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Ocena punktowa
Lp.
1.

2.

Parametr oceniany

Punktacja

Zestaw do drenażu klatki
piersiowej, trzykomorowy,
zwarty kompaktowy, z regulacją
siły ssania za pomocą słupa
wody
a) Pojemność komory sekrecyjnej

2200 - 2500 ml - 5pkt
1900 - 2199 ml - 0pkt

b) Przyrząd do wypełniania komór
płynem

- wyskalowana strzykawka
w zestawie - 5pkt
- lejek - 0pkt

c) Port do regulacji siły ssania

-port bezigłowy
samouszczelniający - 5pkt
-port igłowy- 0 pkt

d) Możliwość pobierania materiału
do badań za pomocą portu

- możliwość pobierania z portu
znajdującego się bezpośrednio
obok drenu łączącego (świeży płyn
do badań) - 5pkt
- możliwość pobierania z portu na
drenie lub w komorze kolekcyjnej
- 0pkt

e) Przycisk do wyrównania ciśnień

- z filtrem przeciwzakażeniowym 5pkt
- bez filtra - 0pkt

f) Zestaw kompaktowy o zwartej
budowie

- wysokość stojącego zestawu do
25 cm - 5pkt
- wysokość stojącego zestawu
powyżej 25 cm - 0pkt

g) Zestaw pracujący cicho

- zestaw pracujący bezgłośnie lub
z możliwością wyciszenia bez
ingerencji w źródło ssania - 5pkt
- zestaw bąblujący bez możliwości
całkowitego wyciszenia - 0pkt

h) Zestaw stabilny z możliwością
powieszenia lub postawienia

- bez wysuwanej podstawki- 5pkt
- z wysuwaną podstawką- 0pkt

Zestaw do drenażu klatki
piersiowej, trzykomorowy,
zwarty kompaktowy, z
mechaniczną regulacją siły
ssania
a) Pojemność komory sekrecyjnej

2200 - 2500 ml - 5pkt
2000 - 2199 ml - 0pkt

b) Przyrząd do wypełniania komór
płynem

- wyskalowana strzykawka
w zestawie - 5pkt

Parametr oferowany

- lejek - 0pkt
c) Zakres regulacji podciśnienia

- do poziomu powyżej 30 cm H2O
- 5pkt
- poniżej poziomu 30 cm H2O 0pkt

d) Możliwość pobierania materiału
do badań za pomocą portu

- możliwość pobierania z portu
znajdującego się bezpośrednio
obok drenu łączącego (świeży płyn
do badań) - 5pkt
- możliwość pobierania z portu na
drenie lub w komorze kolekcyjnej
- 0pkt

e) Przycisk do wyrównania ciśnień

- z filtrem przeciwzakażeniowym5pkt
- bez filtra- 0pkt

f) Zestaw kompaktowy o zwartej
budowie

- wysokość stojącego zestawu do
25 cm - 5pkt
- wysokość stojącego zestawu
powyżej 25 cm - 0pkt

g) Port dostępu do komory zastawki
wodnej

-beigłowy typu luer z zaworem5pkt
-port bez zaworu lub igłowy-0pkt

h) Zestaw stabilny z możliwością
powieszenia lub postawienia

- bez wysuwanej podstawki- 5pkt
- z wysuwaną podstawką- 0pkt

