
 
     

 

Załącznik nr 31.5 
Stół operacyjny uniwersalny z wyposażeniem  – 1 kpl. 
 

LP. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI 

 
PARAMETR 
WYMAGANY 

OFEROWANY 
PARAMETR 

1.  Typ urządzenia: 

- nazwa (model): 

- numer katalogowy: 

- producent: 

- fabrycznie nowy, rok produkcji 2015: 

TAK, podać  

2.  Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z 

wyposażeniem dodatkowym, specjalistycznym. 

TAK  

3.  Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników 

elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: 

- regulacja wysokości, 

- przechył boczny, 

- przechył wzdłużny, 

- przesuw wzdłużny blatu, 

- regulacja oparcia pleców, 

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku 

Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii  

TAK  

4.  Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny od strony 

głowy pacjenta z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami 

diodowymi naładowania baterii. 

TAK  

5.  Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym  w 

podstawę stołu 

TAK  

6.  Długość stołu z blatem min. 2100 mm TAK, podać  

7.  Całkowita szerokość blatu min. 550 mm TAK, podać  

8.  Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia 

dodatkowego 

TAK  

9.  Zakres regulacji wysokości z materacem min. od 730 do 1080 mm  TAK, podać  

10.  Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 20
0
 do +70

0 
 TAK, podać  

11.  Zakres regulacji podgłówka min od - 40
0
 do 40

0 
 TAK, podać  

12.  Regulacja przechyłu bocznego min +/- 25
0
  TAK, podać   

13.  Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-

Trendelenburga) min +/- 40
0
 

TAK, podać  

14.  Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 90
0
 do 25

0 
 TAK, podać  

15.  Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180°  TAK, podać  

16.  Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z 

następujących segmentów: 

- podgłówek płytowy o szerokości blatu, 

- segment oparcia pleców dzielony, wypiętrzenie regulowane 

mechanicznie (ławeczka nerkowa) na wysokość min. 120mm 

- segment siedziska 

- segmenty nóg dwuczęściowy  

TAK, podać  



 

17.  Regulacja segmentów nóg  z wykorzystaniem sprężyn gazowych 

ułatwiających regulację segmentami 

TAK  

18.  Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym 

umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y 

TAK  

19.  System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych 

stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją  

TAK  

20.  Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze 

stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie 

dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z 

innych materiałów niż stal nierdzewna 

TAK  

21.  Miękkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, 

odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. 

TAK  

22.  Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg TAK, podać  

23.  Masa stołu nie przekraczająca 250 kg TAK, podać  

24.  Elektrohydrauliczny przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 350 

mm 

TAK, podać  

25.  Wyposażenie dodatkowe do stołu: 

1. podpórka pod rękę standardowa -1szt; 

2. podpórka pod rękę z długą sztycą do ułożenia bocznego -1 

szt. 

3.  ramka ekranu anestezjologicznego - 1 szt;  

4. wieszak kroplówki - 1 szt; 

5.  podpórki do ułożenia bocznego - 1 kpl, 

6.  wieszak na wyposażenie – 1 szt. 

7. pas stabilizujący pacjenta – 1 szt. 

8. podkolanniki ginekologiczne -1 kpl. 

9. miska ginekologiczna - 1 szt. 

10. podgłówek laryngologiczny- 1 szt. 

  

TAK, podać 

 

 
 
 

  



 

 


