Mikropočítačový systém pro neinvazivní vyšetření autonomního
nervového systému (ANS)
1.

43.560,00Kč vč. DPH

Technické požadavky:

Specifikace

Mikropočítačový systém pro neinvazivní vyšetření a hodnocení autonomního
nervového systému
Pro jednu vyšetřovanou osobu
Diagnostika:
• postižení centrálních i periferních struktur ANS
• autonomní neuropatie
• autonomní dysfunkce
Systém monitoruje a vyhodnocuje:
• krátkodobou spektrální analýzu variability srdeční frekvence (HRV)
• časovou analýzu HRV, tzv. Ewingovu baterii kardiovaskulárních funkčních
testů (klidné a hluboké dýchání, Valsalvův manévr, ortostatická zkouška
a handgrip-test)
• průběžný záznam jednokanálového EKG s možností pohybu pacienta
v průběhu vyšetření
• informativní údaje o velikosti dechové frekvence
Výsledky vyšetření jsou zobrazeny graficky, tabulkově a slovní interpretací
Databáze pacientů
Přenos EKG signálu telemetricky BlueTooth
Statistické zpracování vypočtených parametrů a získaní komplexního
hodnotícího kritéria aktivity ANS tzv. “funkční věk“
Předmět dodávky:
1 ks autonomní jednotka DiANS PF8
1 ks elektrodový pás typ SUUNTO_PF8 (gumové elektrody)
1 ks SW program Medical DiAns
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Pro podrobné, číselně uvedené, technické údaje platí toleranční pole +/- 10%, není-li pro daný parametr
uvedeno s větším možným rozsahem.
2.

Kompatibilita:
 Kompatibilita není požadována.

3.

Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:
 Prohlášení o shodě
 Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)
 Reference min. 3 pracovišť v ČR

4.

Servis:
 Struktura servisních služeb v průběhu roku.
 Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 24 hodin od nahlášení
poruchy. Jako nejvhodnější bude posuzována nabídka s nejkratší dobou reakce.
 Nástup na odstranění poruchy je nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy.
 Cena a počet/rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a plnění zákona
505/1990 Sb. o metrologii v platném znění
 Cena práce servisního pracovníka v Kč/hod. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší
cenou. Nabídka na prvním místě pořadí je nejvýhodnější
 Cena dopravy servisního pracovníka v Kč/km. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší
cenou. Nabídka na prvním místě pořadí je nejvýhodnější
 Garance dodání ND a servisního zabezpečení min. 8 let
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