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(pieczqi Wykonowcy)

Sprawa nr PL AON-Zp/01,12017

ZESTAW I E N I E WY M AG AN YC H PA R A M ET R6 W T EC H N I CZN YC H

oferowany sprzqt/wyposa2enie medyczne: mikrosilnik endodontyczny z wbudowanym endometrem - 1 komplet
Nazwa i typ oferowanego urzqdzenia:
Nazwa producenta:

Kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 201,6):

PAKIET nr 5

Lp. Opis wymaganego parametru: Spelnienie
parametru

Parametr

oferowany

I. Mikrosilnik endodontyczny z wbudowanym endometren

I
Wolnostojqcy/ pzenoSny mikrosilnik wsp6lpracujEcy ze
wszystkimi systemami rotacyjnych pilnik6w niklowo-tytanowych TAK

2
Mikrosilnik umozliwiajqcy preparacjq kanalu z
obrotowego z jednoczesnE kontrolq polozenia

kontrolq momentu
pilnika w kanale

TAK

3 Mikrosilnik umozliwiajqcy pracq jako tylko endometr TAK

4

Wyposazony w skalq endometryczEt na kt6rej wy6wietlane jest
dokladne polozenie pilnika w kanale podczas jego
opracowywania w zakresie ostatnich 3 mm

TAK

5
Mozliwo5i ustawienia obrotdw pilnika w zakresie od 100 do 500
obr/min TAK

6
Mozliwo5c ustawienia momentu obrotowego w zakresie od 0,5 do
4 Ncm TAK

7 Auto rewers po osiqgnigciu ustawionego momentu obrotowego TAK

8

Mo2liwo6i ustawiania na skali endometru, glqboko6ci preparacji
kanalu przez pilnik w zakresie ostatnich 2 nrm od wierzchoh<a
kanalu

TAK

9 Auto rewers po osiqgniqciu ustawionej glqboko6ci preparacji TAK

10 Mikrosilnik bez sterownika nozneqo TAK

11

Automatyczne uruchomienie obrot6w po wlozeniu pirnika NiI do
kanalu i automatyczne zatrzymanie obrot6w po wyjgciu pilnika z
kanalu

TAK

t2
Mikrosilnik wyposazony w specjalny program do opracowywania
kanal6w z f alszyvuy mi wierzcholka m i

TAK

13
Mikrosil nik wyposazony
opracowanie kanal6w z

w program,,re-endo" umozliwiajqcy
kontrolq momentu obrotowego i

TAK



polozenia pilnika w kanale bez koniecznoici zmiany kqtnicy

I4

min 12 program6w umozliwiajqcych zaparniqtanie: prqdko6ci
obrotowej, momentu obrotowego, glqbokoSci preparacji kanatu
w celu latwej zmiany parametr6w podczas opracowywania
sekwencjq pilnik6w

TAK

15

Dzwigk o regulowanej glo6no6ci informuiEcy o polozeniu pilnika
w kanale oraz wizualna i dZwigkowa informacja o wlqczeniu sig
auto rewersu

@
nadajqca sig do sterylizacji w temperaturze 135oC

TAK

16 TAK

77
Lekki mikrosilnik w plastikowej obudowie z mocowaniem kqtnicy
,,na klik"

TAK

18
Informacja o stanie naladowania akumuratora i koniecznodci jego
doladowania

TAK

19 Instrukcja obslugi w jgzyku polskim TAK

20

Mikrosilnik nie wymaga zadnych
technicznych wykonywanych przez
calego okresu jego uzytkowania

obowiqzkowych przeglqd6w
Autory:zowany Serwis podczas TAK

DIq umoiliwrento Zamawioiqcemu weryfikacii udzielonych odpowiedzi odnolnie spelnienio wqrunk6w granicznych i/tub ich wartolci
nole2y dolqczyido oferty moterioly opisowe pochodzqce od producento: oryginolne ulotki, kqtalogi, opisy przedmiotu zomowienia,
dokumentociq technicznq oferowanego sprzqtu/ przedmiotu zom6wienio, instrukcje obslugi itp. stosowne moterioly opisowe
pochodzqce od producento nale2y zalqczyi w oryginole tub ioko kserokopie polwiodczone zo zgodnoli z oryginalem. wszystkie
dane/porametry z tobeli technicznei muszq znoidowai swoje potwierdzenie w danych produktowych producento.

UWAGA: Nie spelnienie wymogonych porometr|w i wqrunk6w spowoduje odrzucenie oferty,
1" wszystkie porometry techniczne i worunki gwarancii orqz serwisu gworoncyjnego muszq byt spetnione lqcznie.2' wykonowco zobowiqzuie siq do zainstolowonio ww. sprzqtu oroz przeszkolenio personelu w zqkresie jego obslugi,

o w rozie koniecznoici przeszkolenia personelu technicznego w zqkresie obslugi technicznej.
3' Podai nazwq punktu/-6w serwisowego/-ych w ktorym/-ch bqdq wykonywone naprawy gwaroncyjne

ipogworoncyjne:

wy2ei wyspecyfikowane urzqdzenie iest fobrycznie nowe, nie byly przedmiotem ekspozycj; wystow itp.

O6wiadczamy, 2e oferowane urzqdzenie/ sprzpt/wyposaZenie iest kompletne i bqdzie po zainstalowaniu
gotowe do ptacy.

mieiscowo6 ( i data podpis i pieczqtka osoby uprawnionej


