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AEZ/S-212/2014
Załącznik nr 3.7 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 1

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-078/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Opis wymaganych cech / parametrów technicznych 
Wartości wymaganych cech / parametrów technicznych 
Oferowane cechy / parametry techniczne
1
2
3
4
Laser chirurgiczny CO2 Ilość: 1 szt.
Producent (marka) …………………………………………………………………….. (Należy podać) 
Model …………………………………………………………………………………. (Należy podać) 
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) ……… (Należy podać) 

CECHY / PARAMETRY OGÓLNE

Przeznaczenie
Chirurgia stomatologiczna
Tak/Nie


Do bezkontaktowego i bezkrwawego cięcia, odparowywania i koagulacji tkanek miękkich


Konstrukcja
Na podstawie jezdnej z mn. 7 –mio przegubowym ramieniem
……………
(Należy podać)

Typ lasera
Gazowy CO2
Tak/Nie

Panel sterujący
Wyświetlacz dotykowy TFT 
Tak/Nie


Kolorowy
Tak/Nie


Przekątna min 8"
Należy podać
……………………….
PRAMETRY SZCZEGÓŁOWE/TECHNICZNE/FUNKCJONALNE

Długość fali
10 600 nm
……………
(Należy podać)

Moc promieniowania 
W zkresie min 0 - 15 W
……………
(Należy podać)

Długość impulsu
W zakresie min 0,1 ms÷ 2,0 ms 
……………
(Należy podać)

Tryb pracy
Ciągły
Tak/Nie
	


Impulsowy
Tak/Nie
	

Napięcie wejściowe
220 - 240 VAC, 50/60Hz
Tak/Nie
	

Głowica 
50 mm
Tak/Nie
WYPOSAŻENIE

Zwierciadlane prowadnice wiązki
1 kpl.
Tak/Nie
	

Rękojeść 
zabiegowa z soczewką skupiającą FL=125mm 1 kpl.
Tak/Nie
	

Aplikator 
zwierciadlany prosty 1 szt.
Tak/Nie
	

Aplikator 
zwierciadlany kątowy 30°1 szt.
Tak/Nie
	

Aplikator 
zwierciadlany kątowy 15°1 szt.
Tak/Nie
	

Sterownik 
nożny 1 szt.
Tak/Nie
	

Okulary 
do ochrony oczu przed promieniowaniem laserowym 2 szt.
Tak/Nie
	

Kabel 
do zasilania sieciowego z bolcem uziemiającym 1 szt.
Tak/Nie
	

Łącznik 
bezpieczeństwa laser-drzwi (bezprzewodowy)1 szt.
Tak/Nie
	

Etykiety ostrzegawczo-objaśniające
Otwór wyjściowy lasera
Tak/Nie
	


Promieniowanie laserowe

	


Znak zagrożenia

	

Oznakowanie CE 
Wymagane
Tak/Nie
	

Urządzenie spełnia wymagania określone:
	w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74),
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252),
w dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych
Tak/Nie


.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

