
Kúpna zmluva č. Z2021291_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04190 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606707
DIČ: 2021141969
IČ DPH: SK2021141969
Bankové spojenie: IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
Telefón: +421556153150

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 
Sídlo: Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 46378979
DIČ: 2023373264
IČ DPH: SK 2023373264
Bankové spojenie: IBAN: SK85 1100 0000 0026 2722 5544     
Telefón: 0903718650

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Anestéziologický prístroj na závesnej konzole
Kľúčové slová: Anestéziologický prístroj
CPV: 33172100-7 - Prístroje na anestéziu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Anestéziologický prístroj vyššej triedy pozostávajúci z: 1. anestéziologického prístroja 2. 
ventilačnej jednotky 3. monitora vitálnych funkcií

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Anestéziologický prístroj a ventilačná jednotka: ks 1

1.  Prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou cm 35

2. Elektrické napájanie 230 v / 50 Hz so záložným 
napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou v 
prípade výpadku

minúty 30

3.  Nastaviteľný inspiračný tlak cmH2O 5 60

4.   Dosiahnuteľný dychový objem v rozsahu ml 5 1500

5.  Nastaviteľná frekvencia dýchania v rozsahu (počet 
dychov) počet 4 100

6.  Nastaviteľný PEEP v rozsahu cmH2O 4 30

7.  Nastaviteľný prietokový trigger v rozsahu l/min 0,3 10

•    Monitor vitálnych funkcií (súčasť zostavy) ks 1

1. Modulárny monitor vitálnych funkcií s farebným 
displejom s uhlopriečkou cm 30
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2. Súčasné zobrazenie kriviek krivky 6

3.  Grafické a numerické trendy všetkých parametrov hodín 24

4.  Rozsah merania mmHg -40 320

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Prístroj určený na vedenie minimal flow a low flow 
anestézie pre akútne, dlhotrvajúce, náročné a 
komplikované operačne výkony.

áno

2. Nastaviteľný pomer dôb dýchania I:E áno

3. Nastaviteľný inspiračný čas v sekundách áno

4. Nastaviteľná inspiračná pauza v % alebo sekundách áno

5. Napájanie stlačeným plynom O2 (kyslík), N2O (oxid 
dusný), vzduch z centrálnych rozvodov a tlakových fliaš áno

6. Dodatočný regulovateľný vývod kyslíka na nosové 
okuliare alebo masku áno

7. Zmiešavač s hypoxickou ochranou umožňujúci presné
dávkovanie plynov pri nízkych prietokoch, s digitálnym 
zobrazením jednotlivých prietokov čerstvej zmesi, % 
kyslíka v čerstvej zmesi a zobrazením celkovej 
podávanej čerstvej zmesi

áno

8. Vizualizácia spotreby plynov na obrazovke prístroja 
pre pomoc pri bezpečnom vedení anestézie a znížení 
spotreby použitého anestetika, prístroj musí umožňovať 
kalkuláciu ceny použitého anestetika

áno

9. Odparovač anestetika s indikáciou stavu náplne, 
odparovač anestetika na sevoran súčasť dodávky áno

10. Integrovaný anestéziologický dýchací systém 
integrovaný v prístroji bez viditeľných prepojovacích 
hadíc a káblov, ako ochrana voči poškodeniu a 
rozpojeniu dýchacieho systému

áno

11. Anestéziologický okruh s absorbérom CO2, 
vymeniteľným počas plnej prevádzky prístroja, bez 
obmedzenia jeho činnosti

áno

12. Absorbér CO2 dostupný v opakovateľnom prevedení
a aj ako jednorazové predplnené kazety áno

13.  Časti systému musia byť autoklávovateľné a 
rozoberateľné bez použitia špeciálnych nástrojov 
vrátane dýchacej časti zariadenia zaradenej v okruhu 
pacienta

áno

14. Režimy: objemová ventilácia, tlaková ventilácia, 
PSV, SIMV, manuálna a spontánna ventilácia áno

15. Možnosť automatického recruitmentu pľúc áno

16. Odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest áno

17. Anestéziologický prístroj so zabudovaným systémom
pre odsávanie prebytočnej zmesi anestetických plynov áno

18. Regulovateľné osvetlenie bodov anestéziologického 
prístroja áno

19. Anestéziologický prístroj schopný prepojenia s 
infúznymi dávkovačmi, možnosť doplnenia o SW 
aplikujúci farmakokinetické a farmakodynamické 
modelovanie, prístroj, ktorý môže aplikovať 
farmakokinetické a farmakodynamické modelovanie 
pomocou matematických viackompartmentových 
modelov pre predchádzanie nežiaducich liekových 
interakcii.

áno

20. Modulárny monitor s možnosťou budúceho 
rozšírenia o ďalšie moduly - spirometria, nepriama 
kalorimetria, relaxácia pacienta, EEG, srdcový výdaj, 
entropia/BIS

áno

21. Polohovo nastaviteľný monitor napríklad na otočnom
ramene áno
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Monitorované parametre:

22. EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu áno

23. Rozsah merania respirácie: 4 - 120 dychov za min. áno

24. SpO2: meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie 
pletyzmografickej krivky. áno

25. Rozsah merania SpO2: 40-100% áno

26. Meranie neinvazívneho tlaku krvi: manuálny a 
automatický režim áno

27. IBP tlaky: možnosť merania tlakov: artériový tlak, 
centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP, systolický, 
diastolický a stredný

áno

28. Teplota – meranie z 2 miest súčasne áno

29. Vdychované a vydychované koncentrácie CO2 áno

30. Vdychované a vydychované koncentrácie kyslíka, 
rozdiel vdychovanej mínus vydychovanej koncentrácie áno

31. Vdychované a vydychované koncentrácie N2O áno

32. Vdychované a vydychované koncentrácie použitého 
anestetika s automatickou detekciou áno

33. Monitorovanie MAC age, pri nezadaní veku MAC áno

34. Monitoring ventilačných parametrov: Vt insp/ exp, 
MV insp/ exp, PEEP, Ppeak. Pplat, compliance, 
rezistance, slučky pľúcnej mechaniky (tlak objem, prietok
objem)

áno

35. Modul pre meranie stavu mozgu počas anestézie pre
zabezpečenie rýchlejšieho prebudenia a extubácie, pre 
zlepšenie manažovania podávania liekov, ktorý 
optimalizuje hĺbku anestézie a pomáha znížiť vedľajšie 
účinky, ktorý pomáha predísť neočakávanému 
prebudeniu, ktorého princíp merania je založení na 
získaní a spracovaní signálov EEG a FEMG. Modul, 
ktorý meria a zobrazuje rýchlo reagujúci parameter na 
detekovanie aktivácie tvárových svalov a zároveň 
zobrazuje parameter pre odhadnutie hypnotického 
účinku anestéziologických liečiv v mozgu v rozsahu 0 až 
100

áno

36. Súčasťou dodania je spotrebný materiál pre 
monitorovanie stavu hĺbky anestézie áno

37. Informácia o stave mozgu je integrovaná do 
obrazoviek modulárnych anestéziologických monitorov áno

38. Na obrazovke monitora sa spoločne s numerickými 
hodnotami musí zobraziť aj trend nameraných údajov áno

39. Jednokanálové zobrazenie krivky EEG áno

40. Senzory neobsahujú latex ani PVC áno

41. Kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do 
prevádzky: EKG káble, saturačný senzor, manžeta na 
meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie 
invazívneho tlaku 2 ks, teplotná sonda 1 ks, spotrebný 
materiál na meranie koncentrácii plynov v dýchacej 
zmesi

áno

42. Prístroj  kompatibilný so stropným statívom Movita 
LS áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1.0 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar podľa všeobecnej, funkčnej a technickej 
špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, previesť na objednávateľa vlastnícke právo k tovaru a záväzok objednávateľa tovar 
prevziať a zaplatiť za neho dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu, a to za podmienok podľa tejto zmluvy.
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1.1 Tovarom pre účely tejto zmluvy je zdravotnícky prístroj - Anestéziologický prístroj na závesnej konzole pre Kliniku 
rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, ktorého špecifikácia je uvedená vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii 
tejto zmluvy (ďalej len "prístroj“).

2.0 Dodávateľ pri predkladaní Kontraktačnej ponuky predloží "vlastný návrh plnenia zákazky" (dokument obsahujúci základné 
informácie o prístroji, minimálne v rozsahu - názov a typ prístroja, názov výrobcu prístroja).

3.0 Dodávateľ je povinný dopraviť prístroj na miesto dodania na vlastné náklady. Miestom dodania je pracovisko 
objednávateľa - I. Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, angiografické pracovisko.

3.1 Dodávateľ je povinný spolu so prístrojom dodať kompletnú sprievodnú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať najmä návod 
na obsluhu prístroja v slovenskom jazyku.

3.2 Dodávateľ po dodaní - prístroj inštaluje, odskúša a uvedie do prevádzky v mieste plnenia. Následne vyhotoví Preberací 
protokol a Inštalačný protokol. Prístroj sa považuje za prevzatý objednávateľom podpisom Preberacieho protokolu a 
Inštalačného protokolu. Inštalačný protokol sa samostatne nevyhotovuje, ak je súčasťou Preberacieho protokolu.

3.3 Dodávateľ zaškolí na obsluhu prístroja príslušný personál objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia 
prístroja objednávateľom t.j. od podpisu Preberacieho protokolu a Inštalačného protokolu. Dodávateľ vystaví protokol o 
zaškolení zdravotníckych pracovníkov a doručí ho najneskôr do 3 dní odo dňa zaškolenia.

3.4 Dodávateľ je povinný dodať prístroj nový, nepoužívaný, nerepasovaný a kompletný. Objednávateľ je oprávnený neprevziať
prístroj dodaný po častiach.

3.5 Prístroj sa považuje za riadne dodaný ak je dodávateľom dodaný v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou v zmluve, 
podmienkami dodania podľa tejto zmluvy, spolu s príslušnou dokumentáciou, bol podpísaný Preberací protokol a Inštalačný  
protokol a Protokol o zaškolení personálu na obsluhu (s menným zoznamom zaškolených osôb a ich podpismi).

4.0 Lehota plnenia zmluvy (dodania prístroja) je 8 týždňov od podpísania zmluvy.

5.0 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom dodaní prístroja (bod 3.5).

6.0 Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za 
dodávku tovaru najneskôr  do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.

