
 
     

 

Załącznik nr 34.3 
 
Zestaw artroskopowy  – 1 kpl. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1.  Źródło Światła LED   - o wartości wsp. CRI=> 95 -1szt. 

2.  
Ilośd emitowanego światła - porównywalna do 
źródła światła ksenon o mocy 180W  

TAK, podad  

3.  
Emitowane światło o temperaturze barwowej 
5500K zapewniające barwę światła zbliżoną do 
światła słonecznego 

TAK, podad 
 

4.  

Współczynnik wierności oddawania barw 
emitowanego światła min. 95 CRI.                                                                                                        
(CRI (ang. Colour Rendering Index) – wskaźnik 
oddawania barw, charakteryzujący źródło 
światła. Wyrażony jest liczbą z przedziału od 0 
(dla światła monochromatycznego) do 100 
(dla światła białego – widmo ciągłe). Określa, 
jak dobrze postrzegane są barwy oświetlonych 
przedmiotów. Im współczynnik ten jest wyższy, 
tym barwy są lepiej oddawane, a oświetlane 
przedmioty wyglądają naturalniej. 

TAK, podad 

 

5.  
Żywotnośd emitera LED - min. 50.000 tys. 
godzin 

TAK, podad  

6.  
Gniazdo przyłączeniowe światłowodu 
kompatybilne z systemem STORZ 

TAK  

7.  
Możliwośd wymiany gniazda na inne 
kompatybilne z systemami: WOLF, OLYMPUS, 
ACMI 

TAK  

8.  
Regulacja intensywności - od 1 - 100% co 1% 
realizowana za pomocą przycisków interfejsu 

TAK, podad  

9.  
Wyświetlacz LED reprezentujący wartośd 
liczbową ustawionej intensywności w %  

TAK  

10.  Pamięd ostatnich ustawieo TAK  

11.  Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

12.  Serwis producenta na terenie polski TAK, podad  

13.  
Urządzenie zastępcze na czas naprawy w ciągu 
24h  

TAK  

14.  Podświetlane przyciski interfejsu użytkownika TAK  

15.  Cicha praca urządzenia, poniżej 30 dB  TAK/ podad  

16.  

Funkcja automatycznego wyłączenia emitera 
w przypadku odłączenia światłowodu od 
urządzenia. Funkcja zabezpiecza operatora 
przed uszkodzeniem wzroku. 

TAK  



 

17.  Wbudowany licznik czasu pracy emitera LED TAK  

18.  Waga 5,6kg. TAK/ podad  

19.  

Zabezpieczenie przed przegrzaniem emitera 
LED spowodowane zasłonięciem otworów 
chłodzących wnętrze urządzenia. Włączenie 
zabezpieczenia powinno byd sygnalizowane na 
wyświetlaczu urządzenia 

TAK  

20.  
Kamera medyczna full HD, endoskopowa do zestawu 

artroskopowego - 1kpl. 

21.  
Wyposażona w 1 przetwornik CCD o rozmiarze 
1/3 cala 

TAK  

22.  
Zapewniająca rozdzielczośd wyświetlanego 
obrazu w rozdzielczościach 1920x1080p oraz 
1920x1200 pikseli 

TAK  

23.  Wyjścia wideo - 2x S-Video, 1x DVI-D TAK, podad  

24.  
Współpraca z monitorami o formacie obrazu 
(16x10) i (16x9) w rozdzielczości natywnej. 

TAK  

25.  
Minimalne oświetlenie przetwornika od 0,1 
lux  

TAK, podad  

26.  Migawka - tryb ręczny i automatyczny TAK, podad  

27.  
Prędkośd migawki w trybie ręcznym 1/50 - 
1/100000s ( 5 ustawieo) 

TAK, podad  

28.  Posiadająca cyfrowy filtr anti-moire TAK  

29.  
Waga głowicy kamery bez przewodu poniżej 
100 g  

TAK, podad  

30.  
Kontrola wzmocnienia - automatyczna lub 
manualna 

TAK, podad  

31.  Głowica kamery z obiektywem wodoodporna TAK  

32.  
Interfejs do podłączenia adaptera optyki typu 
C-mount 

TAK  

33.  

