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KISSZALLAS.POLGHIV@GMAIL.COM 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Hivatkozva a 2123/2017 (XII.29.) Korm. határozatra a hazai orvostechnikai ipar fejlesztéséről, azzal összhangban 
előre is köszönjük megtisztelő bizalmát és a lehetőséget, hogy hazai gyártó (Innomed Medical Zrt.) által 
előállított termékre adhatunk ajánlatot. 
 
Cardio –Aid 360-B Bifázisos defibrillátor  

360 Joule 
Ha a beavatkozás során szükségessé válik, akkor a Cardio-Aid™ 360-B 
képes akár 360J energiájú bifázisos sokkot is leadni.  

Tipikus töltési idő 2,7 sec* (200 J, második ütés) 
A kivételesen rövid töltési idő a lehető leggyorsabb beavatkozást 
biztosítja, így növelve a túlélési esélyeket.  

AED mód  
A felhasználót egyszerű, áttekinthető képernyő és hangutasítások 
vezetik végig a legújabb ERC ajánlás szerinti újraélesztési folyamaton. 
Mindez biztonságos és egyszerű kezelést biztosít, minimálisra 
csökkentve a felhasználó tévedésének lehetőségét. Egy rövid tréning elvégzése után, az utasítások betartásával 
mindenki képes lehet a Cardio-Aid™ 360-B defibrillátorral az élet mentésre.  

STAR™ bifázisos hullámforma  
A STAR™ (Self-Tracking Active Response) bifázisos hullámforma 
tervezésekor a fő cél az optimalizált energia leadás volt. Az FPIM 
technológia segítségével minden körülmények között maximális 
energia pontosságot lehet elérni, ami a lehető leghatásosabb terápiát 
biztosítja.  
Klinikai vizsgálatok során a STAR™ hullámforma a defibrillálási 
kísérletek 100%-ában sikeres volt, a kórházon kívüli adatok átlagos 
páciensek esetében 89%-os sikert mutattak.  

Aritmia detektálás 

 Az alkalmazott FVFT technológia garantálja, hogy a defibrillátor gyorsan és megbízhatóan detektálja a páciens 
rendellenes szívműködését minden üzemmódban.  

Impedancia mérés 

 A Cardio-Aid™ 360-B a páciens védelmét és a terápia hatékonyságának növelését a páciens mellkasi 
impedanciájának folyamatos monitorozásával éri el.  
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Intelligens energia menedzsment 
 Az új IBLT eljárás használatával nem érheti meglepetés a felhasználót, mert mindig korrekt információval 
rendelkezik az akkumulátor állapotáról. Az akkumulátoros üzemidőt 150%-kal megnöveltük az új 
technológiáknak köszönhetően.  
A készülék még hiányzó vagy lemerült akkumulátor esetén is teljes értékű, minden funkciójával üzemeltethető 
hálózatról.  
 
Kardió verzió 

 A QSDT eljárás lehetővé teszi a detektálás minimális késleltetését és a kardió verziós 
terápia megbízhatóságát.  

 Transzkután pacemaker  
A gyors beavatkozás érdekében a készülék az egyszer használatos elektródok mellett 
lehetővé teszi a multifunkciós defibrilláló lapát-elektródok használatát is a külső 
pacemaker terápia alkalmazásakor.  

 

12 csatornás EKG  
A DSP technológiával támogatott EKG használata a páciens állapotának pontos 
diagnosztizálását segíti a beavatkozás előtt vagy után. Az intelligens IPDT módszer 
garantálja a pacemakeres betegek megfelelő monitorozását. 
 

Sokoldalúság  
A Cardio-Aid™ 360-B ideális defibrillátor klinikai és kórházi alkalmazásra. Egyszerű 
kezelhetőségének és a magas szintű szolgáltatásainak köszönhetően mind a gyakorlott 
személyzet, mind a szaklaikusok számára gyors és hatékony használatot tesz lehetővé.  
A készülékbe épített SunTech vérnyomásmérő modul gyorsan, pontosan méri a paciens vérnyomását.  
Az oxigén szaturáció megbízható mérését a világszerte elismert Nellcor™ pulzoximéter garantálja.  
 

Egyszerű kezelhetőség  
A felhasználó választhat az egyszer használatos vagy az ergonomikus, kezelő gombokkal 
ellátott multifunkciós külső lapát-elektródok közül. A lapát-elektródokon közvetlenül is 
állítható az energiaszint, indítható a töltés és a sokkolás, így a kezelőnek használat 
közben nem kell a készülékhez nyúlnia.  
 

Design Az ergonomikusan kialakított CBKH készülékház biztosítja a kényelmes 
hordozhatóságot 
 
Méretek / súly: 31 x 36 x 25 cm / 5,9 kg 
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Megnevezés Nettó ár / db Bruttó ár / db 

Alap: 
Cardio-Aid 360-B defibrillátor felnőtt és gyerek lapáttal, EKG 
pacienskábellel (választhatóan 3; 5 vagy 10 elvezetéses) 

 

950 000 Ft 1 206 500 Ft 

Cardio-Aid 360-B defibrillátor felnőtt és gyerek lapáttal, EKG 
pacienskábellel (választhatóan 3; 5 vagy 10 elvezetéses) 

+ nyomtató + SPO2 + NIBP + Pacer 
1 428 500 Ft 1 814 195 Ft 

                                         Opciók  

Nyomtató (5 csomag 58 mm papírral) 108 750 Ft 138 113 Ft 

SpO2 modul és érzékelő ujjcsipesz 116 000 Ft 147 320 Ft 

Pacer modul kábellel, 1 pár felnőtt pacer elektródával 145 000 Ft 184 150 Ft 

NIBP modul felnőtt mandzsettával 108 750 Ft 138 113 Ft 

Hőmérsékletmérés (univerzális hőmérséklet szenzor 1 csat. 
méréséhez) 

59 000 Ft 74 930 Ft 

IBP mérés (dual IBP transzducer kábel és szenzor) 227 000 Ft 288 290 Ft 

CO2 mainstream (főági) kapnográf mérés (tartozékok nélkül) 327 700  Ft 416 179 Ft 

Többször használható Felnőtt/Gyermek Airway Adapter 32 770 Ft 41 618 Ft 

Fali konzol 87 000 Ft 110 490 Ft 

Hord táska 70 000 Ft 88 900 Ft 

 
Készülék garancia: 12 hónap  
Garancia időn túli szerviz és alkatrészellátás: az üzembe helyezést követően 10 év. 

 
 

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:  6-8 hét 
SZÁLLÍTÁS:  Innomed által 
FIZETÉSI FELTÉTELEK:  50 % előre utalás, 50% 30 napos átutalás 
AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE:         30 nap 
 
 
 
 
Üdvözlettel: 

 
Dévényiné Rózsa Erika 
Ügyvezető igazgató 

 