7.0 Dodávateľ je povinný do 7 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja predložiť na pracovisko
objednávateľa - Odbor nákupu a verejného obstarávania  Položkovitý rozpočet predmetu zmluvy (ďalej len "rozpočet") podľa 
bodu 7.1.

7.1 Ceny uvedené v rozpočte sú uvedené v eurách (€), bez DPH, s DPH vo výške podľa platných právnych predpisov v čase 
uzatvorenia zmluvy, vrátane colných sadzieb, poistného podľa požiadaviek objednávateľa a všetkých ďalších nákladov 
dodávateľa súvisiacich s obstaraním dokumentov súvisiacich s predmetom plnenia a/alebo s riadnym plnením predmetu tejto 
zmluvy.

7.2 Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a cenu vrátane DPH.

8.0 Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja predložiť 
na pracovisko objednávateľa - Oddelenie zdravotníckej techniky:

a) Prospektový materiál ponúkaného prístroja s popisom technických vlastností prístroja tak, aby na ich základe mohol 
objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností prístroja.

b) CE certifikát/Declaration of Conformity vydanými autorizovanými osobami, alebo notifikovanými osobami, ktoré majú 
oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia, úradne preložené do slovenského 
jazyka.

c) Vyhlásenie o zhode.

9.0 V prípade, ak objednávateľom požadované doklady (bod 8.0 a bod 2.0) nebudú dodávateľom doručené alebo nebudú 
doručené v stanovenom termíne, objednávateľ považuje toto porušenie povinnosti dodávateľa za podstatné a je oprávnený 
ukončiť s dodávateľom zmluvný vzťah z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa.

10.0 V prípade, ak objednávateľom požadované doklady (bod 8.0 a bod 2.0) budú dodávateľom doručené v stanovenom 
termíne ale dodávateľ nedoručí správne doklady alebo objednávateľ nadobudne dôvodnú pochybnosť o dôveryhodnosti 
doručených dokladov, objednávateľ považuje toto porušenie povinnosti dodávateľa za podstatné a je oprávnený ukončiť s 
dodávateľom zmluvný vzťah z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa.

11.0 Dodávateľ je povinný zariadenie dodať v lehote plnenia zmluvy. Presný dátum a čas prevzatia zariadenia si zmluvné 
strany dohodnú najmenej 2 pracovné dni vopred elektronicky, kontaktovaním Objednávateľa - Oddelenie zdravotníckej 
techniky v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00h.

12.0 V prípade, že podmienkou riadneho dodania prístroja je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa musí dodávateľ 
požiadavku súčinnosti presne zadefinovať najneskôr spolu s predložením dokladov podľa bodu 8.0. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je dodávateľ v omeškaní s dodaním prístroja. Objednávateľ je povinný informovať 
dodávateľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie súčinnosti.

13.0 Záručná doba na prístroj je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom, t.j. odo dňa podpisu Inštalačného 
protokolu (bod 3.2).
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14.0 Dodávateľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej 
údržby prístroja počas trvania záručnej doby.

14.1 Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný záručný servis len odborne kvalifikovanými osobami.

14.2 Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy elektronicky v rámci záručného servisu.

14.3 Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu prístroja, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie 
najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných 
dielov.

15.0 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé 
jedno porušenie pri nedodržaní podmienok v bodoch 14.0 a 14.3 Osobitých požiadaviek na plnenie tejto zmluvy.

16.0 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, 
dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za 
objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na §525 ods.2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení 
neskorších predpisov.

Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu 
postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení 
záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, 
nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.

16.1 V prípade porušenia bodu 16.0 je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty a to vo výške 10% (slovom: desať percent) z výšky istiny postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 
do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.

17.0 Porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy, ako aj osobitných požiadaviek plnenia 
podľa tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných záväzkov zo strany dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavova 43, Košice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.01.2021 07:00:00 - 19.03.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 28 155,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 33 786,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2021291

V Bratislave, dňa 19.01.2021 14:08:01

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z2021291


Zákazka


Identifikátor Z2021291


Názov zákazky Anestéziologický prístroj na závesnej konzole


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/294048


Dodávateľ


Obchodný názov Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.


IČO 46378979


Sídlo Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 15.1.2021 10:47:36


Hash obsahu návrhu plnenia 9nEEbEucvDcNMn4ZKyN01kMOCnYvdxhxMu9SyEiVLR0=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Anesteziologický prístroj Carestation 650c s monitorom B125 , výrobca GE Healthcare


Prílohy:
UNLP Ke messer zavesny anesteziologicky pristroj carestation 650c s monitorom B125.pdf
Carestation 650c - Spec sheet.pdf
preklad original B125.pdf
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Anesteziologický prístroj Carestation 650c 



s monitorom B125  ,   výrobca GE Healthcare  



  
Anestéziologický uchytený na stropnom statíve s  prepojením do rozvodov 
plynov a elektrickej energie . Prístroj  kompatibilný so stropným statívom 
Movita LS . 
 
Závesný prístroj Carestation 650c je kompaktný, univerzálny anestetický systém s ľahkým používaním, 
navrhnutý tak, aby pomáhal lekárom dodávať spoľahlivú anestetickú starostlivosť   tým že používa nízke 
a minimálne prietoky (vrátane minimal flow a low flow anestézie pre dlhotrvajúce, náročné a 



komplikované operačné výkony, použitelný pre  novorodencov, deti a dospelých. 
  



Hlavné funkcie 
• Elegantný moderný dizajn v štíhlom kompaktnom ráme, ktorý dobre vyhovuje v rozmerovo obmedzených 



prostrediach.  



• Jednoduchá 15"dotyková obrazovka displeja ventilátora, ktorá sa ľahko používa. 



• Intuitívne používateľské rozhranie inšpirované CARESCAPETM pre zjednotené používateľov skúsenosti 
Carestation. 



• Integrovaný respiračný modul  



Ventilácia 
• Malý kompaktný dýchací systém špecificky navrhnutý pre anestéziu s nízkym prietokom. 



• Kinetika rýchleho plynu pre rýchle vmývanie a vymývanie. 



• Digitálne ovládaný prietokový ventil ventilátora podporuje všetky typy pacientov od novorodencov po 
dospelých.  



220 – 240 V / 50, 60 Hz, batériová prevádzka 90 min 
hmotnosť : 108 kg   
rozmery : 1345 x 720 x 730 mm  



pracovná teplota : 10 – 50 C 



teplota skladovania : -25 až 60 C 
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vlhkosť : 10 až 95 %  
 
Anesteziologický prístroj pozostáva z: 



• anesteziologického prístroja  verzia na stropny zaves  



• ventilačnej jednotky 



• monitora vitálnych funkcií 
 



Napájanie zo siete alebo záložného zdroja energie . 
o napájanie 220 -240V , 2A , alebo 90 min. z akumulátora. 



 
Prístroj je napájaný z centrálneho rozvodu   a zo záložného sytému. 
  
Presné dávkovanie plynov aj pri nízkych prietokoch (low-flow a minimal-flow anestéza)   , O2 bypass: 
25 až 75  l/min  .  Kontrola frakcie O2  s automatickým blokovaním proti aplikácii hypoxickej zmesi, t.j. 
zabezpečuje minimálne 25 % koncentráciu O2 pri ľubovoľnom pomere O2/N2O/AA, vrátane 
automatického prerušenia prívodu N2O pri výpadku prívodu N2O. 
 
 
Odparovače 
 



o Prístroj  je vybavený lištou Selectatec pre uchytenie 2  odparovačov so sytémom Interlock, 
zabraňujúcim súčasnému otvoreniu viacerých odparovačov.  



o  v cene je jeden odparovač na sevoran 
 
Dýchací systém  so spätným vdychovaním pre dospelých a deti, umožňujúci počas anestézie 
spontánne dýchanie pacienta, ako aj  riadenú a podpornú  ventiláciu manuálne i mechanicky. 
Vdychový a výdychový ventil a pretlakový ventil je umiestený v základnom ráme prístroja a je preto 
mechanicky menej zraniteľný. Dýchací systém so spätným vdychovaním s integrovaným absorbérom 
CO2 je kompletne sterilizovateľný v parnom autokláve a jednoducho rozoberateĺný bez potreby 
pouźiť špecializované náradie. Údržba je teda pre personál jednoduchá a intuitívna.  
Integrovaný rýchle vymenitelný absorbér CO2 (s uzatvorením okruhu počas výmeny).  
 
Odsávačka odpadových anestet.plynov 
Čistota pracovného prostredia je zabezpečená aktívnym regulovateľným nízkotlakým odsávačom 
použitých anesteziologických plynov AGSS (ejectorom) 
 
Odsávačka sekrétov   
Odsávačka je štandardne zabudovaná v prístroji: 
o  plynule regulovatelný podtlak 
V dodávke : nádobka 2 ks , odsávacia silikónová hadica 
 
Polica monitora , odkladací priestor, 



o Anestetický prístroj  má dve výsuvné veľkopriestorové odkladacie zásuvky 
o V hornej časti je polica na uchytenie monitora vitálnych funkcií 



 
Pracovný stolík anesteziológa  
 



o Anestetický prístroj  má pracovný stolík na uloženie liekov, striekačiek a spracovanie 
dokumetácie... 
 



Ventilátor  
Prístroj zabezpečuje spontánnu, manuálnu a umelú pľúcnu ventiláciu. 
Elektronicky riadený ventilátor poháňaný stlačeným vzduchom s dávkovacím systémom vak vo valci s 
automatickou úpravou dychového objemu na poddajnosť systému a prívod čerstvých plynov. 
Údaje o celom ventilátore a meraných hodnotách sú integrované na jednej 38 cm obrazovke  
anesteziologického prístroja, ktorá je samostatná (monitor vitálnych funkcií obsahuje druhú 
obrazovku). Ovláda sa pomocou otočného kolieska a priamo vyvedených kláves rychlej voľby Vt, f, Ti, 
I:E, PEEP, insp.P. 
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Obrazovka dokáže súčasne zobraziť 3 krivky meraných parametrov a spirometrickú sľučku vrátane 
príslušných údajov o dýchaní v reálnom čase. 
 
 
 
Parametre ventilácie 
 



    VOL. PCV-VG SIMV/PS PSVpro PCV 



TV objem   20 – 1500 ml 20 – 1500 ml  20 - 1500 ml   5 – 1500 
ml 



I : E  4 : 1 až 1 :8  4:1 až1:8  4 : 1 až 1 :8  4 : 1 až 1 :8 42:1 až1:8 



Inspiračný čas  0,2 až 5 sek.  0,2 až 5 sek.  0,2 až 5 sek.  0,2 až 5 
sek. 



