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Директору  

Комерційна пропозиція 

Новинка від Cardiac Science (США), замість Powerheart® AED G3pro, які добре зарекомендували 

себе не тільки в Україні, але і у всьому світі, прийшли не менш класні Powerheart® AED G5 Semi-

automatic (Напівавтомат). Апарат має невелику вагу, потужну батарею, пило / вологостійкий 

корпус, систему контролю якості проведення СЛР, а також добре відомі функції 

самотестування RescueReady®, RescueCoach ™, безліч опцій і аксесуарів. 

 Найменування 
К-ть 
(од.) 

Ціна 
(грн/од) 

без ПДВ* 

Ціна 
(грн/од) 
з ПДВ 

 

Автоматичний зовнішній дефібрилятор 
"Powerheart G5S" + одна упаковка 
одноразових електродів для дорослих, 
 
виробництва «Cardiac Science Corporation” (США) 

1 67 757,00* 72 500,00 

* На  основі  п. 6 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 71 підрозділу 2 «Особливості справляння податку на 
додану вартість» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України та приписів Постанови КМУ «Про затвердження 
переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COV1D-
19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від 
оподаткування податком на додану вартість» від 20 березня 2020 р. № 224. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напівавтоматичний режим керування. 

Форма імпульсу: біфазний, експонентна форма. 

Діапазон розрядів (Дж): від 95 Дж до 354Дж (для дорослих). 

Педіатричний режим: діапазон розрядів від 22 Дж до 82 Дж. 

Наявність автоматичного налаштування енергії відповідно імпедансу пацієнта 

Наявність автоматичної відміни розряду якщо ритм змінився 

Наявність голосових підказок на українській та російській мовах 

Наявність USB порт для передачі збережених даних на ПК 

Синхронізація розряду: вбудована автоматична функція синхронізації 

Наявність визначення імпульсів кардіостимулятора 

Голосові підказки на українській мові 

Мова інтерфейсу: подвійна, на вибір клієнта. 

Відображення на дисплеї: 

- текстові підказки; 

- кількість виконаних розрядів; 

- таймер СЛР 

Наявність індикації: 

- стану батареї; 

- стану електродів; 

- готовності до роботи 

Електроди для дефібриляції одноразові, самоклеючі, неполяризовані 

Термін зберігання електродів 24 (двадцять чотири) місяці 

Акумулятор літієвий, що не перезаряджається 

Термін експлуатації акумулятора не менше 4 років 

Ємність акумулятора не менше 400 розрядів 

Наявність автоматичного самотестування 

Щоденне, щотижневе, щомісячне: тестування електричних схем, програмного забезпечення 

AED, батареї і електродів (наявність і функціональний стан). 

Щотижневе: включає частковий розряд енергії. 

Щомісячний: включає повний цикл розряду. 
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ВАЖЛИВО: прилад самостійно проводить самотестування всіх модулів і елементів. У разі 

виявлення несправності, автоматично включається звукова і світлова сигналізації. 

Самотестування допомагає тримати прилад в повній бойовій готовності до застосування. 

Розміри (В × Ш × Г): 9 см × 23 см × 30 см. 

Вага: 2,6 кг, включаючи батарею і електроди. 

Пило / вологостійкість: IP55. 

Робоча температура: від 0 ° С до 50 ° С. 

Допустима висота над рівнем моря: від -382 м до 4594 м. 

Стійкість до падіння: MIL-STD 810G-, 516,6 (Процедура IV) для падіння з висоти 1.22 м. 

Обов’язкова комплектація: 

- дефібрилятор 

- акумулятор 

- дефібриляційні електроди для дорослих 

- програмне забезпечення для перегляду збереженої інформації 

- інструкція користувача українською мовою 
Аксесуари та опції для автоматичних зовнішніх дефібриляторів 

 Найменування 
К-ть 
(од.) 

Ціна 
(грн/од) 
з ПДВ 

 

Електроди для дефібриляції (дорослі) для Powerheart 
AED G5 - 1 пара 

1 3 190,00 

 

Педіатричні електроди для дефібриляції для 
Powerheart AED G5 - 1 пара 

1 4 350,00 

 

Шафа для настінного монтажу з  замком, звуковою 
сигналізацією та світловою сигналізацією - мигалка 

1 15 805,00 

 

Сумка для транспортування  Powerheart  AED G5 
Premium з ремінцем 

1 7 830,00 

 
 
Залишаємо за собою право змінювати вищенаведену інформацію та ціни. 
 
Гарантія: - на Автоматичний зовнішній дефібрилятор "Powerheart G5S" – 5 (п’ять) років. 

    - на аксесуари гарантія не поширюється. 
 
Порядок розрахунків: - за домовленістю. 
 
Строк постачання: Строк постачання протягом 5-45 кал.днів в залежності від наявності на складі. 
 
Ціни вказані на умовах поставки DDP – місце призначення м. ________, та включають всі обов‘язкові 
витрати і податки (що підлягають сплаті Виконавцем), доставку до місця призначення, навчання лікарів-
спеціалістів, монтаж, пуско-наладку та сервісне обслуговування на протязі гарантійного періоду 
 

 

З повагою,                                                                      

Директор ТОВ “МК“КАРДІО”                                                                           Чумаченко Л.М. 

 
 
Вик. Самойленко Оксана 
050 443 03 31 
067 178 02 83 
 