Głowica kamery wyposażona w min. 3 
programowalne przyciski, możliwośd 
jednoczesnego zaprogramowania każdego 
przycisku dwoma dowolnymi funkcjami. 

TAK, podad  

34.  Zoom cyfrowy x2,5 TAK  

35.  
Możliwośd sterowania zewnętrznym 
urządzeniem rejestracji obrazu za pomocą 
głowicy kamery 

TAK  

36.  
Sterownik kamery wyposażony w wyjście DVI 
przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 
1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym 

TAK  

37.  
Automatyczny balans bieli z pamięcią 
ustawieo.   

TAK  



 

38.  
Automatyczne zapisywanie ustawionych 
parametrów 

TAK  

39.  
Wyjście do sterowania zewnętrznym 
urządzeniem do archiwizacji obrazów. 

TAK 
 

40.  Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

41.  Serwis producenta na terenie polski TAK, podad  

42.  
Urządzenie zastępcze na czas naprawy w ciągu 
24h  

TAK 
 

43.  

Możliwośd predefinicji ustawieo dla różnych 
specjalizacji zabiegowych, typu: laparoskopia, 
artroskopia, histeroskopia, cystoskopia, 
ustawienie standardowe. 

TAK, podad 

 

44.  Podświetlane przyciski interfejsu użytkownika TAK  

45.  
Funkcja automatycznej redukcji uszkodzonych 
pikseli ABB 

TAK  

46.  
Możliwośd  wprowadzenia danych pacjenta za 
pomocą opcjonalnej klawiatury PS/2 
podłączonej do urządzenia. 

TAK  

47.  Funkcja zamrożenia obrazu TAK  

48.  
Menu urządzenia wyświetlane na monitorze 
(OSD) 

TAK  

49.  
Obiektyw kamery ZOOM 18-35mm, 
wodoodporny. 

TAK, podad  

50.  Monitor medyczny -26" -  1 szt. 

51.  Przekątna ekranu: 26 cali TAK  

52.  
Natywna rozdzielczośd matrycy: 1920x1080 
pikseli pozwalająca na wyświetlanie obrazów 
zgodnych ze standardem FullHD 1080p 

TAK, podad  

53.  Proporcje ekranu monitora:  16:9 TAK, podad  

54.  

Typ matrycy ekranu: TFT LCD (IPS) zapewnia 
niezwykle wierne odwzorowanie barw 
odpowiadających rzeczywistym kolorom w 
polu operacyjnym 

TAK  

55.  
Podświetlanie matrycy: LED - zapewnia 
jaśniejszy obraz przy mniejszym zużyciu 
energii oraz mniejszym wydzielaniu się ciepła. 

TAK  

56.  Średnia jasnośd: 450 ccd/m2 TAK, podad  

57.  
Czas reakcji: 8ms (grey to grey) - zapewnia 
brak smug oraz opóźnieo względem ruchów 
operatora 

TAK, podad  

58.  
Maksymalny kąt widzenia: w poziomie 178o, w 
pionie 178o 

TAK, podad  



 

59.  
Niska waga: 7,6 kg umożliwia montaż 
monitora do kolumn sufitowych. 

TAK, podad  

60.  Współczynnik kontrastu: 1400:1 typowo TAK, podad  

61.  

Wejścia sygnałowe: 1xDVI-D, 1xDVI-D (opcja 
połączenia optycznego), 1xVGA (D-sub); 
1xSD/HD/3G-SDI (BNC), 1xC-Video, 2x S-
Video(Y/C) (BNS), 1xComponent (RGBS, YPbPr) 
(5x BNC) 

TAK, podad  

62.  
Wyjścia sygnałowe: 1xDVI-D, 1xSD/HD/3G-SDI 
(BNC) 

TAK, podad  

63.  
Funkcja współdzielenia obrazu PIP (obraz w 
obrazie) oraz funkcja zamrożenia FREEZE 
obrazu 

TAK  

64.  
Obudowa wykonana z aluminium co zapewnia 
trwałośd konstrukcji 

TAK  

65.  
Bez wentylatorowy system chłodzenia 
zapewnia bezgłośną pracę i sterylnośd układu 

TAK  

66.  ARTROSKOPOWA pompa płucząca z pilotem - 1klp. 

67.  Deklaracja zgodności z MDD 93/42/EEC TAK  

68.  

