
Zestawienie warunków / parametrów granicznych. Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodą

L.P. Parametry/warunki wymagane
Wartość 

graniczna
Oferowane parametry Uwagi

1 Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) TAK

2 Waga max. 25 [g] TAK

3 Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 TAK

4 Amplituda impulsu min zakres 0,5 - 7,0 V TAK, podać

5 Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2 - 1,5 ms TAK, podać

6 Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] TAK, podać

7 Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 [mV] TAK, podać

8 Program nocny TAK

9 Histereza częstości rytmu TAK

10
Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania 

metabolicznego pacjenta
TAK

11

Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji 

oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji 

komorowej do zmierzonego progu stymulacji

TAK

12
Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres 

życia urządzenia
TAK

13

Możliwość automatycznego przełączenia polarności w 

przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu 

impedancji elektrod

TAK

14 Elektrody A i V pasywne i aktywne TAK

15 Elektrody A i V sterydowe TAK

16 Elektrody A i V różne długości do wyboru TAK

17
Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS 

wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń
TAK

Dostępne histogramy:

- częstości

- aktywności pacjenta

Rejestracja epizodów:

18 TAK

19 TAK



- wysokiej częstości

20 Automatyczny dobór czułości TAK

21

Możliwość wykonania testu określającego próg stymulacji z 

wykreśleniem krzywej zależności amplitudy od szerokości 

impulsu

TAK

22
Programator wraz z urządzeniem do pomiarów 

śródoperacyjnych dostarczony w ramach umowy użyczenia
TAK

23  Możliwoscia wykonania badania MRI TAK

Zestawienie warunków / parametrów granicznych. Stymulator dwujamowy DDDR  z elektrodą

L.P. Parametry/warunki wymagane

Wartość 

graniczna

Oferowane 

parametry Uwagi

1 Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) TAK

2 Waga max. 28 [g] TAK

3 Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 TAK

4 Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0 V TAK

5 Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2 - 1,5 ms TAK, podać

6 Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] TAK, podać

7 Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] TAK, podać

8
Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-

komorowe
TAK

9 Program nocny TAK

10 Histereza częstości rytmu TAK

11 Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjentaTAK

12 Funkcje antyarytmiczne (min. 2) TAK, podać

13
Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich 

rytmów przedsionkowych
TAK

19 TAK



14

Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i komorowy 

próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry 

stymulacji przedsionkowej i komorowej do zmierzonego progu 

stymulacji

TAK

15
Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres 

życia urządzenia
TAK

16

Możliwość automatycznego przełączenia polarności w 

przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu 

impedancji elektrod

TAK

17 Elektrody A i V pasywne i aktywne TAK

18 Elektrody A i V sterydowe TAK

19 Elektrody A i V różne długości do wyboru TAK

20 Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta TAK, podać

21
Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS 

wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń
TAK, podać

Dostępne histogramy:

- częstości

- przewodzenia AV

- aktywności pacjenta

Rejestracja epizodów:

- wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej

- częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej

- czas trwania arytmii przedsionkowych

20
Automatyczny dobór czułości w kanale przedsionkowym i 

komorowym
TAK

21

Możliwość wykonania testu określającego próg stymulacji z 

wykreśleniem krzywej zależności amplitudy od szerokości 

impulsu

TAK

22
Programator wraz z urządzeniem do pomiarów 

śródoperacyjnych dostarczone w ramach umowy użyczenia
TAK

23 Możliwoćś wykonania badania MRI TAK

................................ dn. ............................ …………………………………………………..

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

22 TAK, podać

23 TAK, podać