 0,2 až 5 
sek. 



Počet dychov  4 až 100 4 až 100  2 až 60  2 až 60 4 až 100 



Inspiračná 
pauza 



5 až 50%  5 až 50%  5 až 50%  5 až 50%  5 až 50%  



Inspiračný tlak 
PCV 



     5 až 60  
cm H2O 



Tlaková 
podpora 



  Vypnuté ,2 až 
40 cmH2O 



Vypnuté ,2 
až 40 
cmH2O 



 



Flow triger   0,2-10 l/min 0,2-10 l/min  



Inspiračný 
flow 



Do 120 l/min Do 120 l/min Do 120 l/min Do 120 
l/min 



Do 120 
l/min 



PEEP Vypnuté, 4 až 
30 cmH2O 



Vypnuté, 4 až 
30 cmH2O 



Vypnuté, 4 až 
30 cmH2O 



Vypnuté, 4 
až 30 
cmH2O 



Vypnuté 
až 30 
cmH2O 



Tlakové 
hranice 



 12 až 100 
cmH2O 



 12až 100 
cmH2O 



 12 až 100 
cmH2O 



 12 až 100 
cmH2O 



 12až 100 
cmH2O 



 
Monitoring ventilácie pomocou patentovaných snímačov zapojených ako v inspiračnej, tak aj v 
expiračnej vetve dýchacieho okruhu anestetického prístroja. 
 
Monitorované parametre: 
 
Frakcie plynov v okruhu . 
Sledovanie modulom E-sCAiO, ktorý môže byť zapojený jednak ako časť anesteziologického 
prístroja  ale aj monitora  : 
vdychovené a vydychované : O2 
vdychovené a vydychované : N2O 



meranie koncentrácie ( vdychovené a vydychované )pre použité anestetické plyny : 
halotan,isofluran,sevofluran,enfluran,desfluran 
automatická identifikácia použitého anestetika 
grafické zobrazenie /krivka/ koncentrácie O2 
meranie O2 paramagneticky na celú životnosť monitora 
sidestream meranie 
monitor sa po zapnutí kalibruje automaticky 
servisná kalibrácia – raz za pol roka 
nastavitelné alarmové hranice . 
Rozsah merania O2 : 0 až 100% 
Rozsah merania N2O : 0 až 100% 
Rozsah merania anestetika :  
Hal,iso,enf 0 až 6 % 
Sevo 0 až 8% 
Des 0 až 20% 
ET CO2 a kapnografická krivka  
vdychovené a vydychované : CO2 
počet dychov RR 
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grafické zobrazenie /krivka/ koncentrácie CO2 
možnosť voľby jednotiek  % , kPa , mmHg 
meranie CO2 infračervená metóda 
sidestream meranie 
monitor sa po zapnutí kalibruje automaticky 
servisná kalibrácia – raz za pol roka 
nastavitelné alarmové hranice . 
Rozsah merania : 0 až 15 % 
Monitor  taktiež sleduje: 
Rozdiel medzi vdychovanou a vydychovanou koncentráciou O2 
Minimálnu alveolárnu koncentráciu MAC a MACage) 
Zmes viacerých anestetík ( Agent mixture detection 
vdychované a vydychované: dychový objem Vt v rozsahu od 5ml  do 1,5 litrov  
                                            minutová ventilácia MV v rozsahu 0 až 99,9l/min 
Dychová frevencia rozsah 0 až 65 dychov. 
Monitorované parametre tlaku: 
Špičkového inspiračného tlaku 
Stredného tlaku 
Endexpiračného tlaku PEEP tot 
Nastaviteľné alarmy pre MV, Ppeak, PEEP tot 
Na obrazovke anesteziologického prístroja je možno graficky zobraziť (formou krivky) tlak v dýchacích 
cestách. 
Obrazovka anesteziologického prístroja zobrazuje  merané ventilačné parametre, aktuálne tlaky 
a prietoky v dýchacích cestách,  alarmové hodnoty. Prechod z riadenej na manuálnu ventiláciu, alebo 
naopak je riešený u anesteziologického prístroja v jednom kroku (jednoduchým prepnutím páčky). 
 



Monitor vitálnych funkcií : GE Healthcare B125  



( EKG,NIBP,SpO2,InvBP, respirácia, teplota , hĺbka anestézy) 



 



 
 



 
                          Ilustračné foto. 



 
 
Monitor vitálnych funkcií GE Healthcare B125 je modulárny monitorovací systém ( rozšírenie funkcii 
vložením modulov  ) s 12,1“ TFT  dotykovou  farebnou obrazovkou . Napájanie zo siete 220V/50 Hz , 



alebo prevádzka na zabudovanom akumulátore(   ≥3 hod) . 
Možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie 6-tich kriviek a 4numerických polí a  farebne ich rozlišiť .  



Možnosť pripojenia  tlačiarne alebo zapisovača (opcia , možnosť dokúpiť , nie je súčasťou dodávky ) 
.Monitor má výstup pre pripojenie tľačiarne .Tlač reálnych kriviek , aktuálnych údajov , grafických a 
numerických trendov ,tlač z pamäte udalostí . Ovláda sa pomocou otočného kolieska a priamo 
vyvedených kláves rychlej voľby alebo touch screen .Obrazovka je konfigurovatelná uživateľom . 
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Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov od 20 min do 168 hodín 
s rozlíšením od 10 sec do 1 min. . 
Pamäť udalostí : pamäť pre 400 udalostí s možnosťou zachytenia reálnych kriviek o dĺžke 20 s . 
Pamäť zahlásených alarmov : ALARM HISTORY  
Trend kurzor : možnosť prezerania a tlače  vo všetkých typoch trendov .  
Monitor je dodávaný s nastavenými hodnotami alarmov .Alarmy sú aktivne i v prípade , že parameter 
nie je zobrazený na obrazovke do tej doby , pokiaľ príčina alarmu nie je odstránená . 
Alarmové hranice sú prehladne usporiadané v centrálnom poli alarmov . 
 
EKG  (3 , 5 alebo 12 zvodov - opcia)  
zobrazenie EKG krivky , možnosť výberu zvodu  I , II, III , aVR , aVL , aVF   
zobrazenie EKG krivky ,súčasne 3 kanály EKG 1 , EKG 2 , EKG 3  
meranie srdcovej frekvencie HR 
kontrola funkcie pacemakera  
sledovanie ischémie myokardu   
rýchlosť posuvu krivky 12,5 ; 25 ; 50 mm/s 
rozsah merania srdcovej frekvencie 30 – 250 bpm 
nastavitelné alarmové hranice 
 
Monitor analyzuje zmeny ST segmentu kontinuálne  
Numerické ST dáta sú zobrazené vpravo od druhej stopy EKG 
Možnosť manuálního nastavenia ST bodu 
Zobrazenie ST QRS komplexu pre každý zvod 
Grafický trend ST hodnot 
rozsah merania – 9 až 9 mm 
nastavitelné alarmové hranice 
analýza arytmii – asystola , brady, tachy , ventikulárna fibrilácia , ventrikulárna tachykardia 
Monitor  štandardne sleduje dýchanie  
Na základe impedančnej respirácie z EKG .Zobrazuje respiračnú vlnu , a počet respirácii .Rozsah 
merania 4 – 120 dych/min .Nastavitelné alarmové hranice . 
Pulzná oxymetria  
Meranie hodnoty saturáci kyslíkom 
Meranie pulzovej frekvencie HR 
Zobrazenie pletyzmografickéj krivky 
Možnosť merania senzorom na prste ruky , nohy , na uchu , alebo u malých detí z dlane alebo 
chodidla 
rozsah merania SpO2  40 – 100 % 
rýchlosť posuvu krivky 12,5 ; 25 ; 50 mm/s 
nastavitelné alarmové hranic 
 
Meranie InvBP: 
 
- 2 vstupy s možnosťou výberu linky invazívneho tlaku z ponúkaného menu  ( merania 



arteriálneho, intrakraniálneho (ICP), centrálneho venózneho tlaku (CVP) , tlaku v pľúcnici ,....) 
- Zobrazenie tlakovej krivky s nulovou a referenčnou úrovňou 



- Rozsah merania - 40 až 320 mmHg (-5,3 až 42,7 kPa) 



- Presnosť merania ± 5% alebo ± 2 mmHg,podľa toho, čo je väčšie 



- Frekvenčný rozsah 4-22 Hz 



- Konvertor citlivosti 5 mV / V / mmHg 



- Ľahká obsluha , nulovanie IBP vyvedené na funkčnú klávesu 



 
Neinvazívny krvný tlak   
Automatické meranie pre navolený intervalu od 1 min  do 4 hodín. S manuálním štartom . Kontinuálne 
meranie počas doby 5 minút 
Venous Stasis = natlakovanie manžety na 80 a podržanie na dobu 2 min pri zavádzaní kanyly . 
Nastavitelné alarmové hranice .  
Merané hodnoty tlaku: systolický, stredný a Diastolický. 
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Teplota  
Teplota môže byť meraná z rôznych miest , podľa použitého senzoru / esofageálna , nasofaryngeálna 
, kožná , rektálna , teplota krvi , axilárna ,…./ 
Monitor má dva vstupy pre meranie  teplôt  



rozsah merania 10 – 45 C 
nastavitelné alarmové hranice 



 
 



 
Monitorovanie hĺbky anestézie  E-Entropy:  



 



 
Ilustračné foto. 



 
Modul entropie pre monitorovanie stavu mozgu získavaním údajov zo signálov EEG, sleduje  účinok  



anestetík. 



 
 
 
 



 
 



Príslušenstvo 
príslušenstvo potrebné pre monitorovanie pacienta :  EKG káble,  káble na meranie invazívneho tlaku, 
saturačný senzor +predlžovací kábel, manžeta + kábel na meranie neinvazívneho tlaku,  teplotná 
sonda, spotrebný materiál ku monitoringu koncentrácii plynov a hĺbky anestézy 



 
 













GE Healthcare



Software version VSP 2.0



B125 Patient Monitor
Care with confidence. 



The B125 patient monitor from GE Healthcare is a simple, 
flexible, reliable patient monitor, with clinical performance 
you can trust to help make more informed clinical decisions. 



