
Opis techniczny:

………………………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna

Pakiet nr 3 - Koblacja wspomagająca chirurgię bezdechu sennego i chrapania - 1 szt.

Generator elektrochirurgiczny o częstotliwościach radiowych (RF) z przewodem zasilania;

Pedał nożny podwójny do sterowania koblacją i ablacją  wraz z dodatkowym przyciskiem zmiany siły 

pracy. Przewód 4,7m.;

Pompa /zawór sterowania przepływem soli fizjologicznej zsynchronizowana z urządzeniem;

Wyposażony w automatyczne wykrywanie rodzaju końcówki i zastosowania parametrów cięcia i 

koagulacji;

Parametry wyświetlania na dwóch cyfrowych wyświetlaczach LED;

Zakres regulacji koblacji - cięcia od 1 do 9;

Zakres regulacji ablacji od 1 do 5;

Wejścia na panelu generatora dedykowane do urządzeń peryferyjnych - podłączenie końcówek , 

pompy, sterownika nożnego;

Manualna regulacja głośności pracy urządzenia;

Sygnał dźwiękowy podczas pracy urządzenia o różnej modulacji dla cięcia i koagulacji;

Sygnalizacja świetlna ( diody) podczas pracy urządzenia oddzielna dla cięcia i koagulacji;

Temperatura wytwarzania plazmy 40-70 stopni Celsjusza;

Warstwa aktywna plazmy w zakresie 100 - 200 mikrometrów;

Parametry prądu w roztworze przewodzącym soli fizjologicznej, 100-300 V przy 100-500 kHz;

Moc maksymalna urządzenia 400 W;

Waga urządzenia max. 10 kg;

Wymiary urządzenia wys./szer./dług. cm  13/41/45;

Przeprowadzenie szkolenia bezpośredniego użytkownika w zakresie użytkowania przedmiotu oferty w 

siedzibie zamawiającego;

Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, 

zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 

2017 r., poz. 211 ze zm.);

wartość netto: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ, nr seryjny oferowanego sprzętu

wartość podatku VAT: ………………………………………………

wartość brutto: ………………………………………………

Końcówka do tonsilektomii i adenoidektomii z kanałami do podawania soli fizjologicznej i odsysania. 

Końcówka do usuwania migdałków oraz migdałka gardłowego. Końcówka dłuższa i bardziej plastyczna 

do łatwiejszego dostępu do tylnych migdałków oraz oczyszczania powierzchni trąbki Eustachiusza. 

Długość 14,7 cm - 13 szt.;

Końcówka do zabiegów w obrębie krtani - z kanałami do podawania soli fizjologicznej i odsysania. 

Końcówka służy do usuwania uszkodzeń zmian w obrębie krtani, brodawczaków, guzów czy polipów. 

Oferuje zalety hemostazy bez zwęglania okolicznych tkanek, jedynym narzędziem, ablacja, koagulacja, 

odsysanie. Długość 16 cm - 25 szt.

stawka VAT: ………………………………………………


