ANNEX 1 PPT Oferta tècnica
TÍTOL EXPEDIENT:

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

NÚMERO D'EXPEDIENT:

9_CSA_2021

NÚMERO DE LOT:

LOT 2

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

CONCEPTES

DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA

Sistema d’anestèsia amb monitor de pacient integrat. Ha d’incorporar un respirador volumètric controlat per un
microprocessador, l’entrada de gasos anestèsics, la monitorització dels paràmetres ventilatoris i anestèsics, així com el
monitor hemodinàmic i multiparamètric del pacient.
El Sistema ha d’estar dissenyat i configurat sobre una estructura robusta i ergonòmica amb base sobre rodes i cal que
DEFINICIÓ DE L'EQUIPAMENT
integri els 3 sistemes principals i els seus components:
- Sistema de dosificació i administració de gasos.
- Sistema de ventilació i circuit de pacient.
- Sistema de monitorització ventilatòria i de pacient.

CARACTERÍSTIQUES
BÀSIQUES DE
L'EQUIPAMENT

Taula d’anestèsia amb estructura en base rodable, amb rodes orientables i sistema de frenat.
Dotat amb calaixos i àmplia taula de treball.
Sistema d’il·luminació en penombra amb regulació d’intensitat per treballar de forma còmode i segura en condicions de
penombra.
Braç articulat amb àmplia possibilitat de gir pel maneig ergonòmic de pantalles.
Sistema per la gestió de cables i sensors.
Sistema ergonòmic per la ubicació de monitors hemodinàmics, mòduls i altres dispositius de l’estació. Tots els elements
han de quedar fixats a l’equip per evitar caigudes.
Alimentació elèctrica de reserva mitjançant bateries internes de 40 minuts (mínim) de duració en cas de fallida de la xarxa
elèctrica.
Sortides de corrent amb aïllament, integrades a l’estructura de l’equip, per l’alimentació dels equips perifèrics, etc.
Comprovació complerta de l’equip, ràpida i guiada.
Integració ergonòmica del monitor de pacient i els seus mòduls.
Barrejador electrònic d’alta qualitat que pugui subministrar des de 250 ml/min fins a 15 l/min.
Dosificació electrònica del fluxe de gas fresc amb ajust de la FiO2 i amb visualització a la pantalla dels fluxòmetres digitals.
Possibilitat de treballar amb mode d’administració automàtic d’anestèsia (anestèsia controlada per objectiu o TCA) que
permeti ajustar el EtAA i EtO2 desitjat.

SUBMINISTRAMENT DE
GASOS

SISTEMA DE PACIENT

Aspirador de buit auxiliar i cabalímetre d’oxigen integrats amb l’estructura de l’equip.
Amb sortida auxiliar de gasos frescos per a ús de circuits manuals independents.
Sistema d’O2 d’emergència per a injecció d’oxigen sempre disponible.
Amb sistema electrònic antihipoxia.
Sistema de seguretat pel subministrament alternatiu d’oxigen en cas de fallida electrònica.
Possibilitat d’utilitzar vaporitzadors de diferents agents halogenats.
Dissenyat per optimitzar al màxim el consum de gasos anestèsics.
Ventilador d’anestèsia amb circuit circular, optimitzat per a treballs amb baixos fluxes.
Volum del circuit circular reduït.
Circuit circular integrat a l’estructura de l’equip, desmuntable sense necessitat d’eines.
Circuit circular autoclavable i lliure de làtex.
Absorbidor de CO2 amb sistema de connexió d’ancoratge ràpid i vàlvules de tancament pel canvi de canister sense
interrompre la ventilació.
Vàlvula de limitació de pressió (APL) ajustable integrada.
Sistema d’evacuació de gasos integrat.
Pantalla de ventilador tàctil, amb color i de mínim 15’’, integrada a la taula d’anestèsia.
Amb representació gràfica de mínim 3 corbes i dades numèriques associades a temps real.
Possibilitat de personalitzar la representació gràfica de la pantalla, amb fluxòmetres digitals, espirometria, amb bucle i
altres.
Amb capacitat per a ventilar a tot tipus de pacients de qualsevol edat i pes, des de nounats fins a adults.
Ventilador d’anestèsia electrònic controlat amb microprocessador amb els següents modes ventilatoris:
o Manual/espontània
o Ventilació controlada per volum (VC)
o Ventilació controlada per pressió (PC)
o Ventilació controlada per colom regulada per pressió, o amb colom garantit.
o Ventilació mandatària intermitent sincronitzada (SIMV), o per colom i pressió.
o CPAP amb pressió de suport.