Parameter excellence 
The B125 Monitor is designed with advanced parameter 
technologies for accurate and reliable patient monitoring:



 • EK-Pro arrhythmia analysis



 • DINAMAP™ SuperSTAT non-invasive blood pressure



 • Choice of SpO2 technologies: GE TruSignal™, Masimo SET® 
or Nellcor™



 • GE EtCO2 sidestream measurement, anesthetic agents and 
cardiac output



 • Entropy™ monitoring for patients older than 2 years for 
monitoring the state of the brain



Simple & intuitive for busy care givers
The B125 Monitor makes it easy to acquire, monitor and 
interpret patient data to support timely decision-making:  



 • Pre-configured workflow settings for different care areas



 • Large numerical or continuous waveforms view



 • Capacitive touch screen. Supports night mode, standby and 
screen lock



 • National Early Warning Score (NEWS) for typical clinical 
scoring



Flexible for diverse care areas & acuities
Designed with advanced technologies to support connectivity 
& operations across the hospital enterprise.



 • Connectivity to GE CARESCAPE™ networks and Mobile 
Care Web Viewer



 • Flexibility to share parameter modules and accessories 
with CARESCAPE monitors



 • Support for up to 3 additional modules 



Reliable for challenging work 
environments 
Its rugged & robust design stands up to harsh environments 
and the everyday wear-and-tear of busy care areas.



 • Upgraded cyber security by tracking the data flow real time, 
switching mode automatically to end unexpected events 
such as network attack



 • Stable performance in tough environmental conditions



 • 75 cm/2.5 ft height drop test for main unit



 • More than 3 hour battery1



 • Compatible with the latest EMC 4th Edition standard



1  Depending on the configuration.











Software version VSP 2.0



Technical specifications



Display



Size 12.1 in (diagonal)



Resolution:  1280 x 800 pixels (WVGA)



Number of waveforms Up to 6



Display layout and colors  User-configurable 



Controls  Capacitive touch screen, Trim 
Knob™ and hard keys control 
(standard)



Parameters and modules



Parameters Modules2



ECG



Pre-configured hemodynamic 
module



Resp



SpO2



NIBP



Temp



3 channel InvBP



Sidestream CO2 E-miniC3



Entropy E-Entropy4



Sidestream CO2, O2 and N2O E-sCO



Sidestream CO2, O2, agents and N2O E-sCAiO, N-CAiO



Cardiac Output E-COP5



ECG



Leads available  3-lead configuration: I, II, III  
5-lead configuration: I, II, III, aVR, 
aVL, aVF and V



Sweep speed  12.5, 25 or 50 mm/s



Gain range  0.5x, 1x, 2x and 4x



Heart rate accuracy  30 to 300 bpm, ±5% or ±5 bpm, 
whichever is greater



Bandwidth



ECG filter  Monitor: 0.5 to 40 Hz  
ST: 0.05 to 40 Hz  
Diagnostic: 0.05 to 145 Hz 
Moderate: 0.5-20 Hz



Pacemaker detection  Range: 2 to 700 mV  
Pulse width: 0.5 to 2 ms



Arrhythmia analysis Asystole, V Fib / V Tach, V Tach, VT>2  
R on T, V Brady, Couplet, Bigeminy, 
Accelerated Ventricular arrhythmia, 
Multifocal PVCs, A Fib, Missing beat, 
Pause, Tachy, Brady, Trigeminy, 
Irregular, SV Tachy



ST segment analysis Numeric range: -9 to +9 mm  
(-0.9 to +0.9 mV) 



Accuracy: ±0.2 mm or ±10%, 
whichever is greater, within the 
measurement range of -8 to 8 mm 



Numeric resolution: 0.1 mm  
(0.01 mV) 



ST Trends: Up to 168 h



Impedance respiration



Range Adult/pediatric: 4 to 120 resp/min 



Neonate: 4 to 180 resp/min



Accuracy  ±5% or ±5 resp/min, whichever is 
greater



Gain range 0.1 to 5 cm/Ohm



SpO2



TruSignal SpO2



Measurement range



Pulse oximetry 1 to 100%



Pulse rate 30 to 250 bpm



Measurement accuracy



Saturation Without motion-adult/pediatric 
Finger sensor: 70 to 100% ±2% 



Without motion-neonate:  
70 to 100% ±3%



With motion-adult/pediatric/ 
neonate: 70 to 100% ±3% 



Low perfusion-adult/pediatric:  
70 to 100% ±3%  
(1~69% unspecified)



Pulse Rate Without motion: ±2 bpm  
(Adult/Pediatric/Neonatal) 



Nellcor OxiMax



Measurement range



Pulse oximetry 1 to 100%



Pulse rate 20 to 250 bpm



Measurement accuracy



Saturation Adult: 70 to 100% ±2% 
Neo: 70 to 100% ±3% 
Low perfusion: 70 to 100% ±2% 
0~69% unspecified



Pulse Rate ±3 bpm



2  Refer to B125 User’s Manual for more information.
3 CO2 measurement through E-miniC Module is intended for use with patients weighing 



over 5kg (11 lb) only.
4  Entropy module shall only be used in the patient older than 2 years old.
5  E-COP is not intended for use on neonatal patients.
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Masimo SET



Measurement range



Pulse oximetry 1 to 100%



Pulse rate 25 to 240 bpm



Measurement accuracy



Saturation Without motion-adult/pediatric:  
70 to 100% ±2%



Without motion-neonate:  
70 to 100% ±3%



With motion-adult/pediatric/ 
neonate6: 70 to 100% ±3%



Low perfusion: 70 to 100% ±2% 
(0~69% unspecified)



Pulse rate Without motion: ±3 bpm 



With motion: ±5 bpm



PI (Perfusion Index) 0.2 to 20% 



APOD (Adaptive  
Probe Off Detection) Yes



NIBP



Measurement technique Oscillometric with step deflation



Modes Manual, automatic, STAT and 
custom series 



NIBP Measurement ranges



Systolic Adult/Pediatric: 30 to 290 mmHg 



Neonate: 30 to 140 mmHg



MAP Adult/Pediatric: 20 to 260 mmHg



Neonate: 20 to 125 mmHg



Diastolic Adult/Pediatric: 10 to 220 mmHg



Neonate: 10 to 110 mmHg



Accuracy Meets AAMI ISO81060-2 and  
IEC 80601-2-30



Default initial  
inflation pressure  Configurable 



Adult/Pediatric: 135 ±15 mmHg



Neonate: 100 ±15 mmHg



Maximum  
determination time  Adult/Pediatric: 2 min



Neonate: 85 s



Over pressure monitor Adult/Pediatric: 294 ±6 to  
330 mmHg



Neonate: 147 ±3 to 165 mmHg



Invasive blood pressure



From integrated hemodynamic measurement



Measurement range -40 to 320 mmHg (-5.3 to 42.7 kPa)



Measurement accuracy ±5% or ±2 mmHg, whichever is 
greater



Frequency response 4 to 22 Hz



Transducer sensitivity 5μV/V/mmHg



From E-COP module



Measurement range -30 to 320 mmHg (-4.0 to 42.7 kPa) 



Measurement accuracy ±4% or ±4 mmHg, whichever is 
greater



Frequency response 4 to 22 Hz



Transducer sensitivity 5μV/V/mmHg



Temperature



Numerical display T1, T2, Tblood



From integrated hemodynamic measurement (T1, T2)



Measurement range 10 to 45°C (50 to 113°F)



Measurement accuracy  ±0.1°C without probe



Display resolution 0.1°C    



From E-COP module (Tblood)



Measurement range 17.5 to 43°C (63.5 to 109.4°F)



Measurement accuracy ±0.5°C (17.5°C to 30.9°C) 
±0.3°C (31°C to 43.0°C )



Display resolution 0.1°C



Full disclosure



Tab/page: all ECG, Hemo



All ECG view includes ECG I, II, III, aVL, aVR, aVF, V waveforms



Hemo view includes ECG II, IBP1, IBP2, IBP4, SpO2 and Resp 
waveforms



Parameters supported: ECG, SpO2, IBP and RESP



Configurable waveform review sweep speed



Storage: 36 hours with all waveform data



Integrated link with alarm history
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EWS (Early Warning Score)



Protocol  National EWS



Parameters  HR, Systolic Blood Pressure, LOC 
(level of consciousness), TEMP, 
SpO2, Resp Rate and Air or Oxygen. 



History with detailed parameters values and sub-scores



Total EWS score on the main screen with color coding and time 
stamps



Clinical response and individual parameter scores with colors 
on a dedicated window



Networking (optional Wi-Fi connectivity)



Wi-Fi connectivity6 IEEE 802.11a/b/g/n



Wi-Fi security6 WPA-Personal; 
WPA2-Personal;  
WPA-Enterprise;  
WPA2-Enterprise



Connectivity to EMR Through CARESCAPE Gateway or 
HL7® outbound protocol direct 
from monitor



Wi-Fi certificate CE, FCC



I/O connectors
RS-232 computer serial output, Defibrillation synch, Nurse call, 
USB port, additional display connector and network port



Mounting
GCX compatible 



Integrated carrying handle 



Bed rail (optional)



Local thermal printer



Method Thermal dot array



Horizontal resolutions 24 dots/mm (600 dpi)



Vertical resolution 8 dots/mm (200 dpi)



Waveforms Selectable 1, 2, or 3 waveforms



Numerics trend printout HR, Pleth, NIBP, IBP1, IBP2, T1, T2, 
Et/FiCO2, RR, Pleth, C.O., C.I., REF, 
IBP4, Tblood, RE, SE, BSR, O2, N2O, 
AA, BAL, MAC



Paper width 50 mm, printing width 48 mm



Paper speed 5, 10, 12.5 and 25mm/s, user 
configurable



Support remote laser printer 
(with CARESCAPE Central Station)



Module rack (optional) 



Additional slot for  
a single module



Second frame (optional)



Additional second frame  
for up to two modules



Performance specifications



Alarms
Priority Adjustable priority: High, Medium, 



Low and Information



Local and remote control from 
central station



Alarm breakthrough Asystole, V Fib/V Tach, V Tach, 
Brady, FiO2 Low, EtO2 Low and 
FiN2O high



Alarm configurability Define VTach rate range and 
duration criteria for a sustainable 
VTach alarm



Notification Audible and visual



Alarm tone  IEC, General, ISO, ISO2



Setting Default and individual 



Visual alarm notification Red, yellow, cyan



Audio silence message 



General alarm message



Alarm limit adjustment  Local and remote control from 
central station



Audio pause 2 min



 Alarm auto printing  Up to 23 alarms



Trends
Graphical All parameters, selectable time 



scales from 20 min to 168h



Numerical All parameters, sampling according 
to time setting or after NIBP, CO 
and PCWP determination



Snapshot Up to 200 snapshots Manual or 
alarm triggered 



Event snapshots with waveform 
(on CARESCAPE Central Station)



OCRG trend Real time or snapshot Neonate 
mode only



Trend cursor In graphical trend



6 Available in registered regions only.
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Imagination at work



Product may not be available in all countries and regions. Full product technical 
specification is available upon request. Contact a GE Healthcare Representative for more 
information. Please visit  
www.gehealthcare.com/promotional-locations.  



