
Predmet zákazky: Prístroj na vyšetrenie sluchu novorodencov

Ponuka na skríner sluchu PATH Medical Sentiero Screening.
Sentiero nemeckého výrobcu Path Medical je najnovšia generácia osvedčeného systému pre univerzálny 
skríning a vyšetrenie sluchu metódou OAE (TEOAE, DPOAE). Pracuje s klinicky overeným algoritmom 
vyhodnotenia nameraných hodnôt a tvorí kombináciu, ktorá doposiaľ nebola k dispozícii v jednom prístroji. 
Sentiero disponuje unikátnym systémom pre potláčanie artefaktov, ktorý spoľahlivo  rozlišuje externý hluk a 
akustickú odozvu pacienta. Je k dispozícii v rôznych kombináciách metód vyšetrenia podľa voľby a 
preferencií zákazníka. Sentiero Basic je pevne predkonfigurovaný systém, ktorý nie je možné rozšíriť o 
žiadnu inú metódu. Veľký, prehľadný, farebný dotykový displej zobrazuje prehľadné menu ovládania, priebeh
merania a po krátkom čase zobrazí výsledok. K dispozícii je aj kompletná grafická nápoveda prípravy 
merania a používania prístroja. Path Medical ponúka komplexné riešenie funkčného programu skríningu 
sluchu novorodencov vrátane centrálneho registra dát a automatizovaného riadenia následnej starostlivosti 
o novorodencom, ktorým skríning ukázal negatívnu hodnotu. Platforma Sentiero je kompletne pripravená pre
centrály zber dát. Sentiero nevyžaduje pri použití TEOAE metódy žiadny spotrebný materiál.

Štandardné príslušenstvo:

 farebná dotyková obrazovka s intuitívnym ovládaním

 online nápoveda a navigácia

 TEOAE sonda s prípojným káblomsada

 násadcov pre sondu, dezinfikovateľné

 10-hodinová prevádzka na interný akumulátor

 USB port a PC konektory

 brašňa pre prístroj a príslušenstvo

Pol.  Popis  Obj. č. ks Cena / ks Cena celkom 

1 Sentiero Screening, základný prístroj pre skríning sluchu 
novorodencov metódou TEOAE (rýchle testovanie a 
diagnostika), s možnosťou editácie pacientskych dát. Vrátane 
TEOAE vyšetrovacej sondy.

100250-SC-T-
LT

1 3.150,00 3.150,00

Voliteľné príslušenstvo

2 Tlačiareň štítkov ABLE pre tlač výsledkov vyšetrenia; vrátane 
prípojného kábla.

100686 1 513,00

3 MIRA PC softvér je možné zdarma nainštalovať na 
koľkokoľvek PC. Použitie softvéru pre upgrade Sentiero na 
najnovší firmvér alebo pre vkladanie pacientskych dát a ich 
následný prenos do Sentiero je zdarma.
Platená licencia (SWCOM) pre každý Sentiero je nutná na 
sťahovanie nameraných dát do MIRA databázy v PC. Zároveň 
je možný kompletný dátový menežment vrátane exportu do 

100116 1 630,00
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Predmet zákazky: Prístroj na vyšetrenie sluchu novorodencov

Pol.  Popis  Obj. č. ks Cena / ks Cena celkom 

NOAH, GDT alebo iných databáz.

Celkom: 3.150,00

Zľava v %: 0 - ,00

Spolu bez DPH: 3.150,00

DPH 20%: + 630,00

Cena celkom v € vrátane DPH: 3.780,00

Ceny sú uvedené v €, bez DPH a nezahŕňajú pravidelné kalibrácie a prehliadky podľa pokynov výrobcu.

Konečná cena vrátane: dopravy do Dolného Kubína, inštalácie a zaškolenia obsluhy, 24 mesačného
záručného servisu

Dodacia lehota: 4 - 6 týždňov

Platba: do 30 dní odo dňa odovzdania a inštalácie

Ceny platné do: 31.10.2021

Záručná lehota: 24 mesiacov

Inštalácia, periodické prehliadky a servis: DARTIN Slovensko  spol. s r.o., Prešov, Bratislava
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