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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety, oferujemy dostawę lasera diodowego terapeuyucznego

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne
Parametry techniczne oferowane
1
2
3
4

Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………
rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2012 r.)  (Należy podać)

Laser 
Biostymulacyjny
TAK/NIE

Wyposażenie
Oprogramowanie dla stomatologii
Należy podać

Wyposażenie
sondy dla stomatologii
TAK/NIE

Funkcje eksploatacyjne lasera biostymulacyjnego
- sterownik posiadający min. 3 uniwersalne gniazda umożliwiające dowolne podłączenie sond zabiegowych
- licznik czasu pracy sterownika i sond
- wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu
- sterownik umożliwiający pracę z różnymi sondami zabiegowymi tj, sondy punktowe, sonda powierzchniowa (prysznicowa)
- pomiar mocy sond
- podświetlany wyświetlacz LCD
- oprogramowanie w języku polskim  
- regulacja mocy (tempa dawkowania
- wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej w czasie trwania zabiegu dawki 
(narastająco) 
- sygnalizacja dźwiękowa błędnego/nieprawidłowego ustawiania parametrów
- automatyczne przeliczanie dawki (i czasu zabiegu) w zależności od wielkości pola zabiegowego  

TAK/NIE

Zestaw min. 3 rodzajów gotowych procedur terapeutycznych z opisami, uruchamiane klawiszem szybkiego dostępu 
procedury zabiegowe dla fizjoterapii - min.60
procedury zabiegowe dla stomatologii – min.50
procedury użytkownika dla sond punktowych – min.30.
TAK/NIE

Emisja światła w sondach punktowych ciągła i impulsowa 
w min. zakresie 1-10 000 Hz
(Należy podać)

Możliwość ustawienia poszczególnych parametrów zabiegu tj. 
- czas zabiegu do min.60 min, 
- dawka, 
- dawka/cm2, 
- pole zabiegu,
 - częstotliwość,
 - mocy sondy
 w zakresie min. 20- 100% 
TAK/NIE

Wyposażenie aparatu 
- sonda punktowa światło czerwone R, długość fali 658 nm,  
moc min. 35 mW
- sonda punktowa światło podczerwone IR 
długość fali 808 nm,  
moc min.250 mW
(Należy podać)

Pobór mocy 
maks. 20 W
(Należy podać)

Wyposażenie zestawu
Min. 2 aplikatory światłowodowe do stomatologii 
okulary ochronne
TAK/NIE

Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu. w wersji papierowej i elektronicznej.
TAK
TAK/NIE

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
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