Data subject to change. 



© 2019 General Electric Company. 



GE, the GE Monogram, Imagination at work, CARESCAPE, DINAMAP, Entropy, Trim Knob 
and TruSignal are trademarks of General Electric Company.



Masimo and SET are trademarks of Masimo Corporation. Nellcor and OxiMax are 
trademarks of a Medtronic company. HL7 is a registered trademark of Health Level 
Seven (HL7), Inc. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries. All other third-party trademarks are the property of their respective owners.



Reproduction in any form is forbidden without prior written permission from GE. Nothing 
in this material should be used to diagnose or treat any disease or condition. Readers must 
consult a healthcare professional.
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Environmental specifications



Operating conditions



Temperature 5 to 40°C (41 to 104°F) 



Relative humidity 20 to 90% non-condensing



Atmospheric pressure 700 to 1060 hPa (525 to 795 mmHg)



Storage and transport conditions



Temperature -20 to 60°C (-4 to 140°F) 



Relative humidity 10 to 90% non-condensing



Atmospheric pressure 700 to 1060 hPa (525 to 795 mmHg)



Power specifications



AC input 100 to 240V ±10%, 50/60 Hz



Power consumption  Monitor <150 VA 
Second frame <50VA



Protection Class I



Battery One exchangeable Lithium-ion



Charging time < 4 h to 90% capacity 



Run time > 3 h with typical 
configuration: ECG, NIBP cycle time 
15 min, SpO2, 2 x IBP, 2 x Temp, 
continuous CO2, display brightness 
70%



Physical specifications



Monitor



Dimensions (H x W x D) Without extension rack: 
280 x 320 x 165 mm  
(11.0 x 12.6 x 6.5 in) 



Weight ≤ 4 kg (8.8 lb) without battery, 
extension rack and modules



Ingress protection IP21



Second frame



Dimensions (H x W x D)  160 x 132 X 266 mm with mounting 
plate (6.3 x 5.2 x 10.5 in)



Weight  1.4 kg (30.9 lb) with mounting plate



Certifications 



IEC 60601-1 passed



CE marking according to Council Directive 93/42/EEC 
concerning medical devices amended by 2007/47/EC



UL mark



CB certificate



System
Operation system Linux®



Cooling system  Natural convection, no fan inside 
for cooling



B125 patient monitor software version VSP 2.0 is not 
available in all markets and is not 510k cleared.











GE Healthcare 



Pacientsky monitor B125  
Starostlivosť s dôverou. 



 



  



 
 



Pacientsky monitor B125 od GE Healthcare  je jednoduchý, flexibilný, 



spoľahlivý pacientsky monitor s klinickým výkonom, ktorému môžete 



dôverovať, že Vám pomôže robiť informovanejšie klinické rozhodnutia.   



 



 



Vynikajúce parametre 



Monitor B125 je  vyrobený s modernými technológiami parametrov                         



pre presné a spoľahlivé monitorovanie pacientov: 



• Systém analýzy arytmií EK-Pro 



• Neinvazívne meranie krvného tlaku DINAMAP™ SuperSTAT  



• Výber SpO2 technológií: GE TruSignal™, Masimo SET® alebo  Nellcor™ 



• Meranie EtCO2 sidestream technológie GE, anestetiká a srdcový výdaj  



• Monitorovanie Entropie™ pre pacientov starších než 2 roky                                



pre monitorovanie stavu mozgu 



Jednoduchý a intuitívny pre zaneprázdnených 
ošetrovateľov 



Monitor B125 uľahčuje získavanie, monitorovanie a interpretáciu údajov 



pacienta a podporuje včasné rozhodovanie: 



 



• Vopred konfigurované nastavenia toku práce pre rozdielne oddelenia 



• Náhľad pomocou veľkých číslic alebo spojitých kriviek 



• Kapacitná dotyková obrazovka. Podporuje nočný režim, pohotovostný 



režim a uzamknutie obrazovky 



• Národné hodnotenie skorého varovania (NEWS) pre typické klinické 



ohodnocovanie 



Flexibilný pre potreby rôznych oblastí a intenzity 



použitia pri zdravotnej starostlivosti 
 



Vyrobený s modernými technológiami na podporu konektivity a prevádzky 



v celom nemocničnom zariadení.   



• Pripojenie k sieťam GE CARESCAPE™ a Mobile Care Web Viewer 



• Parametrové moduly a príslušenstvo možno flexibilne zdieľať s inými  



monitormi CARESCAPE 



• Podpora až 3 ďalších modulov 



Spoľahlivý pre náročné pracovné prostredia  
Robustná a odolná konštrukcia vydrží aj v drsnom prostredí a pri 



každodennom využívaní v rušných oblastiach zdravotnej starostlivosti. 



 



• Aktualizovaná kyberbezpečnosť tým, že sa sleduje tok údajov v reálnom 



čase, tým, že sa prepínajú režimy automaticky, aby sa ukončili 



neočakávané udalosti, tak ako napríklad útok na sieť 



• Stabilný výkon v drsných podmienkach prostredia 



• Test pádu základnej jednotky z výšky 75 cm  



• Batéria s výdržou 3 hodiny1 



• Kompatibilný s najnovšou normou EMC 4. vydanie 



 
1   V závislosti na konfigurácií. 
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Bez pohybu – dospelý/dieťa  



Prstový snímač: 70 až 100% ±2%  



Bez pohybu - novorodenec: 



70 až 100% ±3% 



S pohybom - dospelý/dieťa/ 



novorodenec: 70 až 100% ±3% 



Nízka perfúzia - dospelý/dieťa:  



70 až 100% ±3% 



(1~69% nešpecifikované) 



Bez pohybu: ±2 bpm  



(Dospelý/Dieťa /Novorodenec) 



Technické špecifikácie 



Displej 



Veľkosť 



Rozlíšenie: 



Počet kriviek 



12,1 in (diagonálne) 



1280 x 800 pixelov (WVGA)  



až 6 



Rozloženie displeja a farby           konfigurovateľné používateľom 



Ovládanie Kapacitná dotyková obrazovka a 



ovládač  Trim Knob™ tlačidlá 



(štandardne) 



Analýza ST segmentu Číselný rozsah: -9 až +9 mm 
(-0,9 až +0,9 mV) 



Presnosť: ±0,2 mm alebo ±10%,                           



čo je väčšie, v rozsahu -8 až 8 mm      



Číselné rozlíšenie: 0,1 mm (0,01 mV) 



ST trendy: až 168 h 



Impedančná respirácia 



Rozsah Dospelý/Dieťa: 4 až 120 resp/min 



                                                        Neonatálny: 4 až 180 resp/min 



Parametre a moduly 



Presnosť 



Parametre Moduly2 



EKG 



Predkonfigurovaný hemodynamický 
modul 



Resp 



SpO2 



NIBP 



Temp 



3 kanály InvBP 



Sidestream CO2 E-miniC3 



Entropia E-Entropy4 



Sidestream CO2, O2  a N2O E-sCO 



Sidestream CO2, O2, anestetiká  a N2O E-sCAiO, N-CAiO 



Srdcový výdaj E-COP5 



EKG 



 



Dostupné zvody konfigurácia s 3 zvodmi: I, II, III 



konfigurácia s 5 zvodmi: I, II, III, aVR, aVL, 



aVF a V 



Rýchlosť posuvu 12,5, 25 alebo 50 mm/s 



Rozsah zosilnenia 0,5x, 1x, 2x a 4x 



Presnosť tepovej frekvencie 
30 až 300 bpm, ±5% alebo ±5 bpm, 
podľa toho, čo je väčšie 



 



Rozsah zosilnenia 



±5% alebo ±5 resp/min, čo je väčšie 



0,1 až 5 cm/Ohm 



SpO2 



TruSignal SpO2          



Rozsah merania        



Pulzná oxymetria 



Frekvencia pulzu 



Presnosť merania   



Saturácia 



1 až 100% 



30 až 250 bpm 



Frekvencia pulzu 



Pásmo 



EKG filter Monitor: 0,5 až 40 Hz 
      ST: 0,05 až 40 Hz  
     Diagnostické: 0,05 až 145 Hz 
     Mierne: 0,5 - 20 Hz 



Detekcia kardiostimulátora   Rozsah: 2 až 700 mV 



  Šírka pulzu: 0,5 až 2 ms 



Analýza arytmií Asystólia, V Fib/V Tach,  V Tach,  VT>2 



R na T, V Brady, Couplety, Bigeminy, 



zrýchlená ventrikulárna arytmia, 



multifokálne PVC, A Fib, vynechanie 



úderu, pauza, Tachy, Brady, Trigeminy, 



nepravidelná, SV Tachy 



2 Viac informácii v návode na používanie k  B125. 



3 Meranie CO2 pomocou modulu E-miniC je určené iba pre pacientov s hmotnosťou nad 5kg (11 lb). 



4 Modul Entropie sa má používať iba u pacientov starších než 2 roky. 



5 E-COP nie je určený na použitie u novorodeneckých pacientov. 



 



  Nellcor OxiMax  



  Rozsah merania 



 
Pulzná oxymetria 1 až 100% 



Tepová frekvencia 20 až 250 bpm 



Presnosť merania  



Saturácia Dospelý: 70 až 100% ±2% 
Novorodenec: 70 až 100% ±3% 
Nízka perfúzia: 70 až 100% ±2%  
0~69% nešpecifikované 



Frekvencia pulzu ± 3 bpm 
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Masimo SET 
 



Rozsah merania 
 



Pulzná oxymetria 1 až 100% 



Frekvencia pulzu 25 až 240 bpm 



Presnosť merania 
 



 
Saturácia Bez pohybu - dospelý/dieťa:  



