Grupa nr 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek - 14 szt.
Producent :
Nazwa i typ :
Rok produkcji: 2015
L.p.

Wymagane parametry i warunki
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Łóżko szpitalne ze stałą wysokością leża (regulacje manualne).
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Wymiary zewnętrzne:
długość łóżka: 1800 mm (+/- 30 mm)
szerokość łóżka: 950 mm (+/- 30 mm)
Funkcje łóżka: zmienna wysokość segmentu pleców, regulowana ręcznie
za pomocą mechanizmu śrubowego.
Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem
proszkowym.
Profile łóżka typu ERW wykonane ze stalowych prostokątnych tub.
Dwusegmentowe leże pacjenta wykonane z perforowanej stali
epoksydowanej lakierowanej proszkowo konserwowanej przez wypalanie.
Wysokość leża bez materaca: 500 mm (+/- 100 mm),
kat uniesienia oparcia pleców 75º (+/- 10º).
Szczyty wykonane z materiału ABS.
Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi.
Łatwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub
dźwignia umożliwiający/a demontaż szczytów.
Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze
stopu aluminium.
Dwupozycyjne barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm
zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta.
Wysokość barierek bocznych regulowana przy pomocy bezpiecznego
przycisku. Zamknięcie barierek sygnalizowane „kliknięciem”.
Koła blokowane indywidualnie o średnicy: 125 mm (+/- 100 mm).
Przynajmniej 2 uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na
kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku.
Materac łóżka wodoodporny, paroprzepuszczalny i łatwozmywalny,
dwusegmentowy, odporny na zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny
organiczne), przenikanie mikroorganizmów, łatwy do dezynfekcji i prania,
nie zmieniający swych parametrów pod wpływem środków
dezynfekcyjnych. Wymiary materaca dostosowane do leża pacjenta,
gęstość wypełnienia materaca 30 kg/m3 (+/- 5 kg/m3), bezpieczny dla
pacjenta.
Półka na pościel zlokalizowana pod łóżkiem, montowana na stałe.
Dopuszczalne obciążenie: 250 kg (+/- 20 kg).
Możliwość wyboru kolorystyki wypełnień szczytów oraz kolorów ramy
łóżka, w tym kolor szary.
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Parametr
wymagany
TAK

Parametr oferowany*

TAK (podać)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK (podać)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK (podać)
TAK
TAK (podać)

TAK
TAK (podać)
TAK

* Wykonawca zobowiązany jest podać parametr oferowany dla każdej pozycji z osobna, pod rygorem odrzucenia oferty.
Zaleca się podanie przy każdym z oferowanych parametrów nr strony katalogowej producenta, na której opisany jest oferowany parametr.
W przypadku braku opisu danego parametru w katalogu producenta ze względu na dostosowanie parametru do potrzeb Zamawiającego
zaleca się, by Wykonawca zaznaczył, iż jest to parametr wykonywany pod specjalne zamówienia Zamawiającego.
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