsahu 
+/-0,2

Káble + zvody pre EKG počet zvodov 3

Zobrazenie EKG krivky s možnosťou výberu zvodov počet 3/3

Rozsah ST segmentu mm alebo mV +/-2

Rozsah monitorovania pulzu počet/min 30-250

Presnosť merania pulzu Δpočet/min 2

Rozsah monitorovania SpO2 % 40 -99

Rozsah merania sys tlaku (dospelý pacient) mmHg 40 - 270

Rozsah merania dia tlaku (dospelý pacient) mmHg 15 - 210

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ovládanie v  jazyku v slovenskom alebo v českom

Možnosť tichého a tmavého režimu (stand-by) áno

Možnosť uchytenia prístroja na stenu

áno, vrátane nástennej konzoly dodanej zároveň s prístrojom; 
nástenná konzola s otočným ramenom a otočným a sklopným 
držiakom monitora, vrátane košíka/ hákov/ iného systému na 
uchytenie káblov

Prenosný prístroj áno

Ethernetový konektor áno

Analýza ST segmentu samostatne pre všetky zvody áno

Režim merania SPO2 automatický

Meracia metóda NIBP typ: oscilometrická, alebo dvojhadicová

Možnosť pripojenia na centrálnu monitorovaciu stanicu áno

Voľba kontinuálneho merania a tiež frekvencie merania 
funkcií áno

Odlíšenie grafických a akustických alarmov podľa stupňa
závažnosti nameraných hodnôt áno

Možnosť potlačenia alarmu áno

Všetky dostupné aktualizácie softvéru v cene nákupu áno

Základné príslušenstvo
1x sieťový kábel, 1x teplotná rozdvojka (v prípade, že monitor 
nemá min. 2 priame vstupy pre pripojenie teplotných sond), 1 x 
teplotná sonda,

Základné príslušenstvo (pokračovanie)
1 x SpO2 silikónový senzor, 1x predĺženie SpO2, 1x hadica a 1x 
manžeta na meranie neinvazívneho krvného tlaku, 1x EKG kábel 
(3 príp. 5 zvodový)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý a nerepasovaný tovar.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru na mieste plnenia, 
vrátane odovzdania dokumentácie.

Vrátane zaškolenia zamestnancov do obsluhy.

Požaduje sa záručná lehota v trvaní minimálne 24 mesiacov. Počas záručnej doby vykoná dodávateľ povinné preventívne 
prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje (minimálne 1 preventívna 
prehliadka v záručnej dobe). Prehliadky a kontroly sú zahrnuté v cene.

Požaduje sa nástup na servis v pracovných dňoch do 24 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..
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Požaduje sa doručiť e-mailom na adresu objednávateľa v lehote najneskôr do 7 dní od uzavretia zmluvy podrobný 
aktualizovaný rozpočet predmetu zmluvy s uvedením jednotkovej ceny v € bez DPH, sadzby DPH, jednotkovej ceny v € s 
DPH, celkovej ceny v € bez DPH a celkovej ceny v € s DPH. Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zmluvy bude tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

V zmysle bodu 6.4.6 Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska, spolu s dodávkou predmetu zmluvy 
dodávateľ dodá objednávateľovi všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre ich riadne 
používanie, predovšetkým dodací list, preberací protokol, sprievodnú a technickú dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúcemu 
charakteru predmetu zmluvy, záručný list, kópiu certifikátu respektíve vyhlásenia o zhode ponúkaného tovaru.

Požaduje sa v zmysle § 340 b ods. 5 Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť
faktúry v lehote do 60 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy. Tieto platobné podmienky majú prednosť 
pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.

Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru do pätnástich dní odo dňa jeho riadneho dodania, najneskôr 
však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný.

Dodávateľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto 
zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany dodávateľa tretej osobe bez súhlasu objednávateľa je neplatné.
Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie
zmluvných podmienok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Kollárova 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.12.2021 07:00:00 - 01.02.2022 15:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 968,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 361,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
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5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122635

V Bratislave, dňa 29.11.2021 10:38:03

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
NIMAG, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122635


Zákazka


Identifikátor Z202122635


Názov zákazky Monitor vitálnych funkcií a nástenná konzola


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316392


Dodávateľ


Obchodný názov NIMAG, spol. s r.o.