70 až 100% ±2% 



Bez pohybu - novorodenec: 



70 až 100% ±3% 



S pohybom - dospelý/dieťa/ 



novorodenec: 70 až 100% ±3% 
 



Nízka perfúzia: 70 až 100% ±2%  



(0~69% nešpecifikované) 



Frekvencia pulzu Bez pohybu: ±3 bpm 



S pohybom: ±5 bpm 



PI (Index perfúzie) 0,2 až 20% 



APOD ( Detekcia odpojenia 
adaptívnej sondy ) 



Áno 



NIBP 
 



Technológia merania  Oscilometrická s postupnou 
defláciou 



Režimy Ručný, automatický, STAT 
a zákaznícka séria 



NIBP Rozsahy merania 



 



Systolický tlak Dospelý/Dieťa: 30 až 290 mmHg 



Novorodenec: 30 až 140 mmHg 



MAP 
Dospelý/Dieťa: 20 až 260 mmHg 



Novorodenec: 20 až 125 mmHg 



Diastolický tlak Dospelý/Dieťa: 10 až 220 mmHg 



Novorodenec: 10 až 110 mmHg 



Presnosť 
Spĺňa AAMI ISO81060-2 a 
IEC 80601-2-30 



Štandardný počiatočný tlak 



nafúknutia 



Konfigurovateľný 
Dospelý/Dieťa: 135 ±15 mmHg 
Novorodenec: 100 ±15 mmHg 



Maximálny čas merania Dospelý/Dieťa: 2 min 



Novorodenec: 85 s 



Monitor pretlaku Dospelý/Dieťa: 294 ±6 až 



330 mmHg 



Novorodenec: 147 ±3 až 165 mmHg 



Invazívny krvný tlak 



Z integrovaného hemodynamického merania 



Rozsah merania -40 až 320 mmHg (-5,3 až 42,7 kPa) 



Presnosť merania ±5% alebo ±2 mmHg, čo je väčšie 



Frekvenčná odozva 4 až 22 Hz 



Citlivosť prevodníka 5 μV/V/mmHg 



Z E-COP modulu   



Rozsah merania -30 až 320 mmHg (-4,0 až 42,7 kPa) 



Presnosť merania ±4% alebo ±4 mmHg, čo je väčšie 



Frekvenčná odozva 4 až 22 Hz 



Citlivosť prevodníka 5μV/V/mmHg 



Teplota 



 



Číselné zobrazenie T1, T2, Tblood 



Z integrovaného hemodynamického merania (T1, T2) 



Rozsah merania 10 až 45°C (50 až 113°F) 



Presnosť merania ±0,1°C bez sondy 



Rozlíšenie zobrazenia 0,1°C 



Z E-COP modulu (Tblood)  



Rozsah merania 17,5 až  43 °C (63,5 až 109,4°F)   



Presnosť merania ±0,5 °C (17,5 °C až 30,9 °C) 
±0,3 °C (31 °C až 43,0 °C) 



Rozlíšenie zobrazenia 0,1 °C 



  



Plný záznam  



 
Karta/stránka: all ECG, Hemo 



Náhľad All ECG zahŕňa ECG I, II, III, aVL, aVR, aVF, V krivky 



Náhľad Hemo zahŕňa krivky ECG II, IBP1, IBP2, IBP4, SpO2 a Resp  



Podporované parametre: EKG, SpO2, IBP a RESP 



Konfigurovateľné posúdenie rýchlosti prekresľovania krivky 



Uloženie: 36 hodín so všetkými údajmi kriviek 



Integrované prepojenie s históriou alarmov 
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Výkonové špecifikácie  



Alarmy  



Priorita 
Upraviteľná priorita: Vysoká, 
Stredná, Nízka a Informácia 
 
Miestne a vzdialené riadenie 
z centrálnej stanice 



Alarm Asystólia, V Fib/V Tach, V Tach, 
Brady, nízke FiO2, nízke EtO2 
a vysoké FiN2O 



Konfigurovateľnosť alarmu Definujte rozsah rýchlosti VTach 
a kritérium trvania pre udržateľný 
alarm VTach 



Upozornenie Zvukové a vizuálne 



Tón alarmu IEC, General, ISO, ISO2 



Nastavenie Štandardné a individuálne 



Vizuálny alarm Červený, žltý, modrý 
Správa o utlmení alarmu 
Všeobecná správa o alarme 



Úprava limitu alarmu Miestne a vzdialené riadenie 
z centrálnej stanice 



Zvuková pauza 2 min.  



Automatické tlačenie alarmu  až 23 alarmov 



Trendy 
 



Grafické Všetky parametre, voliteľná časová 
stupnica od 20 min do 168 h 



Číselné  Všetky parametre, zber vzoriek 
podľa nastaveného času alebo        
po určení NIBP, CO a PCWP 



Snímka Až 200 snímok urobených ručne 
alebo na základe alarmu  
Snímky udalosti s krivkou  
(na CARESCAPE Central Station) 



OCRG trend  Reálny čas alebo snímka len 
v neonatálnom režime 



Kurzor trendu V grafickom trende 



 



 



 



 



EWS (Hodnota skorého varovania) 
SET 
Protokol Národné EWS 



Parametre Srdcová frekvencia, Systolický krvný 
tlak, LOC (úroveň vedomie), teplota, 
SpO2, dychová frekvencia a vzduch 
alebo kyslík. 



História s podrobnými hodnotami parametrov a podhodnoteniami. 



Celkové  hodnotenie EWS na hlavnej obrazovke s farebným 
kódovaním a časovými značkami  



Hodnoty klinickej odozvy a individuálneho parametra s farbami 
na pridelenom okne. 



Sieťové prepojenie (voliteľná Wi-Fi prepojenie)  



Wi-Fi pripojenie6 IEEE 802.11a/b/g/n 



Wi-Fi bezpečnosť6
 WPA-Personal; 



WPA2-Personal; 
WPA-Enterprise; 



WPA2-Enterprise 



Pripojenie k EMR Cez  CARESCAPE Gateway alebo HL7® 
outbound protokol priamo z monitora 



Wi-Fi certifikát CE, FCC 



I/O konektory  



RS-232 sériový výstup, defibrilácia synch, volanie sestry, USB port, 
pripojenie druhého displeja a sieťový port 
 



Upevnenie 
 
GCX kompatibilné 



Zabudovaná rúčka na prenášanie 
 



Bočnicová koľajnička (voliteľné) 



Záznam na papier 



Metóda termálna bodová 



Rozlíšenia vodorovné 24 bodov/mm (600 dpi) 



Rozlíšenie zvislé 8 bodov/mm (200 dpi) 



Krivky Voliteľné 1, 2 alebo 3 krivky 



Tlač číselných trendov HR, Pleth, NIBP, IBP1, IBP2, T1, T2, 
Et/FiCO2, RR, Pleth, C.O., C.I., REF, 
IBP4, Tblood, RE, SE, BSR, O2, N2O, AA, 
BAL, MAC 



Šírka papiera 50 mm, šírka tlače 48 mm 



Posuv papiera 5, 10, 12,5 a 25mm/s, 
konfigurovateľné používateľom 



Podporuje vzdialenú laserovú tlačiareň 
(s CARESCAPE Central Station) 



 



 



 



 



 



6 Dostupné iba v registrovaných regiónoch. 



Rám modulu (voliteľné) 
 
Ďalšia drážka pre samostatný modul 



Druhý rám (voliteľné) 
 
Ďalší druhý rám až pre dva moduly 
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Výrobok nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách a regiónoch. Úplné technické 



špecifikácie výrobku sú dostupné na vyžiadanie.  Viac informácií môžete získať od zástupcu 



GE Healthcare.  Navštívte, prosím, stránku  



www.gehealthcare.com/promotional-locations.   



Údaje podliehajú zmene.  



© 2019 General Electric Company. 



GE, Monogram GE, Imagination at work, CARESCAPE, DINAMAP, Entropy, Trim Knob 



a TruSignal sú obchodnými značkami General Electric Company. 
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Špecifikácie  prostredia 



Prevádzkové podmienky 



Teplota 5 až 40 °C (41 až 104°F) 



Relatívna vlhkosť 20 až 90% nekondenzujúca 



Atmosférický tlak 700 až 1060 hPa (525 až 795 mmHg) 



Podmienky pre skladovanie a prepravu 



Teplota -20 až 60 °C (-4 až 140°F) 



Relatívna vlhkosť 10 až 90% nekondenzujúca 



Atmosférický tlak 700 až 1060 hPa (525 až 795 mmHg) 



  



Napájanie 



AC vstup 100 až 240 V ±10%, 50/60 Hz 



Spotreba energie Monitor ˂ 150 VA 
Druhý rám < 50VA 



El. ochrana Trieda I 



Batéria Vymeniteľná líthium-ionová, 1 ks 
Čas nabíjania < 4 h na 90% kapacity 
Čas prevádzky > 3 h s typickou 
konfiguráciou: EKG, NIBP časový 
cyklus 15 min., SpO2, 2 x IBP, 2 x 
Temp, spojité CO2, jas displeja 70% 
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Fyzické špecifikácie 



Monitor 
 



Rozmery (V x Š x H) Bez rozširujúceho modulu: 
280 x 320 x 165 mm 



Hmotnosť ≤ 4 kg (8,8 lb) bez batérie, 
rozširujúceho rámu a modulov 



Ochrana pred vniknutím IP21 
  
Druhý rám  



Rozmery (V x Š x H) 160 x 132 x 266 mm s montážnou 
doskou  (6,3 x 5,2 x 10,5 in) 



Hmotnosť 1,4 kg  (30,9 lb) s montážnou 
doskou  



  



Certifikácie  



 
Vyhovuje IEC 60601-1 
CE značenie podľa smernice  93/42/EHS týkajúcej sa zdravotníckych 
pomôcok v znení  2007/47/EC 
Značka UL  
Certifikát CB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Softvérová verzia VSP2.0 pacientskeho monitora B125 nie je  
dostupná na všetkých trhoch a nie je schválená 510k. 



 



Systém 



Operačný systém Linux® 



Chladiaci systém Prirodzené prúdenie, vo vnútri nie 
je chladiaci ventilátor 



 



Softvérová verzia VSP 2.0 













Carestation™ 650c
The Carestation 650c is a compact, versatile and easy to  
use anesthesia system designed to suit the smallest of  
spaces — an ideal solution for induction rooms where  
floor space is limited. The modern pendant and wall mount 
options are designed to help clinicians deliver reliable  
anesthesia care to solve today’s toughest challenges.



