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Dotyczy: Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie procedury otwartej na realizację usługi
w zakresie zakupu i dostawy niezbędnego do realizacji badań zintegrowanego urządzenia medycznego
z eye trackerem, przeznaczonego do komunikacji dla osób niepełnosprawnych.

Zamówienie prowadzone jest w ramach grantu, tytuł: ,,Język ucieleśnionyw niepełnosprawnym ciele"
kierowanego przez dr hab. prof, ucz. Agnieszkę Maryniak,
Wymagania dot. medycznego urządzenia z eye trackerem przeznaczonego do komunikacji dla osób
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Parametry wymagane
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Urządzenie medyczne monitorujące pracę gałek ocznych tzw"
System do wsparcia oceny neuropsychologicznej, terapii poznawczej
i komunikacji pozawerbalnej, oparty na technologiiśledzenia wzroku
System do komunikacji pozawerbalnej wyposazony w okulograf imatrycę dotykową, w
skład ktorego wchodzą: zintegrowane urządzenie (jednostka obIiczeniowa, okulograf) +
specjaIistyczne (preinstaIowane) oprogramowanie pracujące w trybie bezobsługowym
(bez koniecznościwyłączenia oprogramowania i przejścia do systemu operacyjnego, bez
konieczności obsługi ol<u Iografu za pomocą odrębnego oprogramowa
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Mobilna stopka dla urządzenia umozliwiająca jego ustawienie na biurku i stole.
Certyfikat wyrobu medycznego dla Zintegrowanego urządzenia (jedno urządzenie, na
ktore składa się: jednostka obliczeniowa, okulograf preinstalowane oprogramowanle
praculące w trybie bezobsługowym)- min. klasa
I
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Ocena stanu neurologicznego pacjenta

I.

Badanie zmysłów komunikacji, w tym mozliwość badania ograniczonego zakresu widzenia
wraz z wizualizacją tego deficytu i automatycznym zaplsywaniem wyników odrębnie dla
kazdeeo pacienta.
Badanie funkcji poznawczych, min. w następującym zakresie:

2.

-

badanie funkcli językowych (min. 1 zadanie dedykowane sprawdzaniu rozumienla
pojedynczych słów, rozumienia prostych zdan, czytania wyrazów ze zrozumieniem)

-

badanie funkcji wzrokowo-przestrzennych (min,

1

zadanie

dedykowane

sprawdzaniu rozpoznawania obiel<tów, percepcji rozmiarów, percepcji kolorów)

-

badanie pamięci (min, 1 zadanie dedykowane sprawdzaniu pamięci semantycznej,
pamięci materiału wzrokowego)

badanie myślenlai wyobraźnie (min. 1 zadanie dedykowane sprawdzaniu myś|enia
p

rzyczynowo s|<utkowego, klasyf i kacj l obiektów)

badanie kompetencji komunikacyjnych
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placowki opięki zdrowotnej, min
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Neur orehabilitacja
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Cwiczenie funkcji językowych, w tym mtn. dedykOwane Cw|czenla
zdan, czytanie zdan ze ZroZUmieniem, Ćwiczenie słuchu
skomplikowanych
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\^/\/q7llkiwanie roznic miedzv obrazkami, sYnteza obrazka

pamlęc operacyJną, orle
Ćwiczenie pamięci, w tym min. dedykowane ćwiczenia na
eksPozycji.
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Ćwiczenie myślenia, W tym min. dedykowane CWiCZenlę na CWlcZenle
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cwlczenla fld
Ćwiczenie umiejętnośc] komunikacyjnych, w tym min. dedyKowane
wyrazanie
ćwiczenie zdolnościosiągania załozonego przez siebie celu wypowiedzi,
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potrze b.
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ćwiczeń przeznaczonych do stymulacli i terapii dzieci pozbaw|onvcn
na
animacjach
(ćwiczenia
bazujące
komunil<acji, z powaznymi deficytami intelektuaInymi
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interaktywnych), W tym ćwiczenia lateralizacji, takie
kinezjologiczna _
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Kom unikacja i rozrywka

ll

wir,u.t* t nńtury

4.

Stymuiacja wzroku
quo WeOry 696|pej (zawierający ml
Odtwarzacz muzyki
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Elektl roniczna rejestracja i wizualizacja wynikÓw
L
2.
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Automatyczne zapisyw€ nie wynikÓw zada ń
Eksport wyników do pliku PDF, PNG i CSV
Mozliwośc kopiowania na zewn
rVorri*oSĆ wyświetienia wyników w postaci ta

Mod uł zdalnej obsługi zadań
1,,

przypdu
Możliwośćbezdotykowej obsługi systemu za pomocą plIota (przefączanle
testowych w zadaniach)

Zakrlls licencji
l_
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TN,.osr. niczona liczba pacjentów

Licencia nieograniczona czasowo

Tryb y pracy

1. I Dwuoczny
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Technologia śledzenia wzroku
L
Rozdzielczośc kątowa: min. 0,5"
2.
Rozdzielczość czasowa: min. 30 Hz

Wybrane parametry
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Wybor sposobu wyświetlania treścina ekranie urządzenia dostosowany do deficytu
wzrokowego użytkownika (moz|iwa interakcja wzrokowa z wszystkimi prezentowanymi,
aktywnymi treściami, mimo ograniczonego zakresu widzenia), Parametr zapisywany
odrębnie dla kazdego pacjenta.
Mozliwość obiektywizacji odpowiedzi pacjenta (mieszanie dostępnych odpowiedzi w
zadaniach)

Mozliwoścwłączania l wyłączania trybu sterowania wzrokowego za pomocą piIota w

3,
4,

zadaniach i ćwiczeniach.

Tworzenie indywidualnych kont użytkownlkow (kart

6.

personalizacja ustawień systemu
Pasywne chłodzenie jednostki obliczeniowej
Przekątna ekranu min. 19"

7.

Ekran dotvkowv

5.
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profili pacjenta)

-

zapis wynikow

+

Pozostałe wymagania
I.
2.
3,

Edytor tr€ści multimedialnych (moż|iwośćtworzenia własnych prezentacji, treŚci
te ra pe

utycznych

)

Sprzęt gotowy do uzytku (kompIet akcesoriów) bez dodatkowych inwestycji ze stronv
zamawiaiacego
lnstrukcia pisemna w jęz, polskim dostarczona wraz ze sprzętem

urzadzenie medvczne monitoruiące prace gałek ocznvch musi bvć zintegrowane i posiadać:

1.

2.
3,

4,
5.
6.

7.

certyfikat urządzenia medycznego klasy pierwszej (na całe urządzenie),

program, który nie będzie potrzebował do działania innych niezbędnych dodatkowych
programów , oprócz tego który jest w urządzeniu,
możliwośćdodawania osób badanych do bazy danych urządzenia i zapisu wyników na
indywidualnych kontach pacjentów,
moduły: oceny stanu neurologicznego, neurorehabilitacji oraz komunikacji alternatywnej,
chłodzenie pasywne (wewnątrz budowy nie może posiadać żadnego wentylatora,
wielkośćekranu 19,5 cala,
urządzenie nowe na gwarancji min. 24 miesiace,
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