IČO 31337775


Sídlo Prievozská 4/B, Bratislava, 821 09, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 16.11.2021 10:28:49


Hash obsahu návrhu plnenia EeHTiyyGN+O0gdNJabdAg8XL0k9oB4+xptHTi8OgXI4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
SKK_EDAN X10 technická špecifikácia.pdf (technická špecifikácia)
SKK-PM-X Series-V1.1-20190225.pdf (prospekt)
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EDAN X10 technická špecifikácia 
 



Fyzické rozmery 



Rozmery 261±2 mm (Š) x 246±2 mm(V) x 146±2 mm (H) 



Maximálna hmotnosť < 2,7 kg 
Štandatná konfigurácia, bez batérie a príslušenstva   



Napájanie 



Vstupné napätie 100 – 240 VAC, 1.4 – 0.7A, 50/60 Hz 



Batéria 



Kapacita batérie 2550 mAh, 5100 mAh 



Doba práce na batériu 2550 mAh ≥ 4h 



5100 mAh ≥ 8h 



Doba nabíjania 2550 mAh ≤ 3,5h 90% nabitie 



5100 mAh ≤ 6,5h 90% nabitie 



Jazyk ovládania  česky 



Displej 



Obrazovka 10.1“ farebný TFT displej, možnosť rozšírenia o dotykovú obrazovku 



Rozlíšenie 800 x 680 



Zobrazenie Maximálny počet 13 kriviek zobrazených na jednej obrazovke 



Módy Nočný režim, stand-by  



Voľba rýchleho prístupu 4 



Tlačiareň 



Šírka papiera 48 mm 



Rýchlosť záznamu 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s   



Počet kanálov 3 



Typy záznamu Kontinuálna tlač v reálnom čase 
8-sekundová tlač v reálnom čase 
20-sekundová tlač v reálnom čase 
Záznam času 
Záznam alarmov 
Záznam grafu trendov 
Záznam tabuľky trendov 
NiBP prehľad 
Prehľad arytmií 
Prehľad alarmov 
Kalkulácie liekov 
Výsledky hemodynamických kalkulácií 
12-zvodová analýza 
Záznam C.O. merania 



Pamäťové úložisko 



Interná dočasná pamäť Grafy trendov / tabuľky trendov 3hodiny pri 1s rozlíšení 
120 hodín pri 1min rozlíšení  



Alarm/ monitorovacia udalosť Až 200 záznamov 



NiBP výsledky merania 1200 záznamov 



Arytmie Až 200 záznamov 



12-zvodový diagnostický prehľad Až 50 záznamov 



Trvalá pamäť 
(vnútorné alebo externé 
úložisko) 



Záznam jedného pacienta môže obsahovať maximálne množstvo informácií: 



Grafy trendov / tabuľky trendov 240 hodín, pri rozlíšení 1 min 



NiBP výsledky merania 1200 záznamov 



Prehľad alarmov 200 záznamov 



Prehľad arytmií 200 záznamov 



12-zvodový diagnostický prehľad 50 záznamov 



Krivky meraných parametrov 48 hodín 



Wi-Fi 



IEEE 802.11 b/g/n 











Frekvenčné pásmo 2,4 GHz ISM 



Rozhrania a ostatné 



VGA výstup (voliteľné) 1 (pomocou adaptéra rozšíriteľné na DVI/HDMI) 



USB rozhranie 2 



Volanie sestry / analógový výstup/synchronizácia s defibrilátorom (voliteľné) 1 



Sieťové rozhranie RJ45 1 



Prenos dát 



Export dát Ethernet / USB 



Data management Patientcare Viewer softvér 



Centrálna monitorovacia stanica MFM-CMS 



HIS/EMR prepojenie HL7, MFM-CMS / GW1 Gateway Software 



EKG 



Mód zvodov 3-elektródy: I, II, III 



Štandard 3/5, rozšíriteľné na 
12 



5-elektród: I,II,III, aVR, aVL, aVF, V 



 6-elektród: I,II,III, aVR, aVL, aVF, a zvody zodpovedajúce Va, Vb 



 10-elektród: I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1,V2,V3,V4,V5,V6 



Normy označenia zvodov AHA, IEC 



Citlivosť zobrazenia 
(voľba zosilnenia) 