Pompa płucząca przeznaczona do 
kontrolowanego rozszerzania pola 
operacyjnego z możliwością wyboru 
specjalności medycznej: artroskopia 

TAK  

69.  
Częśd przyłączeniowa drenu kodowana 
kolorem i kształtem - zapewnia szybki, 
intuicyjny i prawidłowy montaż drenu. 

TAK  

70.  
Możliwośd podłączenia sterownika ręcznego 
(pilota) 

TAK 
 

71.  

Funkcja kalibracji układu pomiarowego 
względem położenia pacjenta - zapewnia 
bardzo dokładny pomiar wartości mierzonych 
+ tzw. " LEVEL". 

TAK 

 

72.  
Funkcja szybkiego przepłukiwania stawu w 
trybie artroskopii  tzw. "FLASH" 

TAK 
 

73.  
Zakres regulacji ciśnienia w trybie artroskopia: 
10 - 150 *mmHg+ z możliwością regulacji co 1 
[mmHg] 

TAK, podad  

74.  
Zakres regulacji maksymalnej wartości 
przepływu w trybie artroskopia: 0,1 - 1,5 
*l/min+ z możliwością regulacji co 0,1 *l/min+  

TAK, podad  

75.  

Automatyczne dopasowanie wartości 
rzeczywistej przepływu w zależności od 
wielkości różnicy pomiędzy ciśnieniem 
zadanym i ciśnieniem zmierzonym. 

TAK  



 

76.  

Minimum 2 czujniki ciśnienia pracujące w 
układzie pomiarowym ukryte w urządzeniu - 
zapewnia prawidłowy pomiar i zabezpiecza 
przed uszkodzeniem mechanicznym 

TAK, podad  

77.  

3 wyświetlacze interfejsu użytkownika 
prezentujące: wartośd nastawy maksymalnego 
przepływu; wartośd zadaną ciśnienia; wartośd 
zmierzoną ciśnienia; 

TAK 

 

78.  
Podświetlane przyciski interfejsu tylko dla 
aktywnych funkcji - zwiększa intuicyjnośd i 
bezproblemowośd obsługi. 

TAK 
 

79.  

Sygnalizacja optyczno-akustyczna 
nieprawidłowego podłączenia drenu do 
układu pomiarowego - zapewnia 
bezpieczeostwo poprzez blokowanie 
możliwości uruchomienia pompy. 

TAK 

 

80.  

Opcjonalnie sterownik ręczny wyposażony w 
możliwośd sterowania wartościami przepływu 
oraz ciśnienia zadanego, jak również 
uruchomieniem pracy pompy. 

TAK 

 

81.  

Sygnalizacja optyczno-akustyczna o zbyt 
niskiej wartości przepływu podczas pracy 
pompy. Eliminuje powstanie deficytu 
pomiędzy wartością zmierzoną ciśnienia a 
wartością zadaną przez operatora 

TAK 

 

82.  
Sygnalizacja optyczno-akustyczna o 
przekroczeniu ciśnienia zadanego o wartośd 
bezpieczną 

TAK 
 

83.  
Możliwośd stosowania drenów jednorazowych 
i drenów z częścią dzienną i jednorazową 
częścią pacjenta 

TAK 
 

84.  

Automatyczne zapamiętywanie wartości 
ustawieo początkowych dla każdego z trybów 
z osobna, takich parametrów jak: zadane 
ciśnienie *mmHg+, zadany przepływ *l/min+ 

TAK, podad  

85.  Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

86.  Serwis producenta na terenie polski TAK, podad  

87.  
Urządzenie zastępcze na czas naprawy w ciągu 
24h od zgłoszenia 

TAK 
 

88.  

Dreny umożliwiające podłączenie do dwóch 
worków z płynem fizjologicznym jednocześnie 
za pomocą igieł o zwiększonej średnicy 
przepływu (niewentylowanych). 

TAK 

 

89.  
Możliwośd stosowania ekonomicznej wersji 
drenów: dren  tzw. dzienny i dren pacjenta. 

TAK  



 

90.  

