
 

 

Załącznik nr 34.10 

 

Lampa operacyjna – 1 szt. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

Lp. Warunki i parametry Wymagania 

graniczne 

Potwierdzenie spełnienia 

warunku/parametru (opis) 
1.  Producent Podać  

2.  Model/typ: 

Rok produkcji 2015: 
Podać  

3.  Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy 

oświetleniowe (lampa główna z przygotowaniem 

pod montaż kamery HD)  i satelita.  Zestaw 

mocowany na dwóch  niezależnych ramionach, na 

wspólnym zawiesiu, przystosowanym do 

zamontowania w sali bez lub z sufitem 

podwieszonym 

TAK  

4.  Podwójny system ramion. Dwa ramiona z blokadą 

obrotu (głowica przygotowana pod kamerę HD).  
TAK  

5.  Oprawy oświetleniowe wykorzystujące 

technologie diod świecących LED 
TAK  

6.  Oprawy oświetleniowe z  białymi LED-ami 

emitujące światło białe 

TAK  

7.  Oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu 

aluminiowego – bez tworzywowych elementów 

zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek) 

TAK  

8.  Lampa główna: matryce diodowe - co najmniej 5 

paneli świecących – 1 główny i 4 boczne 

umiejscowione dookólnie , z widocznymi 

przerwami ułatwiającymi nawiew laminarny, każdy 

z paneli bocznych powinien zawierać minimum 10 

punktów LED gwarantujących w sumie natężenie 

oświetlenia Ec=160kLux/1m 

TAK podać   

9.  Lampa satelita: matryce diodowe - co najmniej 3 

paneli świecących 1 główny i 2 boczne, z 

widocznymi przerwami ułatwiającymi nawiew 

laminarny, każdy z paneli bocznych powinien 

zawierać minimum 10 punktów LED 

gwarantujących w sumie natężenie oświetlenia 

Ec=130kLux/1m 

TAK podać  

10.  Zakres regulacji średnicy pola d10 dla obu czasz:  

poniżej 19cm a większy niż 39cm, 
TAK podać  

11.  Współczynnik odwzorowania barw – Ra min 93 TAK podać  

12.  Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. 

3700-5000
o
K 

TAK podać  

13.  Wgłębność oświetlenia (L1+L2) 800mm +/- 10mm TAK podać  

14.  Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy 

chirurga: nie większy niż 1 
o
C 

TAK podać  

15.  Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co 

najmniej 10-100%, oddzielnie dla każdej czaszy 
TAK podać  

16.  Funkcja Endo (oświetlenie otoczenia światłem 

zielonym o regulowanym przez operatora 

natężeniu) zapewniająca bezpieczeństwo personelu 

w trakcie zabiegów endoskopowych 

TAK  

17.  Żywotność układu świetlnego min 50000 h TAK podać  

18.  Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością 

sterylizowania ich w autoklawie  - minimum 2 szt. 

na jedną oprawę 

TAK podać  

19.  Bezpieczna oprawa matryc – temperatura oprawy 

nieprzekraczająca 40 
o
C w trakcie wielogodzinnych 

operacji 

TAK  

20.  Niskie zużycie energii elektrycznej – nie TAK  



przekraczające 110 W w kopule głównej oraz 80W 

w satelitarnej  

21.  Szczelne oprawy oświetleniowe zapewniające 

możliwość łatwej dezynfekcji lamp – klasa ochrony 

min IP=54 

TAK podać  

22.  Płaska oprawa wielo-panelowa o otwartej 

konstrukcji - zapewniająca jak najmniejsze 

zakłócenie nawiewu laminarnego oraz możliwość 

bliskiego ustawienia czasz względem siebie. 

Całkowita średnica głowicy 700mm +/- 10mm 

TAK podać  

23.  Lampy sterowane z panelu dotykowego, który 

obsługuje także ustawienia kamery HD. Panel 

wyposażony w system automatycznej regulacji jego 

natężenia oświetlenia w zależności od natężenia 

oświetlenia zewnętrznego. (Opcja dodatkowa) 

  

24.  Możliwość późniejszego dokupienia oraz 

domontowania kamery o rozdzielczości HD do 

czaszy głównej  

TAK  

25.  Gwarancja minimum 36 miesięcy TAK podać  

 