1.25mm/mV (x0,125), 2.5mm/mV (x0,25), 5mm/mV (x0,5), 10mm/mV (x1), 
20mm/mV (x2), 40mm/mV (x4), AUTO mód 



Rýchlosť posunu krivky 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 



Šírka pásma (-3dB) Diagnostický mód 0.05Hz až 150Hz 



Chirurgický mód 1 0.05Hz až 40Hz 



Monitor 0.5Hz až 150Hz 



Chirurgický mód 1Hz až 20Hz 



Rozšírený mód 2Hz až 18Hz 



Vlastné nastavenia Hornopriepustný a dolnopriepustný filter 



(CMMR 
 



Diagnostický mód >95 dB 



Chirurgický mód 1 >105 dB 



Monitor >105 dB 



Chirurgický mód >105 dB 



Rozšírený mód >95 dB 



Vlastné nastavenia >105 dB   (dolnopriepustný filter <40 Hz) 



>105 dB   (hornopriepustný filter >40 Hz) 



Sieťový filter V Diagnostickom, chirurgickom 1,monitor, chirurgickom, rozšírenom móde: 
50Hz/60Hz (filter môže byť vypnutý manuálne)  



Čas obnovenia funkcií po defibrilácii <5s 



Ochrana pri elektrochirurgii Mód rezania: 300W 
Koagulačný mód: 100W 
Čas obnovenia funkcií: ≤ 10s 



Zvod pre detekovanie kardiostimulátora Jeden z I,II,III, aVR, aVL, aVF, V1,V2,V3,V4,V5,V6 



Pulz 



Rozsah Dospelí: 15 bpm až 300 bpm 
Deti: 15bpm až 350 bpm 



Presnosť ± 1% alebo ± 1bpm, platí vyššia hodnota 



Rozlíšenie 1 bpm 



PVC 



Rozsah Dospelí: 0 až 300 PVCs/min 
Deti/novorodenci: 0 až 350 PVCs/min 



Presnosť ± 1% alebo ± 1bpm, platí vyššia hodnota 



ST hodnota 



Rozsah -2.0mV až +2.0mV 



Presnosť ± 0.02mV alebo 10% (-0.8 mV až +0.8 mV), platí vyššia hodnota 



Rozlíšenie 0.01 mV 



Analýza arytmií 











Asystole Sustain VT V-Fib/ V-Tach ExtremeTachy 



ExtremeBrady V-Tach Vent Brady Tachy 



Brady Wide QRS Tachy Non-Sustain VT Afib 



Vent Rhythm Acc.Vent Rhythm Pause Pauses/min High 



PVCs High R on T PVC Bigeminy PVC Trigemini 



Pacer not Pacing Pacer not Capture Missed Beat VEB 



PVC Couplet Run PVCs Multiform PVCs 



IPVC Irr Rhythm PAC bigeminy PAC Trigeminy 



Low Voltage (Limb)    



12-zvodová synchronizovaná EKG analýza 



Priemer parametrov úderov srdca 



Srdcový rytmus (bpm) 



Časový limit P vlny (ms) 



PR interval (ms) 



QRS interval (ms) 



QT/QTC (ms) 



p-QRS-T AXIS 



RESPIRÁCIA 



Metóda Trans-Thoracic impedancia: R-F(RA-LL), R-L RA-LA) 



Meracie zvody Voliteľne zvod I alebo II 



Rozsah merania Dospelí 0 rpm až 120 rpm 



Deti 0 rpm až 150 rpm 



Rozlíšenie 1 rpm 



Presnosť Dospelí 6 rpm až 120 rpm: ±2 rpm 
0 rpm až 5 rpm: nešpecifikované 



Deti 6 rpm až 150 rpm: ±2 rpm 
0 rpm až 5 rpm: nešpecifikované 



Zosilnenie x0.25, x0.5, x1, x2, x3, x4, x5 



Rýchlosť posunu krivky 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 



Oneskorenie Apnea alarmu 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s 



NIBP 



Metóda Oscilometrická 



Mód Manuálny, Automatický, Kontiunálny 



Interval merania v Auto móde 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480 min 