KEY FEATURES
•   Elegant modern features in a slim, compact design well 



suited for constrained environments



•  Simple and easy to use 15" touchscreen ventilator display



•  Intuitive CARESCAPE™ inspired user interface for the  
unified Carestation user experience 



• Integrated CARESCAPE Respiratory Module



• Time saving tools to help streamline clinician workload



•  Scalable software and hardware features:   
“build your own” Carestation



•  ecoFLOW display option may help clinicians mitigate  
the risk of hypoxic mixtures while helping to reduce agent 
use by using low and minimum flows with continuous  
gas monitoring



VENTILATION 
•    Small, compact breathing system specifically designed  



for low flow anesthesia 



• Fast gas kinetics for rapid wash-in and wash-out



•  Digitally controlled flow valve ventilator supports all 
patient types from neonates to adults



•  Advanced ventilation options including synchronized  
PCV-VG with pressure support (SIMV PCV-VG) and  
minimum rate ventilation (CPAP+PSV)



•  Software enabled tools including Vital Capacity and Cycling 
Procedures to help automate repetitive tasks  
used during lung ventilation procedures 



•  Continual fresh gas flow with fresh gas flow  
compensation during mechanical ventilation



DESIGN
•     Configurable mounting solutions for pendant  



or wall mount systems



• Robust and easy to clean surfaces



•  Movable display arm that rotates and tilts for  
ideal positioning  



• Two vaporizer configuration



• Bi-level work surface illumination



•  Absorbent canister designed for ease of use and long life



•  Intelligent lighting that highlights active flow controls and 
auxiliary ports when in use





http://code-industry.net/








2



PHYSICAL SPECIFICATIONS



Product Description
Carestation 650c A1



Dimensions*
Height:
 Pendant: 101.4 cm/39.9 in  
 Wall Mount: 100.2 cm/39.4 in  
Width:
 Pendant: 80.0 cm/31.5 in  
 Wall Mount: 74.0 cm/29.1 in
Depth:
 Pendant: 68.5 cm/27.0 in  
 Wall Mount: 62.8 cm/24.7 in
Weight: 85 kg/187 lb



Top shelf
Weight limit:  25 kg/55 lb
Width: 41.3 cm/16.3 inw
Depth: 27.0 cm/10.6 in



Work surface
Height: 83.6 cm/32.9 in
Size: 1620 cm2/251 in2



Size: 2527 cm2/392 in2  
(with optional flip shelf,  
Pendant Only)



Upper left Datex-Ohmeda (DO) dovetail
Dovetail length:  48 cm/18.9 in



Lower left Datex-Ohmeda (DO) dovetail
Dovetail length:  18 cm/7.1 in



Right Datex-Ohmeda (DO) dovetail
Dovetail length:  84 cm/33.1 in



Drawers (internal dimensions)
Height:
 Top and Bottom: 8.6 cm/3.4 in
Width: 34 cm/13 in
Depth: 37 cm/14.6 in



Manual ventilation bag arm (optional)
Arm length: 39.8 cm/15.7 in
Bag arm height 
(adjustable):  53 cm/20.9 in 



136 cm/53.5 in



Casters
Diameter: 
 Pendant:  8.0 cm/3.1 in
 Wall Mount:   None
Brakes: None



VENTILATOR OPERATING SPECIFICATIONS



Modes of ventilation – included
VCV (Volume Control) Mode with tidal volume compensation



Modes of ventilation – optional
PCV (Pressure Control Ventilation)



PCV-VG (Pressure Controlled Ventilation-Volume Guarantee)



SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) 
(volume and pressure)



PSVPro™ (Pressure Support with Apnea backup)



CPAP+PSV (Pressure support mode)



SIMV PCV-VG



Advanced software options
Spirometry (included)



Auto alarm limits (included) 



ecoFLOW



Pause Gas



Vital capacity and cycling



VCV Cardiac Bypass



* Excludes vaporizers, airway gas module, patient monitor and  
wall mount bracket.
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Ventilator parameter ranges
Tidal volume range:  5 to 1500 mL 



(PCV modes 5 to 1500 mL)  
(Volume Control, PCV-VG and SIMV 
volume 20 to 1500 mL)



Incremental settings:   20 to 50 mL (increments of 1 mL)  
50 to 100 mL (increments of 5 mL)  
100 to 300 mL (increments of 10 mL)  
300 to 1000 mL  
(increments of 25 mL)  
1000 to 1500 mL  
(increments of 50 mL)



Minute volume range: Less than 0.1 to 99.9 L/min



Pressure (Pinspired) range:  5 to 60 cmH2O  
(increments of 1 cmH2O)  
above set PEEP



Pressure (Pmax) range:   12 to 100 cmH2O  
(increments of 1 cmH2O)



Pressure (Psupport) range:    Off, 2 to 40 cmH2O  
(increments of 1 cmH2O)



Respiratory Rate:  4 to 100 breaths per minute for 
Volume Control and Pressure 
Control; 2 to 60 breaths per minute 
for SIMV, PSVPro and SIMV PCV-VG; 
4 to 60 bpm for CPAP+PSV  
(increments of 1 breath per minute)



Inspiratory/ 
expiratory ratio:  4:1 to 1:8 (increments of 0.5)  



(VCV, PCV, PCV-VG)



Inspiratory time:  0.2 to 5.0 seconds (increments of 0.1 
seconds) (SIMV, PSVPro and CPAP 
PSV)



Trigger window:  Off, 5 to 80% of Texp (SIMV, PSVPro) 
(increments of 5%)



Flow trigger:   1 to 10 L/min  
  (increments of 0.5 L/min)  
0.2 to 1 L/min  
(increments of 0.2 L/min) 



Inspiration  
termination level: 5 to 75% (increments of 5%)



Inspiratory Pause range: Off, 5-60% of Tinsp



Positive End Expiratory Pressure (PEEP)
Type: Integrated, electronically controlled



Range:  OFF, 4 to 30 cmH2O  
(increments of 1 cmH2O)



Ventilator performance
Peak gas flow: 120 L/min + fresh gas flow



Flow valve range: 1 to 120 L/min



Flow compensation  
range: 100 mL/min to 15 L/min



VENTILATOR ACCURACY



Delivery/monitoring accuracy
Volume delivery:  > 210 mL = better than 7% 



≤ 210 mL = better than 15 mL  
< 60 mL = better than 10 mL



Pressure delivery: ±10% or ±3 cmH2O (larger of)



PEEP delivery: ±1.5 cmH2O



Volume monitoring:  > 210 mL = better than 9% 
≤ 210 mL = better than 18 mL 
< 60 mL = better than 10 mL



Pressure monitoring: ±5% or ±2.4 cmH2O (larger of)



Alarm settings
Tidal volume (VTE):  Low: OFF, 1 to 1500 mL 



High: 20 to 1600 mL, OFF



Minute volume (VE):  Low: OFF, 0.1 to 10 L/min 
High: 0.5 to 30 L/min, OFF



Inspired oxygen (FiO2):  Low: 18 to 99% 
High: 19 to 100%, OFF



Apnea alarm: Mechanical ventilation ON:  
    < 5 mL breath measured  



in 30 seconds



   Mechanical ventilation OFF:  
   < 5 mL breath measured  
   in 30 seconds



Low airway pressure: 4 cmH2O above PEEP



High pressure:  12 to 100 cmH2O  
(increments of 1 cmH2O)
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VENTILATOR ACCURACY (continued)



Alarm settings (continued)



Sustained airway 
pressure:  Mechanical ventilation ON:  



 Pmax < 30 cmH2O,  
the sustained limit is 6 cmH2O



    Pmax 30 to 60 cmH2O,  
the sustained limit is 20% of Pmax



    Pmax > 60 cmH2O,  
the sustained limit is 12 cmH2O



    PEEP and mechanical  
ventilation ON: 
  Sustained limit increases by  
PEEP minus 2 cmH2O



   Mechanical ventilation OFF:  
     Pmax 12 to 60 cmH2O,  



the sustained limit is 50% of Pmax



    Pmax > 60 cmH2O,  
the sustained limit is 30 cmH2O



Subatmospheric pressure: Paw < -10 cmH2O
Audio pause 
countdown clock: 120 to 0 seconds



VENTILATOR COMPONENTS



Flow transducer
Type:  Variable orifice flow sensor  



(autoclavable)



Location:  Inspiratory outlet and expiratory inlet



Oxygen sensor
Type:   Optional galvanic fuel cell or  



paramagnetic with Airway  
Module option



Ventilator screen
Display size: 15 inch



Pixel format: 1024 x 768



Battery backup
Backup power:  Battery time is 90 minutes when 



fully charged, which supports full 
system functionality and ventilation.



Battery type:   Internal rechargeable sealed  
lead acid



Communication ports
RS-232C compatible serial interface
Ethernet
Datex-Ohmeda device interface solutions port
USB port
VGA Output



ANESTHETIC AGENT DELIVERY



Delivery
Vaporizers:  Tec™ 6 Plus, Tec 7, Tec 820, Tec 850



Number of positions: 2



Mounting:  Tool-free installation Selectatec™ 
manifold interlocks and isolates 
vaporizers



AIRWAY MODULES



General
Supported modules:  E-sCAiO, E-sCAiOV, N-CAiO 



Size (HxWxD),  
excluding water trap: 113 x 38 x 205 mm/4.4 x 1.5 x 8.1 in



Weight: 0.7 kg/1.5 lb



Sampling rate: 120 mL/min ±20 mL



Automatic compensation for atmospheric pressure variation 
(495 to 795 mmHg) temperature and CO2/N2O and CO2/O2 colli-
sion broadening effect. Parameter display update  
interval typically breath-by-breath. Functional alarms for 
blocked sample line, D-fend check and D-fend replacement.



