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In atentia doamnei Dudan Cristina 
 

OFERTA DE PRET 
Nr. RM MAA 9923/22/07/2021 

 
 

Stimata doamna,  
In urma solicitarii dvs. avem placerea de a va face cunoscuta oferta noastra de pret 

dupa cum urmeaza pentru: 
 

 
1. DEFIBRILATOR  PORTABIL  AED, MODEL: PROL7-SAM 

 
  

 
DESCRIERE:  
 
RESCUE SAM este un defibrilator semi-automat extern conceput pentru furnizarea de 
indicații pentru o operațiune de salvare simpla, cu solicitări vocale directe. Este ușor si cu 
bateriile atașate pentru o maximă portabilitate. 
RESCUE SAM este conceput pentru a trata fibrilația ventriculara (VF) și tahicardia 
ventriculară (VT). 
Date tehnice: 
 

• MODUL DE OPERARE: semi-automata 

• Forma de undă: BTE (tip exponențial bifazic trunchiat); compensate impedanță 

• ENERGIE: 200J fix ca noile norme AHA 2010 
- Adult: nominală 200 J, la o sarcină de 50 Ω 
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- Sugari / copii: mai puțin de 50J utilizând atenuat opțional tampoane copii 

• SHOCK ENERGY precizie: în conformitate cu IEC EN60601-2-4 

• SHOCK-TO-SHOCK ciclu temporal: de obicei mai puțin de 20 de secunde 

• PROTOCOL: solicitările vocale și indicatori Ghid de utilizare prin protocol în Limba 
Romana 

• Stimulator cardiac: detecție și de respingere 

• CHARGE CONTROL: automat cu soft-ul (de 
detectare aritmie, sistemul de control și de 
încărcare) 

• Timp de încărcare de la "SHOCK ADVISED" 
(Recomandare Soc): <8 secunde, tipic cu noua 
baterie 

• Instrucțiuni vocale: mesaje vocale detaliate ghid 
de răspuns pentru utilizarea defibrilatorului 

• Controale: buton de soc, Info-buton, buton 
On/Off 

• Indicatori: LED-uri (culori diferite), transmite 
Info-buton 

• Indicator de încărcare completă: 
- Solicitările vocale (apăsați butonul de șoc roșu) 
- Butonul roșu de șoc pâlpăie intermitent 
- Dezarmare: o dată încărcat, Rescue SAM dezarmează dacă: 

- Ritmul cardiac al pacientului a devenit ritm non-shockable, sau 
- Butonul șoc nu este apăsat în 15 secunde după ce a fost armat, sau 
- Butonul Power ON / OFF este apăsat pentru a porni OFF, sau  
- Plăcuțele defibrilator sunt îndepărtate de pe pacient sau  
- Plăcuțele conector sunt deconectate 

• LIVRARE SHOCK: șoc-ul este livrat dacă butonul de șoc este apăsat în timp ce 
defibrilatorul este armat 

• IZOLARE pacientului: Tip BF 

• BATERIE: 12 Volt DC, 4,2 Ah, litiu dioxid de mangan, de unică folosință cu durata de 
viață lungă 

• Capacitate Baterie: șocuri min. 200 sau 4 ore timp de funcționare continuă 

• Auto-testare zi de zi: teste de sistem, circuite, livrare undă, capacitatea bateriei și 
software-ul. 

• Testare baterie după inserare: după introducerea bateriei începe automat auto-
testarea și verificarea interactivă a dispozitivului. 

• Date stocate: primele 60 de minute de ECG și evenimente, întregul incident și decizia 
de analiză. 

• Descărcare date cu cablu USB 



       Specialized Medical Equipment, Furniture & Gas Systems 

 

 

3 | Romania, Bihor, Oradea, Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 6, Ap. 2, Cod postal 410 050, CUI. RO31388540, 

J05/467/2013; office@regiomed.ro, www.regiomed.ro; Mobil 0040/740406623, Tel/Fax. 0040359/815.953 

 

• Greutate: 2.2 kg cu bateria instalată 

• Dimensiuni: 80 x 300 x 270 mm. 
 
Garanție pt. defibrilator (fara accesorii) : 5 ani. 
 
 
 
Set standard inclus in preț : 
 

• Unitatea principală 

• Baterie  

• Un set padele adulti 

• Geanta transport 
 
Pret unitar : 5.990 Lei fără TVA 
Accesorii opționale contra cost : 
 

• Padele pediatrice : 389 Lei fără TVA 

• Baterie rezerva : 899 Lei fără TVA 

• Extra padele pentru adulți : 235 Lei fără TVA 
 
IMPORTANT! 
 
Recomandam la achizitionarea defibrilatorului si achizitionarea a doua seturi de pad-uri 
de unica folosinta. Valabilitatea acestor pad-uri este de 2 ani. 
 
 
Mentiuni:   
 
Preturile de mai sus NU includ TVA-ul, includ transportul. 
Garantie:  24 luni. 
Oferta este valabila 30 zile de la intocmire. 
 
Muntea Andrei 
TEL.: 0771.251.797, 
Fax: 0359.815.953 
office@regiomed.ro   
www.regiomed.ro 

http://www.regiomed.ro/

