
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

Przykładowy wygląd sprzętu:



Specyfikacja:

L.P. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w sprzęt / unit stomatologiczny/ Warunek

1. Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe( jednego producenta) TAK

2. moduł trójdrożnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji TAK

3. moduł turbinowy ze światłem TAK

4. moduł  bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA (100-40000 obr./min. 3,3 Ncm) TAK

5. moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami TAK

6.

moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 

mW/cm2) TAK

7. hamulce rękawów TAK

8. odłączalne rękawy instrumentów TAK

9. aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe TAK

10. przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą TAK

11. hamulec mechaniczny stolika lekarza TAK

12. obrotowa taca pod konsolą (przesuwana wzdłuż miejsca mocowania) TAK

13. ASEPTYCZNY PANEL STEROWANIA PRZY KONSOLECIE LEKARZA: TAK

14.

możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera  poprzez 

trójpolowy cyfrowy wyświetlacz z dokładnością: 1% dla turbiny i skalera oraz 1 000 obr/min dla mm

TAK



15. negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym TAK

16. funkcja ENDO - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł) TAK

17.

mikrosilnik elektryczny z możliwością podłączenia prostnicy i kątnicy z chłodzeniem wewnętrznym i podświetleniem 

końcówek (ze światłem, sygnalizacja odwrotnych obrotów - świetlna regulacja sprayu przy mikrosilniku), zakres obrotów 

[rpm] 200 - 40000, moc 58 W TAK

18. zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy) TAK

19. włącznik/wyłącznik światła w końcówkach TAK

20. napełnianie kubka pacjenta TAK

21. spłukiwanie misy spluwaczki TAK

22. włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej TAK

23. sterowanie pracą fotela (siedzisko: góra/dół ; oparcie: składanie/rozkładanie) TAK

24. możliwość programowania 4 pozycji pracy TAK

25.

wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem / wyłączeniem lampy 

operacyjnej) TAK

26.

strzykawko - dmuchawka trójdzielna ze zdejmowaną obudową, końsówką do sterylizacji i przyciskamin zapobiegającymi 

dostawanie się zanieczyszczeń do jej wnętrz TAK

27. osłona silikonowa pod instrumenty z mozliwością sterylizacji TAK

28. zakres ruchów stolika min 780 - 1200 mm TAK

29. sprężarka TAK

30. ELEKTROMECHANICZNY FOTEL DENTYSTYCZNY STERN 300 (zakres ruchu 40-81 cm, max. udźwig 190 kg) TAK



31. napęd elektryczny TAK

32. niezależny ruch fotela w stosunku do miski spluwaczki, lamy panelu asysty i stolika lekarza TAK

33. programowanie pozycji fotela (min 4 programy + ostatnia pozycja pracy) TAK

34. zakres ruchów stolika min 780 - 1200 mm TAK

35.

zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia 

TAK

36.

wychylany horyzontalnie sterownik nożny  funkcji fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, aktywacja przedmuchu i sprayu 

w końcówkach, wywołanie pozycji „0” i „spluwaczkowej” z powrotem do ostatniej pozycji pracy z włączeniem/wyłączeniem TAK

37. funkcja włącz/wyłącz pompę ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela TAK

38. bezszwowa tapicerka TAK

39.

zagłówek z blokadą mechaniczną z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach z wymienną wkładką w celu jej dezynfekcji

TAK

40.

zabezpieczenie zagłówka [przed całkowitym wyciągnięciem z oparcia. Wysunięcie zagłówka ponad oparcie ponad 400 mm dla 

wysokich pacjentów TAK

41. wyłącznik unitu zamontowany w podstawie fotela TAK

42. max udźwig do 190 kg, zakres ruchów 40 - 81 cm. TAK

43. HALOGENOWA LAMPA OŚWIETLENIA POLA PRACY VENUS (temperatura barwowa 4900’K) : TAK

44. dwustopniowa regulacja natężenia światła (8000 lub 22500 lux) TAK

45. praca głowicy w dwóch płaszczyznach TAK

46. natężenie światła ≥ 30000 lux TAK



47. pobór prądu < 10 W TAK

48. zakres regulacji oświetlenia w trzech osiach z możliwością oświatlenia z za głowy pacjenta leżącego TAK

49. światło > 5700 Kelvina TAK

50. obudowa lampy zpobiegajaca zapyleniu luster TAK

51. włączanie i regulacja lampy - bezdotykowe oraz ze stolika lekarza TAK

52.

BLOK SPLUWACZKI ZE SZKLANĄ, ODCHYLANĄ, ZDEJMOWANĄ MISĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ OBROTU W KIERUNKU PACJENTA (270 

STOPNI) : TAK

53. wewnętrzny obiegi wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów) TAK

54. misa ceramiczna zintegrowana z blokiem spluwaczki, TAK

55. wąski blok spluwaczki max 350 mm umożliwiający wygodny dostępo do pacjenta z jego lewej strony TAK

56.

podwójne ramię asystenckie z  panelem sterowania dla asysty (obsługa spluwaczki, funkcji fotela, pozycja „0” i 

„spluwaczkowa”) z instalacją ssakową (2 rękawy, 2 filtry, 1 kolektor, równoległa praca rękawów ssących, gniazda 16 mm i 11 

mm, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) TAK

57. okablowanie unitu umożliwiające instalację (również w przyszłości) urządzeń multimedialnych TAK

58. ślinociąg wodny TAK

59. kompresor stomatologiczny z osuszaczem powietrza,  pojemność zbiornika 10 l TAK

60. emisja hałasu max 75 dB, wydajność min 70 l/min TAK

61. zasilanie 230 V TAK

62. podciśnienie 180 mbar TAK



63. wydajność 4l/min TAK

64. emisja hałasu max 60 dB TAK

65. Krzesło dla lekarza TAK

66.

podstawa stabilna na kółkach gumowanych, przeznaczonych dla wszystkich powierzchni delikatnych (glazury, paneli, 

marmuru, wykładziny, desek) z obrotem we wszystkich kierunkach TAK

67. teleskop podnoszący siedzisko TAK

68. siedzisko ergonomiczne umozliwiające właściwą postawę lekarza z pełnym podparciem pod pośladkami TAK

69. podparcie pod plecy z regulacją "przód - tył" TAK

70.

poszycie łatwo zmywalene i odporne na środki dezynfekcyjne, bezszwowe o właściwości i kolorze zgodne z fotelem pacjenta

TAK

71.
autoklaw tybu B do   18l

L.P. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w meble

1. blat roboczy na szafkach TAK

2. biurko (wys. 74 cm., szer. 180 cm., gł. 80 cm.,), fotel na kółkach TAK

3. szafa na narzędzia częsciowo zaszklona TAK

4. meble medyczne rozsuwane na nóżkach TAK

Określone wyżej parametry oraz oprzyrządowania stanowią minimalne wymagania stawiane zamawianemu unitowi stomatologicznemu.Wszystkie 

parametry techniczne należy udokumentować załaczonymi odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta w oryginale. 



5. meble medyczne rozsuwane z szafką pod zlew TAK

6. szafka narożna TAK

7. meble wykonane z surowców gładkich i łatwych do utrzymania w czystości o jasnych barwach TAK

8. szuflady wyposażone w system pełnego wysuwu oraz samodotykania TAK

9. uchwyty wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej TAK

10. asystor na kółkach (wys. Max 86 cm., szer. 50 cm., gł. 40 cm., szuflady: 293 mm, 140 mm, 115 mm, 85 mm) TAK

Wymagane jest, sprzęt  i meble stomatologiczne  posiadały certyfikaty  i okresy gwarancji.
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