Non-disturbing gases:
Ethanol, acetone, isopropanol, methane, nitrogen, nitric oxide, 
carbonmonoxide, water vapor, freon R134A (for CO2, O2 and 
N2O):



Maximum effect  
on readings:  CO2 < 0.2 vol %; O2, N2O < 2 vol %, 



AA < 0.15 vol%



Carbon dioxide (CO2)
EtCO2:  End-tidal CO2 concentration



FiCO2:  Inspired CO2 concentration



CO2 waveform
Measurement range:   0 to 15%  



(0 to 15 kPa, 0 to 113 mmHg)



Accuracy:  ±0.2 vol % + 2 % of reading



Datex-Ohmeda infrared sensor



Adjustable low and high alarm limits for EtCO2 and FiCO2



Respiration rate (RR)
Measurement range:   4 to 100 breaths/min 



Detection criteria:  1% variation in CO2



Adjustable low and high alarm limits for respiration rate;  
alarm for apnea
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Minute volume 
Measurement range: 2 to 20 L/min 0.1 to 5 L/min



Airway pressure 
Measurement range:  -20 to +100 cmH2O



Accuracy**:  ±1 cmH2O



Display units:  cmH2O, mmHg, kPa, mbar, hPa



Flow 
Measurement range:   -100 to -25 to 25 L/min 



100 L/min



I:E 
Measurement range:  1:4.5 to 2:1



Compliance 
Measurement range:  4 to 100  1 to 100 
   mL/cmH2O  mL/cmH2O



Airway resistance 
Measurement range:  0 to 200 cmH2O/L/s



Sensor specifications



 D-lite/ Pedi-lite/  
 D-lite(+) Pedi-lite(+) 



Dead Space: 9.5 mL 2.5 mL



Resistance 
at 30 L/min:  0.5 cmH2O  
at 10 L/min:  1.0 cmH2O



ELECTRICAL SPECIFICATIONS



Current leakage
100/120 V:  < 300μA



220/240 V:  < 500μA



Power
Power input:   100-120 Vac, 50/60 Hz 



220-240 Vac, 50/60 Hz 
120/220-240 Vac ± 10%, 50-60 Hz



Power cord:  



 Length:  5 m/16.4 ft



 Rating:    10A @ 220-240 Vac or 
15A @ 100-120 Vac 
10A @ 120/220-240 Vac



Inlet modules
100/120V: 2A



220/240V:  2A



Outlet modules
Not available



Patient Oxygen (O2)
FiO2:  Inspired O2 concentration



EtO2:  End-tidal O2 concentration



FiO2-EtO2:  Inspired-expired difference



O2 Measurement
Measurement range:  0 to 100%



Accuracy:  ±1 vol % +2 % of reading



Datex-Ohmeda differential paramagnetic sensor 



Adjustable low and high alarm limits for FiO2 and EtO2;  
alarm for FiO2 < 18%



Nitrous Oxide (N2O)
Measurement range:  0 to 100%



Accuracy:  ±2 vol % +2 % of reading



Anesthetic Agent (AA)
Halothane, Isoflurane, Enflurane 
Measurement range:  0 to 6%



Accuracy:  ±(0.15 vol% +5% of reading)



Sevoflurane 
Measurement range:  0 to 8%



Accuracy:  ±(0.15 vol% +5% of reading)



Desflurane 
Measurement range:  0 to 20%



Accuracy:  ±(0.15 vol% +5% of reading)



Waveform displayed



MAC value displayed (Airway Gas Option modules)



MACage value displayed (CARESCAPE modules)



Identification threshold:  0.15 vol%**



Agent mixture detection



Adjustable high and low alarm limits for EtAA, FiAA



Patient Spirometry™



Pressure-volume loop



Pressure-flow loop



Flow-volume loop



Airway pressure and flow waveforms



Adjustable low and high alarm limits for Ppeak, PEEPtot and MVexp



Alarms for MVexp << MVinsp and for MVexp low. Detection



through D-lite™ or Pedi-lite™ flow sensor and gas sampler



with following specifications:



CARESCAPE Airway Modules



 D-lite(+) Pedi-lite(+) 
Respiration rate: 4 to 35 4 to 70 
   breaths/min breaths/min



Tidal volume 
Measurement range: 150 to 2000 mL 5 to 300 mL



Accuracy**: ±6% or 30 mL ±6% or 4 mL



**Typical value
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PNEUMATIC SPECIFICATIONS



Auxiliary O2 (optional)
Connection:  7-10 mm hose barb port



O2 concentration range: 100% O2



Flow range:  0 to >10 L/min



Auxiliary O2+Air (optional)
Connection: 7-10 mm hose barb port



O2 concentration range:  100% O2 only, or  
21% to 100% O2 with Air



Flow range: 



 for O2 and Air: 0 and 100 mL/min to 15 L/min



Auxiliary common gas outlet (optional)
Connector:  ISO 22 mm OD and 15 mm ID



Gas supply
Pipeline input range:   280 kPa to 600 kPa  



(41 psig to 87 psig)



Pipeline connections:     DISS-male, DISS-female, AS4059, 
S90-116, or NIST



    All fittings available for O2, N2O, and 
Air, and contain pipeline filter and 
check valve.



   Secondary O2 pipeline inlet available. 



No cylinders available



O2 controls
Method:   N2O shut off with loss of  



O2 pressure



Supply failure alarm:  < 252 kPa (36.55 psig)



O2 flush:  Range: 25 to 75 L/min



Fresh gas
Flow range:  
 for O2 and Air:   0 and 100 mL/min to 15 L/min (mini-



mal flow capable)



 for N2O: 0 and 100 mL/min to 10 L/min



Pneumatic Total  
Flow Tube: 1 to 10 L/min



Measurement accuracy 
 for O2, Air and N2O:   ±6% of measured value, 



or ±25 mL/min (larger of)



 for Total Flow tube:   ±5% of full scale (larger of) 
at 100% O2



O2 concentration range: 21% to 100% when Air is available



O2 Cell accuracy:   ±2.5% plus 2.5% of reading



Compensation:   Temperature and atmospheric pres-
sure compensated to standard con-
ditions of 20°C and 101.3 kPa



Hypoxic guard:   Mechanical Link-25:  
Provides a nominal minimum  
25% concentration of oxygen  
in O2/N2O mixture.



Materials
All materials in contact with patient breathing gases are not 
made from natural rubber latex.



ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS



System operation
Temperature:  10° to 40°C (50° to 104°F)



Humidity:   15 to 95% relative humidity  
(non-condensing)



Altitude:   -440 to 3565 m  
(500 to 800 mmHg) 
-440 to 4000 m  
(without Airway Module) 
(475 to 800 mmHg)



System storage
Temperature:  -25° to 60°C (-13° to 140°F)



Humidity:   15 to 95% relative humidity  
(non-condensing)



Altitude:   -440 to 4880 m  
(425 to 800 mmHg)



Oxygen cell storage:   -15° to 50°C (5° to 122°F)  
10 to 95% relative humidity  
500 to 800 mmHg



Electromagnetic compatibility
Immunity:   Complies with all applicable 



requirements of EN 60601-1-2



Emissions:  CISPR 11 group 1 class A



Standard compliance:  AAMI ES60601-1, CSA C22.2 #601.1,  
EN/IEC 60601-1, ISO 80601-2-13



European Notified Body 
CE Mark:   CE0197
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BREATHING CIRCUIT SPECIFICATIONS



Carbon dioxide absorbent canister
Absorbent capacity:   Reusable canister 1370 mL/1150 g 



Disposable canister 1440 mL/1200 g



Ports and connectors
Exhalation:   22 mm OD ISO 



15 mm ID taper



Inhalation:   22 mm OD ISO 
15 mm ID taper



Bag port:   22 mm OD (15 mm ID), ROW 
22 mm ID, Australia



Bag-to-Ventilator switch
Type:  Bi-stable



Control:   Controls ventilator and direction  
of breathing gas within the circuit



Integrated Adjustable Pressure Limiting (APL) valve
Range:  0.5 to 70 cmH2O



Tactile knob indication at:  30 cmH2O and above



Adjustment range 
of rotation:   0.5 to 30 cmH2O (0 to 230°) 



30 to 70 cmH2O (230 to 330°)



Materials
All materials in contact with exhaled patient gases are  
autoclavable, except O2 cell, and Airway Modules.  
All materials in contact with patient gas are not made  
from natural rubber latex.



Breathing circuit parameters
Compliance: 



 Bag mode:   1.81 mL/cmH2O 
(filled disposable absorber canister)



    1.74 mL/cmH2O 
(filled reusable absorber canister)



 Mechanical mode:    Automatically compensates for com-
pression losses within the absorber 
and bellows assembly



Volume:   2006 mL Ventilator side 
500 mL Bag side 
1000 mL Reusable canister 
1000 mL Disposable canister



Expiratory
resistance in bag
mode: 
   Pexp  Pexp 
   Absorber canister Absorber canister 
Flow rate Installed Removed



5 L/min 0.57 cmH2O 0.57 cmH2O



30 L/min 2.47 cmH2O  2.47 cmH2O



60 L/min 5.60 cmH2O  5.60 cmH2O



Note: Values include patient circuit tubing and wye piece 
(0.65 cmH2O at 60 L/min)



Anesthetic gas scavenging
AGSS Type  Hospital extract  Machine 
   system required  connection



High vacuum,  High vacuum  SIS evac 
low flow:   36 +/- 3 L/min   



@ 12 inHg 
(305 mmHg)



High vacuum,  High vacuum  DISS evac 
low flow:   25- 30 L/min   



@ 12 inHg 
(305 mmHg)



Low vacuum,  Low vacuum BSI 30 mm 
high flow:  50 to 80 L/min threaded 
   ISO 1H



Low vacuum,  Low vacuum 12.7 mm hose barb, 
low flow:  25 to 50  L/min  25 mm hose barb,  
   ISO 1L  or 30 mm ISO taper



Passive:  Passive system 30 mm/1.2 in 
   with air break  M ISO taper
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Always refer to complete instruction manual before use.



© 2020 General Electric Company – All rights reserved.



General Electric Company reserves the right to make changes in specifications and features shown herein, or discontinue the product described at any time without notice or obligation. 
Contact your GE representative for the most current information. GE, the GE Monogram, Carestation, CARESCAPE, PSVPro, Tec, Selectatec, Patient Spirometry, D-lite and Pedi-lite are 
trademarks of the General Electric Company. GE Healthcare, a division of General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., doing business as GE Healthcare.



Datex-Ohmeda, Inc. a General Electric Company.



This document applies to Carestation 650c A1.



DOC1649439 Rev7



Non-USA



GE Healthcare 
PO Box 7550 
Madison, WI 53707-7550 
USA



Product may not be available in all countries and regions. 
Contact a GE Healthcare Representative for more information. 
Please visit www.gehealthcare.com
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