
Zalqcznik nr 3 do SIWZ

(pieczqi Wykonowcy)

Sprawa nr PL AON-ZP/01/2017

ZE STAW I E N I E WY M AG A NYC H PA R A M ET ROW T EC H N I CZN YC H

Oferowany sprzqt/wyposazenie medyczne: - tympanometr - 1 komplet
Nazwa i typ oferowanego urzgdzenia:
Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 201.6):

PAKIET nr 3

Lp. Opis wymaganego palrametru:
Parametr
wymagany

arametr
ferowany

I. Tympanometr

I Przeno5na sluchawka pomiarowa TAK

2
Stacja dokujqca z wbudowanq drukarkq terrnicznq i mozliwo6ciq
ladowania aku m u lator6w TAK

3 Wsp6lpraca zbazq danych PC TAK

4 Zewnqtrzna sonda pomiarowa na przewodzie dlugo6ci min, 140 cm TAK

5
Badanie odruchu dla czqstotliwo6ci 500 Hz, 7 kHz, 2 k1z, 4 kHz r. 3o/o

z natezeniem bodlca 70-100 dBHL
TAK

6 Tympanometria z odruchem automatycznynr ipsi- i kontrlateralnym TAK

7 Pomiar zaniku odruchu strzemiqczkowego (Decay) TAK

8 Test trqbki Eustachiusza (ETF) TAK

9
Pamigd wewngtrzn a urzqdzenia umozliwia zachowanie wynik6w co
najmniej 1000 pomiar6w TAK

10 Wymienna kofcdwka sondy w komplecie TAK

11 Kolorowy wySwietlacz LCD TAK

L2 Dwa wymienne akumulatory w standardzie TAK

13 Opcjonalny wysokoczQstotliwo6ciowy ton pomiarowy sondy lkHz TAK

L4 Zestaw koric6wek dousznvch TAK



15 Menu w jgzyku polskim TAK

16
Baza danych oraz modul tympanometryczny na dowolnq ilo6i
komputer6w PC

TAK

L7 Informacja o stanie naladowania akumulatora TAK

18 Instrukcja obslugi w jgzyku polskim TAK

19 legulacja natqzenia bodZca: automatyczna lub rqczna TAK

20 Pamigi: 1 krzywa dla ucha w danym te6cie

2L Normy zgodnie z IEC60601-1,
IEC60645-5

klasa II, Wp B, IEC60601-1-2, TAK

Tryb tytnpanometrrt:

22 Zakres ci6nienia: +200 do -400 daPa TAK

23 Zakres objqtoSci: 0,1 do 8 ml TAK

24 Dokladno6d: t 5o/o lub t 10 daPa, TAK

25 Czas wykonania pomiaru: <3 sekundy TAK

26 Czgstotliwo6i i natqzenie bodica: 226 Hz *. !o/o,69 dBHL dla 2 cm3 TAK

27 Opcja: 1000 Hz + Lo/o,69 dBHL dla 2 cm3 TAK

Baza

28 Zasilanie: 100-240 V-, 50/60 Hz TAK

29 Maksymalne wymiary: 150 x 295 x 110 mm TAK

Dla umoiliwieniq Zomawiaiqcemu weryfikacii udzielonych odpowiedzi odnoinie spelnienio wqrunk6w granicznych i/ub ich
wortoici nale2y dolqczyi do oferty moterialy opisowe pochodzqce od producento: oryginolne ulotki, kotologi, opisy
przedmiotu zom6wienia, dokumentociq technicznq oferowonego sprzqtu/ przedmiotu zom6wienio, instrukcje obslugi itp.
Stosowne moterioly opisowe pochodzqce od producento nale2y zolqczyi w oryginole tub joko kserokopie poiwiodczone za
zgodnoii z oryginolem. Wszystkie done/porometry z tabeli technicznej muszq znojdowoc swoje potwierdzenie w danych
prod u ktowych p rod u ce nto.

UWAGA: Nie spelnienie wymaganych parometr6w i warunk6w spowoduje odrzucenie oferty.
1-, Wszystkie porametry techniczne i worunki gwarancji oraz serwisu gwaroncyjnego muszq byi spelnione lqcznie.
2. Wykonowco zobowiqzuie siq do zainstolowaniq ww. sprzetu oroz przeszkolenia personelu w zakresie jego obslugi,

a w rozie koniecznoici przeszkolenio personelu technicznego w zakresie obslugi technicznej.
3. Podot nozwq punktu/-6w serwisowego/-ych w kt6rym/-ch bqdq wykonywane naprqwy gwaroncyjne

ipogwaroncyjne:

Wy2ei wyspecyfikowone urzqdzenie jest fobrycznie nowe, nie byty przedmiotem ekspozycji, wystow itp.

O6wiadczamy, 2e oferowane utzqdzenie/ sptzpt/wlposaienie jest kompletne i bEdzie po zainstalowaniu
gotowe do ptacy.

mieiscowo6(, i data podpis i pieczqtka osoby uprawnionej


