
Медико-технічні вимоги 

№ Опис вимог 

Наявність 

вимоги або її 

величина 

 

Відповідність 

(так/ні), з 

посиланням на 

сторінку 

технічного 

документу 

І. Загальні вимоги: 

1. 

Наркозно-дихальний апарат 

використовується для забезпечення загальної 

анестезії, а також контролю та підтримки 

дихання пацієнта, контролю та відображення 

параметрів вентиляції легенів пацієнта 

Наявність 

  

2.  

Можливість дооснащення модулем 

капнографії, монітором пацієнта, монітором 

мультигаза, системою відведення 

анестезіологічних газів 

Наявність 

 

ІІ. Конструкція апарата повинна включати в себе: 

1. Анестезійна вентиляційна система Наявність   

2. Анестезійний вентилятор Наявність   

3. Витратовимірювач Наявність   

4. Роз’єми для випарників, не менше 1   

5. 
Клапан екстреної подачі кисню 

вентилятора 

Наявність   

6. Датчик контролю тиску у дихальному тракті Наявність   

ІІІ. Можливість підключення анестезійних випаровувачів: 

1. Севофлюрана, з концентрацією, не вужче 0 – 8%   

2. Ізофлюрана, з концентрацією, не вужче 0 – 5%   

3.  Енфлюрана, з концентрацією, не вужче 0 – 5%   

4.  Галотана, з концентрацією, не вужче 0 – 5%   

ІV. Основні режими вентиляції: 

1. 
Режим вентиляції легенів при 

переривчастому позитивному тиску 

Наявність   

2. Контрольована підтримка Наявність   

3. Допоміжна підтримуюча вентиляція Наявність   

4. Ручна вентиляція Наявність   

V. Панель керування (інтерфейс) включає в себе: 

1. 

Дисплей з діагоналлю не менше 7 дюймів, 

що відображає:  

- Час-тиск дихальних шляхів (у всіх 

режимах) 

- Час-потік(у всіх режимах) 

Наявність   

2. Відключення звукового сигналу Наявність   

3. Регулювання параметрів анестезії Наявність   

4. Режим очікування Наявність   

5.  Індикатор стану акумулятору Наявність   

6.  Налаштування сигналу тривоги Наявність   

VІ. Технічні параметри та характеристики: 

1. Регулювання потоку кисню, не вужче 0,1 л/хв -10 л/хв   

2. Регулювання потоку окису азоту, не вужче 0,1 л/хв -10 л/хв   



3. Номінальний робочий тиск, не менше 440а   

4. Діапазон вхідного тиску, не вужче 280а-600 кПа   

5. Тиск запобіжного клапану, не гірше 780а   

6. Повітря негативного тиску, не гірше > 75 л/хв   

7.  
Витрата клапану екстреної подачі кисню, не 

вужче   
25 л/хв-75 л/хв 

  

8.  
Вихідний тиск клапану подачі свіжого 

повітря, не вужче 
30 кПа -45 кПа 

  

9.  
Резервуар поглинання вуглекислого газу, не 

менше 
1500 мл 

  

10.  Податливість системи, не гірше 2,2мл/см Н2О   

11.  
Опір випускного оборотного клапану, не 

гірше 
1 см Н2О  

  

12.  
Діапазон регулювання частоти дихання , не 

вужче 

від 0 до 100 

вдих/хв 

  

13.  Співвідношення І:Е, не гірше 2:1～1:6   

14.  Час вдихання, не гірше 0,2 сек -6,0 сек   

15.  
Діапазон регулювання дихального об’єму, не 

гірше 
0 мл-1500 мл 

  

16.  
Роздільна здатність дихального об’єму, не 

більше 
10 мл/хв 

  

17.  
Позитивний тиск у кінці видиху (РЕЕР), не 

гірше 

0 см Н2О – 30 см 

Н2О 

  

18.  Тригер по тиску, не гірше 
-20 см Н2О - 20 

см Н2О 

  

19.  Максимальний хвилинний об’єм, не менше >18 л/хв   

20.  
Роздільна здатність хвилинного об’єму, не 

більше 
0,1 л/хв 

  

21.  Максимальний потік при вдиханні, не менше > 60 л/хв   

22.  
Діапазон регулювання вентиляції апное, не 

гірше 
5 сек - 60 сек 

  

VІІ. Сигнали тривоги: 

1. 
Самотестування апарату при кожному 

запуску 

Наявність   

2. 
Окреме розміщення електронної навігації і 

подачі газу 

Наявність   

3. Трирівнева аварійна система Наявність   

4. 
Сигнал тривоги високого тиску/низького 

тиску  у дихальних шляхах 

Наявність   

5. 
Сигнал тривоги високого/низького 

дихального об’єму 

Наявність   

6. 
Сигнал тривоги зникнення дихального 

об’єму 

Наявність   

7. 

Сигнал тривоги концентрації кисню  

(концентрація за межами верхнього та 

нижнього порогу) 

Наявність   

8. Сигнал тривоги безперервного тиску Наявність   

9. Сигнал тривоги зникнення живлення Наявність   

10. Сигнал тривоги припинення дихання Наявність   

11. 
Сигнал тривоги переривання живлення 

перемінного струму 

Наявність   



12. 
Сигнал тривоги низького заряду 

акумулятору 

Наявність   

13. Характеристики живлення: 

14. Напруга, 220 В Наявність   

15. Частота, 50 Гц Наявність   

16. 
Споживана потужність (без компресора), не 

більше 
40 А 

  

17. 
Тривалість живлення на резервному 

акумуляторі, не менше 
1 год 

  

18. Безмасляний повітряний компресор Наявність   

 

 


