
 

 

 

 
 
 
 

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do składania ofert  
 

           

Wykaz sprzętu i aparatury medycznej dla Projektu:  

„Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków 

wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-

leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”  

Lp. Nazwa sprzętu/ aparatury  Ilość sztuk 

1.  
Aparat do znieczulenia - Przeznaczony do znieczulenia pacjentów w trakcie zabiegów 
operacyjnych 

1 

2.  Inkubator transportowy - Przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego noworodków. 1 

3.  
Miernik poziomu hałasu - Przeznaczony do pomiaru natężenia hałasu na sali intensywnego 
nadzoru noworodków. 

1 

4.  
Fantom do nauki intubacji i resuscytacji noworodka - Przeznaczony do treningu czynności 
intubacyjnych i resuscytacyjnych u noworodków. 

1 

5.  Polisomnograf - Przeznaczony do diagnostyki zespołu bezdechu sennego. 1 

6.  Spirometr - Przeznaczony do diagnostyki czynnościowej układu oddechowego. 1 

7.  Kardiomonitor z opcją kapnografii - Przeznaczony do monitoringu parametrów życiowych. 1 

8.  Aparat UKG - Przeznaczony do diagnostyki struktur serca i dużych naczyń. 1 

9.  
Aparat USG z opcją Doppler - Przeznaczony do diagnostyki przepływu krwi przez jamy serca, 
zastawki oraz duże naczynia 

1 

10.  Aparat EKG - Przeznaczony do elektrodiagnostyki czynnościowej mięśnia sercowego. 1 

11.  
Holter EKG - Przeznaczony do elektrodiagnostyki czynnościowej mięśnia sercowego w 
dłuższym okresie czasu (co najmniej 24h). 

3 

12.  
Holter RR - Przeznaczony do diagnostyki ciśnienia tętniczego w dłuższym okresie czasu (co 
najmniej 24h). 

3 

13.  
Holter EEG - Przeznaczony do diagnostyki czynnościowej układu nerwowego w zespole 
bezdechu sennego. 

1 

14.  Bieżnia - Przeznaczony do diagnostyki wysiłkowej organizmu. 1 

15.  Cykloergometr - Przeznaczony do diagnostyki wysiłkowej organizmu. 1 



 

16.  Waga łóżkowa z funkcją BMI - Przeznaczona do pomiaru wagi oraz wskaźnika masy ciała. 1 

17.  
Aparat RTG do badań dynamicznych ze skopią - Przeznaczony do diagnostyki obrazowej 
struktur anatomicznych ze zmianami nowotworowymi 

1 

18.  
Laparoskop z osprzętem do obrazowania 2D i 3D - Przeznaczony do diagnostyki oraz 
małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych zmian nowotworowych. 

1 

19.  
Nóż harmoniczny - Przeznaczony do operacji chirurgicznych - jednoczesnego cięcia i 
zamykania naczyń. 

1 

20.  
System bipolarnej resekcji i koagulacji naczyń - Przeznaczony do bezkrwawej resekcji i 
zamykania naczyń w zabiegach chirurgicznych 

1 

21.  
System fluorescencyjnego znakowania węzłów chłonnych - Przeznaczony do znakowania 
zmian nowotworowych w operacjach onkologicznych 

1 

22.  
Zestaw do endosonografii - Przeznaczony do połączonej diagnostyki endoskopowej i 
ultrasonograficznej zmian nowotworowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. 

1 

23.  
Zestaw do videoendoskopii z obrazowaniem HD - Przeznaczony do diagnostyki endoskopowej 
zmian nowotworowych przewodu pokarmowego. 

1 

24.  Kardiomonitor modułowy - Przeznaczony do monitoringu parametrów życiowych 6 

25.  
Centrala do kardiomonitorów modułowych - Przeznaczona do zbiorczej prezentacji i nadzoru 
nad parametrami życiowymi z poszczególnych kardiomonitorów 

1 

26.  
Respirator stacjonarny - Przeznaczony do wentylacji mechanicznej w zaburzeniach 
oddychania. 

2 

27.  
Aparat USG z opcją Doppler - Przeznaczony do diagnostyki obrazowej naczyń w diagnostyce 
zakrzepowo-zatorowej. 

1 

28.  
Pompa infuzyjna strzykawkowa - Przeznaczona do ciągłego/cyklicznego podawania leków 
dożylnie lub dotętniczo. 

10 

29.  Defibrylator - Przeznaczony do umiarowienia zaburzeń rytmu serca. 1 

30.   Wózek zabiegowy- Przeznaczony do organizacji zaplecza w czynnościach zabiegowych. 2 

31.  Aparat do terapii nerkozastępczej Przeznaczony do pozaustrojowego oczyszczania krwi 1 

 

 

 