Kontinuálny mód 5min v 5sec. intervaloch 



Merané parametre SYS, DIA, MAP, PR 



Rozsah merania Dospelí SYS: 25 mmHg až 290 mmHg 
DIA: 10 mmHg až 250 mmHg 
MAP: 15 mmHg až 260 mmHg 



 Deti SYS: 25 mmHg až 240 mmHg 
DIA: 10 mmHg až 200 mmHg 
MAP: 15 mmHg až 215 mmHg 



 Novorodenci SYS: 25 mmHg až 140 mmHg 
DIA: 10 mmHg až 115 mmHg 
MAP: 15 mmHg až 125 mmHg 



Rozsah merania tlaku manžety 0 mmHg až 300 mmHg 



Rozlíšenie 1 mmHg 



Max. chyba merania ± 5 mmHg 



Max. stredná odchýlka ± 8 mmHg 



Max. čas merania Dospelí/Deti 120 s  



Novorodenci 90 s 



Typická doba merania 20 s až 35 s (v závislosti na pulze, rušení pohybom a podobne) 



Pretlaková ochrana Dospelí 297 mmHg  ±3mmHg 



Deti 245 mmHg  ±3mmHg 



Novorodenci 147 mmHg  ±3mmHg 











PULZ (z NIPB) 



Rozsah merania 40 bpm až 240 bpm 



Presnosť ±3 bpm alebo 3.5%, platí vyššia hodnota 



SpO2 



Rozsah merania 0% až 100 % 



Rozlíšenie 1% 



Obnovovacia perióda 1s 



Presnosť Dospelí/Deti ±2% (70% až 100% SpO2) 
Nedefinované (0% až 69% SpO2) 



Novorodenci ±3% (70% až 100% SpO2) 
Nedefinované (0% až 69% SpO2) 



PI (Perfúzny Index) 



Rozsah merania 0 – 10 



Rozlíšenie 1 



PULZ (z SpO2) 



Rozsah merania 25 bpm až 300 bpm 



Presnosť ±2 bpm 



Meranie teploty 



Počet kanálov  2 



Typ senzora YSI-10K alebo YSI-2.25K 



Technológia merania Termálny odpor 



Merané parametre T1, T2, TD 



Umiestnenie senzora Kožný, Orálny, Rektálny 



Jednotky  °C, °F 



Rozsah merania 0 °C – 50 °C    (32 °F – 122 °F) 



Rozlíšenie 0.1 °C     (0.1 °F) 



Presnosť Presnosť (nezahŕňa presnosť senzora) ± 0.1 °C     



Presnosť senzora: ≤ ±0.2°C     



Prechodný čas odozvy ≤ 30s 



IBP 



Počet kanálov  1 / 2 



Technológia merania Priama invazívna metóda 



Rozsah merania Art 0 mmHg až +300 mmHg 



PA -6 mmHg až +120 mmHg 



CVP/RAP/LAP/ICP -10 mmHg až +40 mmHg 



P1/P2 -50 mmHg až +300 mmHg 



Rozlíšenie 1 mmHg 



Presnosť ± 2% alebo ± 2 mmHg, platí vyššia hodnota (nezahŕňa presnosť senzora) 



Jednotky kPa, mmHg, cmH2O 



C02 



Pacientske módy Dospelí, Deti, Novorodenci 



Merané parametre EtCO2, FiCO2, AwRR 



Jednotky merania mmHg, %, kPa 



Rozsah merania CO2 0 mmHg až 150 mmHg (0% až 20%) 



