
Załącznik nr 4 do SIWZ 
z dnia 29.10.2010 r.  

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot oferty : Kolumna anestezjologiczna zawieszona z lampą zabiegową

Wykonawca:

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : 2010

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE

1. Kolumna anestezjologiczna 
przeznaczona do instalacji na sali zabiegowej, 
umożliwiająca doprowadzenie zasilania 
do aparatu do znieczulania ogólnego
zawieszona razem lampą zabiegową 
na wspólnej konstrukcji podstropowej.

TAK

1.1. Typ kolumny anestezjologicznej:
- nazwa (model):
- numer katalogowy:
- producent:

podać

1.2. Typ lampy zabiegowej:
- nazwa (model):
- numer katalogowy:
- producent:

podać

1.3. Sufitowa kolumna zasilająca składająca się 
z poziomej głowicy zasilającej zawieszonej 
na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z regulacją 
wysokości.

TAK

1.4. Możliwość podniesienia głowicy zasilającej na wysokość 
powyżej 200 cm nad podłogą (zapewniającą swobodne 
przejście pod kolumną), lub obniżenia jej na wysokość 
150 cm nad podłogą (zapewniającą łatwy dostęp 
do gniazd).

TAK

1.5. Możliwość szybkiego obniżenia lub podniesienia głowicy 
zasilającej: pełna zmiana wysokości z pozycji najniższej 
do najwyższej w czasie poniżej 5 sekund.

TAK

1.6. Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania 
w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych 
śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów 
odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

TAK

1.7. Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane 
następujące gniazda: 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: 
- tlen – 2 szt.
- sprężone powietrze – 2 szt.
- podtlenek azotu – 1 szt.
- próżnia – 2 szt.
b) odciąg gazów anestetycznych – 1 szt.
c) gniazdka elektryczne 230 V – 6 szt.
d) bolce ekwipotencjalne – 6 szt.
e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt.

TAK
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1.8. Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem 
szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA), 
lub zgodne z normą DIN 13260-2 (tzw. typ DIN) 
do wyboru przez Zamawiającego 
(decyzja przed podpisaniem Umowy).

TAK

1.9. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone 
znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami 
kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.

TAK

1.10. Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą 
PN-EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany 
sprężonym powietrzem 5 bar.

TAK

1.11. Gniazdka elektryczne z bolcem, 
bryzgoszczelne (z klapką), 
stopień ochrony min. IP44.

TAK

1.12. Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. TAK

1.13. Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome 
szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: 
po jednej szynie z lewej i z prawej strony.

TAK

1.14. Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika 
(punkt mocowania do stropu) 
do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1,5 metra

TAK

1.15. Blokada obrotu ramion zwalniana przyciskami dla każdego 
ramienia niezależnie. TAK

1.16. Jedno z ramion wysięgnika kolumny uchylne, realizujące 
ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) 
w zakresie powyżej 50 cm.

TAK

1.17. Konstrukcja lampy zabiegowej i jej parametry 
zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 
„Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa 
opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”. 

TAK

1.18. Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku 
dwuramiennym. 
Jedno z ramion uchylne, umożliwiające regulację 
wysokości.

TAK

1.19. Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub 
umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą 
w trzech prostopadłych osiach.

TAK

1.20. Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt sterylny 
z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować 
w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC. 

TAK

1.21. W komplecie 6 dodatkowych rękojeści. TAK

1.22. Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w zintegrowane 
uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. TAK

1.23. Panel sterowania lampy umieszczony przy kopule, 
umożliwiający 
a) włączane i wyłączanie lampy, oraz 
b) elektroniczną regulację natężenia światła 
wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia 
światła.

TAK

1.24. Maksymalne natężenie światła Ec lampy: 
około 100 000 lux (±20%) TAK

1.25. Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła 
lampy w zakresie od 50 % do 100 % Ec  lub większym. TAK

1.26. Średnica pola d10 ≥ 15 cm TAK

1.27. Możliwość powiększania pola lampy głównej poprzez 
obrót uchwytu sterylnego. TAK
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1.28. Źródło światła lampy: 
centralnie umieszczona żarówka halogenowa o mocy 
nominalnej nie większej niż 150 W.

TAK

1.29. Lampa wyposażona w system automatycznej aktywacji 
identycznej żarówki zapasowej, 
w przypadku przepalenia się żarówki podstawowej.

TAK

1.30. Lampa zapewniająca białe światło: 
temperatura barwowa światła lampy głównej 
Tc powyżej 4000 K

TAK

1.31. Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: 
współczynnik oddawania barw lampy głównej 
Ra powyżej 90%

TAK

1.32. Lampa zapewniające możliwość pracy w dużym zakresie 
odległości lampy od pola operacyjnego: 
pomiar głębokości oświetlenia 
(wg Polskiej Normy PN-EN-60601-2-41) 
L1+L2 ≥ 100 cm

TAK

1.33. Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: 
gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, 
bez trudnych do czyszczenia otworów lub wąskich 
szczelin, wykonana z materiałów odpornych na działanie 
środków dezynfekcyjnych.

TAK

1.34. Dodatkowy naścienny panel sterowania umożliwiający 
włączanie i wyłączanie oraz regulację natężenia światła 
lampy.

TAK

...............................................................
Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy
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