VENTILADOR
Possibilitat d’ajust, com a mínim, dels següents paràmetres: VT, Pinspirada,Plimit, Psuport, freqüència, relació I:E, PEEP.
Monitorització de tots els paràmetres ventilatoris necessaris durant la ventilació.
Monitorització de gasos: O2, CO2, N2O, agents anestèsics i nivell de MAC.
Analitzador de gasos anestèsics amb detecció automàtica de l’agent.
Sistema de retorn de gas mostreig (analitzador de gasos) al sistema circular per evitar fuites del sistema.
Alarmes configurables de tots els paràmetres monitoritzats, acústiques i visuals amb nivell de criticitat. Ha d’existir un
control pel silenciat temporal de les alarmes acústiques.
Funció d’ajust de l’edat i el pes corporal per un ajust automàtic dels paràmetres ventilatoris.
Amb ajust automàtic dels paràmetres ventilatoris al canviar de mode ventilatori.
Capacitat de realitzar maniobres de reclutament automatitzades, d’un i varis passos.
Monitor de pacient modular amb pantalla tàctil, i amb color, d’alta resolució de mínim 19’’.
Software especialitzat pel seu ús en l’entorn del quiròfan.
Haurà de ser configurable en quant al tipus de senyals fisiològiques a representar.
Sistema de gestió d’alarmes de tots els paràmetres monitoritzats els valors dels quals puguin ser fixats segons necessitat,
amb la possibilitat de definir límits d’alarma i les seves prioritats.
Emmagatzematge de 24h de totes les tendències gràfiques i numèriques monitoritzades.
Amb la presentació de mínim 3 corbes de pressió invasiva de forma independent.
Càlculs hemodinàmis, d’oxigenació i ventilatoris.
Dotació de tecnologia d’estat sòlid, sense ventiladors, per evitar l’acumulació i/o dispersió de pols.
Amb 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...

MONITOR DE PACIENT

El monitor ha d’adaptar-se ergonòmicament a la màquina d’anestèsia i la seva estructura per a millorar la facilitat de
maneig, seguretat i ergonomia.
El monitor ha d’incloure un mòdul multiparamètric amb pantalla:
- Amb la monitorització dels següents paràmetres clínics:
o ECG/Respiració compatible amb cable de 3, 5, 6 i 10 electródes.
o SpO2 amb disponibilitat de tecnologia del propi fabricant, Nellcor Oximar i Masimo SET, o similars
o PANI, pressió arterial no invasiva manual, automàtica i STAT.
o 2 pressions invasives.
o 2 canals de temperatura.
o NMT (relaxació neuromuscular)
o Entropia o similar
- L’emmagatzematge de les dades del pacient i els ajustos del monitor de capçalera per evitar la desconnexió de cables del
pacient i garantir la continuïtat de la informació en el sistema de monitorització.
- Pantalla integrada superior de mínim 6’’ per la visualització de corbes, tendències i alarmes. Mateixa interfases d’usuari
que el monitor de capçalera, optimitzat pel seu maneig en el transport/trasllat del pacient crític.
- Dispositiu ergonòmic amb pes inferior a 2kg amb bateria d’autonomia mínima de 4 hores.
- Disseny específic pel seu transport, resistent a l’entrada de líquids, caigudes i cops accidentals.

El CSA disposa d’un sistema basat en una plataforma de software BCLink de Bettercare que captura les senyals
biomèdiques d’una sèrie de diferents dispositius, com ventiladors i monitors, de diferents fabricants i models.L’empresa
licitadora ha d’oferir 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
SOFTWARE, CONNECTIVITAT
recuperar aquestes senyals. Totes les tasques i suport tècnic necessari per part de l’empresa adjudicatària perquè el CSA
I EMMAGATZEMATGE
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.
ACCESORIS BÀSICS PER
CADA EQUIP

Mànega d’aire i connexió per cadascun dels gasos medicinals, en concret, O2, aire i buit, model adaptat a la unitat de destí
(model Dräger normativa DIN 13260-2, EN 737-1).

COMPLEIX? (SI/NO)

Document i pàgina on es pot
verificar aquesta prestació