AwRR 2 rpm až 150 rpm 



Rozlíšenie 
 



EtCo2 1 mmHg 



FiCO2 1 mmHg 



AwRR 1 rpm 



Presnosť  
 
 
EtCO2 



± 2mmHg, 0 mmHg až 40mmHg RR ≤ 60 rpm 



± 5% z načítanej hodnoty, 41 mmHg až 70 mmHg 



± 8% z načítanej hodnoty, 71 mmHg až 100 
mmHg 



± 10% z načítanej hodnoty, 101 mmHg až 150 
mmHg 











± 12% z načítanej hodnoty alebo  ±  4mmHg,  
Platí vyššia hodnota  



RR > 60 rpm 



AwRR ± 1rpm 



Prietok vzorky plynu 50 ml/min, 70 ml/min(prednastavené), presnosť ± 15 ml/min 



Doba zahriatia do zobrazenia krivky: 20s, do dosiahnutia max. presnosti: 2 min 



Doba odozvy < 4s 



Kompenzácia atmosférického tlaku Automaticky 



Podpora kalibrácie nuly Áno 



Podpora kalibrácie Áno 



Oneskorenie Apnea alarmu 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s 



Bezpečnostné špecifikácie 



V súlade so štandardmi IEC 60601-1: 2005+A1 :2012; IEC 60601-1-2: 2014; 
IEC 60601-1: 2006+A1 :2013; EN 60601-1-2: 2015; 
IEC 60601-2-49: 2011; 



Ochrana pred úrazom el. prúdom Trieda I 



Stupeň ochrany CF 



Trieda IP IPX1 



Prevádzkové podmienky 



Teplota Prevádzka 0 °C až +50 °C  (32 °F ~ 104 °F) 



Transport a skladovanie -20 °C až +55 °C  (-4 °F ~ 131 °F) 



Vlhkosť Prevádzka 15% RH až 95% RH (bez kondenzácie) 



Transport a skladovanie 15% RH až 95% RH (bez kondenzácie) 



Atmosferický tlak Prevádzka 86 kPa až 106 kPa 



Transport a skladovanie 70 kPa až 106 kPa 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











Edan Instruments, Inc. 



No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community, Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen, 



518122 P.R.China  │ +86.755.26898326  │ www.edan.com.cn │ info@edan.com.cn 





http://www.edan.com.cn/










Extra inteligentný, 
Extra rafinovaný 



X séria Pacientský  Monitor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X series 
Patient Monitor 
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Buduj dôveru v kvalitnú 
starostlivosť 
Na základe expandovania monitorovaných parametrov a šokujúcemu ultra-slim dizajnu, X-Séria spĺňa 



vase primárne klinické požiadavky pre rôzne disciplíny vrátane urgentných situácií. Monitory spĺňajú 



požiadavky urgentných príjmov, JIS, ARO, kardiologických jednotiek, pri prevoze pacienta a pokrývajú 



potreby lekára pri každom pacientovi od neonatálneho až po dospelého. 



Patentovaný algoritmus 
& technológia 
EDAN G2 CO2 (Sidestream) 



Vynikajúci tvar vodnej nádobky pre presné meranie 



iCARB® algoritmus s inteligentnou identifikáciou CO2 pseudo vlny nízky 



vzorkovací rozsah 50ml/min. 



Príslušenstvo podľa typu pacienta 



 
 



8” 10.1” 



X8 X10 



12.1” 



X12 



 
 



G2 



ECG 



Prispôsobiteľný 6-zvodový kábel pre záznam viacerých kriviek 



Automatická detekcia typu kábla 



iSEAPTM algoritmus s automatickou detekciou až 33 druhov arytmií 



SEMIP® algoritmus s  208 ECG diverzitís. 



 
100°  



NIBP 



Duálny prachový filter zabraňujúci blokovaniu a umožňujúci presné meranie 



NIBP. 



Unikátny čistiaci mód pre rutinnú údržbu 



 iCUFSTM algoritmus s inteligentnou deflačnou 



technológiou 



 



 
   SpO2 



iMATTM algoritmus s vynikajúcim filtrovaním pohybu a odolnosťou proti nízkej 



perfúzii 



Referenčné čítanie perfúzneho indexu (PI) od 0 to 10 v závislosti od jeho zmeny. 



 



Simultánne meranie  SpO2 a NIBP ns rovnakej 



končatine. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Standrdne merané parametre: 
3/5-lead ECG, RESP, EDAN SpO2, 



EDAN NIBP, TEMP (X8 : 1-TEMP, X10/X12: 2-TEMP) 



 



Voliteľné parametre: 
6/12-lead ECG, IBP (X10, X12 : 2-IBP), 



C.O. (X12), EDAN G2 CO2 



 
 
 
 
 
 
 
 



External 
Storage 8 hrs Ethernet Printer 



 
Nurse Call VGA Output Defib Proof & Sync 



 



Dáta obsahujú: 



 



1200 240 h 



 
 



 
200 



 
 



 
48 h 



    
NIBP Prehľad trendov Prehľad alarmov Krivky 
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