
 

 

 

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek 
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727 

www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl 
tel. 54 412 90 00 

Strona 1 z 2 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Załącznik nr 3 

 

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO 

ZESTAW TOMOGRAFII   KOMPUTEROWEJ 

L.p. OPIS  ZASTOSOWANIA   APARATU  TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 

1.  Ogólno-diagnostyczny aparat minimum 128 warstwowy sprzężony ze strzykawką 

automatyczną , w tym wykonujący badania bramkowane EKG 

2.  Przeprowadzanie badania TK tt .wieńcowych i serca ( triple rule out w czasie dyżuru - 

dane aparatu pod kątem aktualnych wymagań NFZ( np ocena czynnościowa serca 

,parametry aparatów - szybkość obrotu lampy itp), specjalistyczne oprogramowanie do 

szybkiej oceny  , w tym wirtualny FFR , ocena planowania do zabiegów 

kardiochirurgicznych , elektrofizjologicznych) 

3.  Przeprowadzanie drobnych interwencji pod kontrola skopii TK (wkłucia, biopsje, 

możliwości badań czynnościowych  - protokoły badań, oprogramowanie) 

4.  Badania z wykorzystaniem perfuzji mózgu (i innych narządów), specjalistyczne 

oprogramowanie do szybkiej oceny pacjentów udarowych  

5.  Ocena porównawcza badań- szybka ocena pacjentów ze stanami nagłymi i 

zaawansowania onkologicznego   (porównywanie wielkości krwiaków , guzów np.: płuc, 

ocena krzywych wzmocnienia) 

6.  Szacunkowa szybka ocena pacjenta (np.: zachłyśnięcia - wirtualna bronchoskopia , 

krwawienia z przewodu pokarmowego – np.: wirtualna kolonoskopia) 

7.  Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych ( aorta- tętniaki , ocena tętnic 

obwodowych kończyn, ocena tt.szyjnych i tt.mózgowych, ocena naczyń trzewnych - 

oprogramowanie automatyczne, półautomatyczne, wirtualne DSA) 

8.  Oprogramowanie do oceny pacjentów z urazami (szybka ocena zarówno dużych urazów 

jak i prostych zmian kostnych , oprogramowanie, protokoły redukujące artefakty od 

protez, coili,  stabilizatorów itp.) 

9.  Oprogramowanie dla pacjentów pediatrycznych (specjalne protokoły niskodawkowe, 

ułatwienia wykorzystywane  przy badaniach dzieci) 

10.  Konieczność przedstawienia oprogramowania liczącego  i sumującego dawki  

promieniowania dla TK  i innych metod używanych w WSS z użyciem promieniowania 

rentgenowskiego dla danego pacjenta - zaawansowane oprogramowanie do zarządzania, 

planowania , oceny przeprowadzonej multimodalnej diagnostyki pacjenta  narażonego na 

promieniowanie i obciążonego podawanych kontrastem 

11.  Konieczność przedstawienia parametrów aparatu do badań pacjentów trudnych (otyłych - 

maksymalne dopuszczalne obciążenia, parametry techniczne stołu, gantry -średnica), 

ruszających się itp. 

12.  Konieczność przedstawienia najkorzystniejszego funkcjonalnie i ekonomicznie systemu 

zarządzania stacjami opisowymi lekarskimi i oprogramowaniem (stacja vs serwer , 
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propozycje dla minimum 4 jednocześnie pracujących lekarzy radiologów w pracowni TK 

ewentualnie jednocześnie inne zadania, możliwość pracy zdalnej) 

13.  Potencjalne możliwości rozbudowy aparatu o kolejne oprogramowanie, funkcjonalności  

============================================================================= 

Z uwagi na możliwość docelowego zakupu z użyciem środków unijnych, poniżej załączono  

WYMAGANIA MINIMALNE W RAMACH KONKURSU POIŚ 

1. zestaw do tomografIi [kpl]_1 

Tomograf komputerowy: 

- Liczba warstw uzyskiwanych w jednym obrocie lampy: 128,-o Moc generatora: min.72, 

- Czas skanu/obrotu lampy: max. 0,35 s, 

- Pojemność cieplna lampy: min. 7 MHU, 

- Prąd lampy: min. 600 mA, 

- Minimalne napięcie lampy przeznaczone do diagnostyki dzieci: 70 - 80 kV, 

- Maksymalne napięcie lampy przeznaczone dla pacjentów otyłych: 135 - 140 kV, 

- Maksymalna waga pacjenta: min. 201 kg, 

- Zakres skanowania: min. 160 cm, 

- Średnica otworu gantry: min. 70 cm 

- Konsola akwizycyjna (operatora): min. 2 monitory kolorowe LCD o przek. 19" 

- min. 2 monitory kolorowe LCD o przek. min. 19"; serwer obsługujący stacje kilenckie: min 32 GB 

RAM 

- stanowisko znieczulenia: kompletne stanowisko anestezjologiczne składające się z aparatu do 

znieczulania, wyposażonego w m.in. elektryczny respirator umożliwiający wentylację pacjentów w 

trybach PCV, VCV, SIMV/PC, moduł pomiaru i analizy gazów anestetycznych, O2 i CO2. W komplecie 

kardiomonitor zapewniający pomiar m.in. EKG, SPO2, NIBP, Temperatura, 2 x IBP. W zestawie m.in. 

moduł pomiaru zwiotczenia mięśni, parownik oraz niezbędne oprzyrządowanie umożliwiające pracę, 

- Obrazowanie serca i naczyń bez artefaktów 

- Strzykawka/wstrzykiwacz kontrastu 
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