Dreny pakowane w podwójne opakowania 
(typu: blister papierowo-foliowy), gdzie 
opakowanie wewnętrzne jest opakowaniem 
sterylnym z okresem przydatności wyrobu nie 
krótszym niż 3 lata od daty dostawy 

TAK  

91.  
System shaverowy do artroskopii z bezprzewodowym 

sterownikiem nożnym - 1kpl 

92.  Deklaracja zgodności z MDD 93/42/EEC TAK  

93.  
Kontroler wyposażony w 2 gniazda 
przyłączeniowe dla napędów oraz gniazdo 
sterownika nożnego 

TAK 
 

94.  
Kontroler wyposażony w czytelny wyświetlacz 
reprezentujący wartośd prędkości obrotowej, 
kierunek działania oraz aktywny napęd. 

TAK 
 

95.  Podświetlane przyciski interfejsu użytkownika       TAK  

96.  Menu urządzenia w języku polskim TAK  

97.  Zakres prędkości 800 - 8000 obrotów/minutę TAK, podad  

98.  
Prędkośd w trybie oscylacyjnym od 800 - 5000 
obrotów na minutę 

TAK, podad  

99.  
Ostrza wielorazowego użytku, 
autoklawowalne lub jednorazowego użytku - 
do wyboru. 

TAK 
 

100.  Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe  TAK  

101.  
3 tryby oscylacji możliwe do wyboru przez 
użytkownika: łagodny, standardowy, 
agresywny 

TAK 
 

102.  
Urządzenie posiada pamięd ostatnich 
ustawieo 

TAK 
 

103.  
Waga napędu frezów do 420 gram bez kabla 
zasilającego 

TAK 
 

104.  
Napęd frezów przeznaczony do sterylizacji 
parowej w 1340 C 

TAK 
 

105.  
Gniazdo ostrzy z zamkiem automatycznym - 
ułatwia montaż ostrza jedną ręką 

TAK 
 

106.  Współpraca z ostrzami typu Linvatec, Arthrex TAK  

107.  
Autoklawowalne, wielorazowe jak i 
jednorazowe ostrza do shavera. 

TAK 
 

108.  
Bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem 
nożnym. Prezentacja statusu połaczenia oraz 
naładowania akumulatora. 

TAK 
 

109.  Sterownik nożny wodoodporny w klasie IP X8 TAK  

110.  Sterownik nożny wyposażony w 5 przycisków TAK  



 

111.  
Sterownik nożny posiada gryf umożliwiający 
jego przenoszenie 

TAK 
 

112.  
Możliwośd regulacji i sterowania wszystkimi 
funkcjami systemu z interfesju użytkownika 
umieszczonego na kontrolerze 

TAK 
 

113.  
Sterownik nożny wykonany z aluminium - 
zapewnia to jego dużą trwałośd w czasie 
eksploatacji. 

TAK 
 

114.  Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

115.  Serwis producenta na terenie polski TAK, podad  

116.  
Urządzenie zastępcze na czas naprawy w ciągu 
24h  

TAK 
 

117.  WÓZEK MEDYCZNY na zestaw ARTROSKOPOWY - 1kpl. 

118.  
Konstrukcja metalowa malowana lakierem 
proszkowym 

TAK  

119.  
Listwa zasilająca w standardzie IEC 320 C13 – 
minimum 5 złącz zasilających 

TAK 
 

120.  
Możliwośd chowania przewodów zasilających 
w profilach pionowych 

TAK 
 

121.  5 półek o obciążalności minimum 40kg/półkę TAK, podad  

122.  Uchwyt do transportu TAK  

123.  4 podwójne kółka antystatyczne TAK  

124.  4 kółka z możliwością blokady/hamulca TAK  

125.  
Uchwyt na monitor w standardzie VESA z 
możliwością obrotu w pionie i poziomie 

TAK 
 

126.  
Główny wyłącznik sieciowy umieszczony na 
profilu bocznym 

TAK 
 

127.  
Uchwyt na kamerę, Uchwyt na dreny do 
pompy. 

TAK 
 

128.  
Teleskopowy wieszak na worki z solą 
fizjologiczną . 

TAK 
 

129.  
OPTYKI, ŚWIATŁOWODY, NARZĘDZIA, ELEMENTY ZUŻYWALNE, 

AKCESORIA 

130.  
Optyka Artroskopowa 4mm, 30 stopni, , 
szafirowa, dł.175mm, autoklawowalna 
137stopni, ciśnienie do 3 barów – 1 szt. 

