ANNEX 1 PPT Oferta tècnica
TÍTOL EXPEDIENT:
NÚMERO D'EXPEDIENT:
NÚMERO DE LOT:

SUBMINISTRAMENT DE 12 MONITORS MULTPARAMÈTRICS I UNA CENTRAL DE MONITORATGE PER A LA UNITAT DE CURES INTENSIVES DEL CSA, 2 MONITORS
MULTIPARAMÈTRICS PER A REANIMACIÓ I 3 EQUIPS D’ANESTÈSIA PEL BLOC QUIRÚRGIC DEL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
9_CSA_2021
LOT 1

NOM LICITADOR:
DOMICILI: C/.
LOCALITAT:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
DADES DEL SIGNANT:
NOM I COGNOMS:
DNI:
CÀRREC:
SIGNAT I SEGELLAT:
DATA:

CONCEPTES

DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA

Aquest lot estarà compost pel següent equipament:
- 12 Monitors modulars de capçalera amb pantalla tàctil de mínim 19’’ per a la UCI.
- 2 Monitors modulars de capçalera amb pantalla tàctil de mínim 19’’ per a la REA.
DEFINICIÓ DE L'EQUIPAMENT - 12 Mòduls d’adquisició multiparamètrics amb pantalla tàctil superior a 6’’ per a la UCI.
- 2 Mòduls d’adquisició multiparamètrics amb pantalla tàctil superior a 6’’ per a la REA.
- Mòduls paramètrics addicionals (detallats a continuació).
- 1 Central de monitoratge amb 2 pantalles tàctils de mínim 20’’ per a la UCI.
Monitor de pacient modular amb pantalla a color tàctil d’alta resolució de mínim 19’’.
Software especialitzat en pacients pediàtrics i adults. Software d’arrítmies avançades i registre ECG de 12 derivacions.
Haurà de ser configurable en quant al tipus de senyals fisiològiques a representar. Ha de permetre la visualització de mínim
20 paràmetres fisiològics entre corbes i valors numèrics.
Sistema de gestió d’alarmes de tots els paràmetres monitoritzats els valors dels quals puguin ser fixats voluntàriament, amb la
possibilitat de definir límits d’alarma.
Emmagatzematge de 72h de totes les tendències gràfiques i numèriques monitoritzades.
Monitorització ECG de fins a 12 derivacions simultànies amb interpretació i emmagatzematge local en el monitor d’un mínim
de 10 registres.
Càlculs hemodinàmics, d’oxigenació i de ventilació.
Dotació de tecnologia d’estat sòlid, sense ventiladors, per evitar l’acumulació i/o dispersió de pols.
Portamòduls per la incorporació de mòduls paramètrics especialitzats.
Disponibilitat de mòduls de relaxació muscular NMT, BIS i PiCCO que puguin afegir-se al portamoduls, no equips externs, per
l’ampliació de les seves prestacions a la UCI.
Ha d’incloure tots els elements sensors i de connexió al pacient, reutilitzables i/o d’un sol ús, sensors de saturació, cables
maneguets de pressió no invasiva, etc.
Cal que l’equip s’adapti a l’estructura actual dels boxes del Servei de la UCI del CSA tenint en compte la situació actual que es
mostra en l’Annex 2 PPT.
En el cas dels 2 monitors per a la REA, caldrà que l’adjudicatari aporti un sistema de subjecció de paret que compleixi amb la
normativa vigent.
Connexió en xarxa

MONITORS MODULARS DE
CAPÇALERA

Cada monitor de capçalera s’ha de subministrar amb un mòdul multiparamètric amb pantalla color tàctil amb les següents
prestacions:
o Monitorització dels següents paràmetres clínics:
- ECG/Respiració compatible amb cables de 3,5, 6 i 10 elèctrodes. Arrítmies avançades, incloent la FA.
- SpO2 amb disponibilitat tecnologia Masimo SET, del propi Fabricant i Nellcor.
- PANI, pressió arterial no invasiva manual, automàtica i STAT
- 2 pressions invasives
- Temperatura
- CO2
o Emmagatzematge de les dades del pacient i els ajustos del monitor de capçalera al llarg del procés assistencial, evitant la
desconnexió de cables, per garantir la continuïtat de la informació en el sistema de monitorització i la seva integració a la
Historia Clínica durant el trasllat del pacient.
o Pantalla integrada superior a 6’’ per la visualització de corbes, tendències i alarmes. Mateixa interfase de l’usuari que el
monitor de capçalera.
o Dispositiu ergonòmic amb pes inferior a 2kg amb bateria d’autonomia mínima de 4 hores.
o Disseny amb nansa integrada pel seu transport, resistent a l’entrada de líquids, caigudes i cops accidentals.