TAK, podad  

131.  
Optyka Artroskopowa 4mm, 70 stopni, , 
szafirowa, dł.175mm, autoklawowalna 
137stopni, ciśnienie do 3 barów – 1 szt. 

TAK, podad 
 



 

132.  

Płaszcz artroskopowy, o wydłużonej cześci 
roboczej do optyk 175mm, z zamkiem 
zatrzaskowym "na klik", dwa kraniki 
obrotowe, obturator konikalny w komplecie – 
2 szt,  

TAK, podad 

 

133.  

Pojemnik z termoodpornego tworzywa do 
sterylizacji optyk, przeźroczysta pokrywa, 
silikonowe pozycjonery, wymiary  27,5 x 7,0 x 
5,0cm. Sterylizacja w autoklawie, gazowa EtO, 
PLAZMOWA – 2 szt. 

TAK, podad 

 

134.  

Światłowód 3,5mm, 230cm, bezklejowy, do 
artroskopów,  Do źródeł światła typu LED, 
Xenon / Halid, odporny na wysoką temp. , 
dodatkowo wzmocniony mechanicznie  na 
całej długości tzw. oplotem,  autoklawowalny 
– 2 szt. 

TAK, podad 

 

135.  
Koocówka tnąca do  Shavera,,  wielorazowa, w 
całości metalowa, autoklawowalna,   typu 
"Full Radius Resector", 4,2mm – 2 szt. 

TAK, podad 
 

136.  
Koocówka do shavera, wielorazowa, w całości 
metalowa, autoklawowalna ,  typu "Agressive 
Meniscus cutter", 4,2mm – 4 szt. 

TAK, podad 
 

137.  

Koocówka frezująca (bur) do  Shavera, 
wielorazowa, w całości metalowa, 
autoklawowalna, typu "Tapered Bur", 5,5mm 
– 1 szt. 

TAK  

138.  
Dren do pompy artroskopowej, tzw. Dzienny – 
30 szt. 

TAK 
 

139.  
Dren do pompy artroskopowej , tzw. dren 
pacjenta – 50 szt. 

TAK 
 

140.  
Kleszczyki okienkowe szerokie, wykonane w 
technologii przekładni ślizgowej, szczęka 
4,5mm, płaszcz Ø 3,5mm – 4 szt. 

TAK 
 

141.  
Kleszczyki okienkowe wąskie, wykonane w 
technologii przekładni ślizgowej, szczęka 
3,0mm, płaszcz Ø 3,5 – 3 szt. 

TAK 
 

142.  
Kleszczyki okienkowe wąskie, lewe, wykonane 
w technologii przekładni ślizgowej, szczęka 
3,0mm, płaszcz Ø 3,5 – 2 szt. 

TAK 
 

143.  
Kleszczyki okienkowe wąskie, prawe, 
wykonane w technologii przekładni ślizgowej, 
szczęka 3,0mm, płaszcz Ø 3,5 – 1 szt. 

TAK 
 

144.  
Nożyczki artroskopowe lewe, wykonane w 
technologii przekładni ślizgowej, 30 stopni, 
płaszcz Ø 3,5 – 1 szt. 

TAK 
 



 

145.  
Nożyczki artroskopowe prawe, wykonane w 
technologii przekładni ślizgowej, 30 stopni, 
płaszcz Ø 3,5 – 1 szt. 

TAK 
 

146.  
Chwytak artroskopowy, z blokadą, wykonane 
w technologii przekładni ślizgowej, płaszcz Ø 
3,5 – 2 szt. 

TAK 
 

147.  
Narzędzie do szycia barku typu CLEVER HOOK 
– prawe – 1 szt. 

TAK 
 

148.  
Narzędzie do szycia typu CLEVER HOOK – 
prawe – 1 szt. 

TAK 
 

149.  
Haczyk artroskopowy z metalową rękojeścią 
trójkątną, 3mm – 2 szt. 

TAK  

 

 

  



 

 