Mòduls paramètrics addicionals:
o 14 mòduls de CO2: valors inspiratoris i expiratoris/Capnografia.
o 12 Mòduls de BIS per la monitorització del nivell de sedació.
o 4 Mòduls de despesa cardíaca continua amb tecnologia PICCO.
o 4 Mòduls de saturació venosa mixta.
o 6 Mòduls de relaxació neuromuscular.
El sistema de l’equip ha de permetre que en cada interval de temps que ha de ser parametritzable, es bolquin les
variables/constants dels monitors en una base de dades relacional, les llicències de la qual han d’anar a càrrec de l’empresa
adjudicatària, identificant llit, variable, valor, data i hora de registre, i que aquesta informació estigui accessible en base de
dades relacional perquè des del Departament de Sistemes del CSA es pugui recuperar i eventualment desenvolupar una
integració per incorporar aquesta informació als sistemes corporatius del CSA.
Totes les tasques a realitzar per part de l’empresa adjudicatària per aconseguir aquesta integració han d’estar incloses en el
concurs.
Cal que l’equip permeti la visualització de paràmetres d'equips addicionals, tals com respiradors marca Puritan Bennett,
General Electric i Mindray, i equips de monitorització HemoSphere d’Edwards Lifesciences, dels quals el CSA ja disposa.

Control central amb possibilitat per a 12 pacients i amb capacitat d’ampliació futura, amb 2 pantalles tàctils de mínim 20’’.
Software de gestió per pacients, visualització, modificació de límits d’alarmes i prioritats, revisió d’events i emmagatzematge de
tendències gràfiques, numèriques i corbes de 72h.
Capacitat de configurar la visualització i les tendències gràfiques i numèriques per a correlacionar diferents paràmetres en
CENTRAL DE MONITORATGE funció del perfil del pacient.
Emmagatzematge, revisió de corbes i episodis clínics després de l’alta del pacient durant un mínim de 5 dies.
Cal que l’equip permeti replicar les dades de la central en altres pantalles que el CSA tingui habilitades, mitjançant visor web.
Aquestes altres pantalles han de funcionar com a mirall a temps real de la central de monitoratge principal. El licitador haurà
de fer-se càrrec de les tasques de connexió entre la central de monitoratge aportada i de les pantalles que el CSA disposi.
Connectivitat HL7 bidireccional amb passarel.la especialitzada o mòdul de software.
Connexió en xarxa
Impressora làser i SAI.
SOFTWARE I
El CSA disposa d’un sistema basat en una plataforma de software BCLink de Bettercare que captura les senyals biomèdiques
CONNECTIVITAT DE LA
d’una sèrie de diferents dispositius, com ventiladors i monitors, de diferents fabricants i models.L’empresa licitadora ha d’oferir
CENTRAL DE MONITORATGE un equipament que disposi d’una interfície d’integració (mitjançant RS232, USB o wifi...) que permeti al CSA recuperar les
senyals i incorporar-les a la plataforma BCLink, de forma oberta i sense llicències addicionals ni límits d’equipaments.Els
equipaments oferts dins aquesta licitació, disposaran de totes les llicències necessàries per poder recuperar aquestes senyals.
Totes les tasques i suport tècnic necessari per part de l’empresa adjudicatària perquè el CSA pugui accedir a aquestes
senyals estaran incloses dins els concurs.L’adjudicatari haurà de subministrar les dades d’integració al Departament de
Sistemes del CSA en el termini de 4 setmanes des del lliurament dels equips.
El dispositiu ha de disposar de sortides pel bolcat de dades (RS232, USB….) i port USB per connexió amb dispositius
d’emmagatzematge extern.

Tots els accessoris per suportar elements auxiliars (racks, cistelles, mòduls) segons configuració oferta.
ACCESSORIS BÀSICS PER
CADA EQUIP

Sensors i connectors del pacient: el monitor ha d’acceptar sensors i connectors rebutjables i reutilitzables.
Tots els sensors i cables necessaris pel funcionament complert dels diferents equips i mòduls inclòs el carregador de bateries i
l’adaptador a la xarxa elèctrica.

COMPLEIX? (SI/NO)

Document i pàgina on es pot verificar
aquesta prestació

