
 
     

 

 
Załącznik nr 34.1 

Kolumna anestezjologiczna – 1 szt. 

 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1.  Kolumna anestezjologiczna  
przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, 
umożliwiająca doprowadzenie zasilania 
do aparatu do znieczulania ogólnego. 

TAK  

2.  Typ urządzenia: 
- nazwa (model): 
- numer katalogowy: 
- producent: 
- rok produkcji 2014 lub 2015: 

TAK, podad 
 
 

3.  Sufitowa kolumna zasilająca składająca się  
z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej 
na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. 

TAK  

4.  Głowica zasilająca o wysokości min. 120 cm. TAK, podad  

5.  Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania 
w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. 
na widocznych powierzchniach ścianek, 
wykonane z materiałów odpornych na działanie 
środków dezynfekcyjnych. 

TAK  

6.  Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe 
szyny do mocowania półek i innego wyposażenia. 

TAK  

7.  Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej 
zainstalowane następujące gniazda:  
a) punkty poboru gazów med. i próżni:  
- tlen – 2 szt. 
- sprężone powietrze – 2 szt. 
- podtlenek azotu – 1 szt. 
- próżnia – 2 szt. 
b) odciąg gazów anestetycznych – 1 szt. 
c) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. 
d) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. 
e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. 
f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości 
dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. 

TAK, podad  

8.  Punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni 
dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone 
symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej, 
po jednej sztuce każdego rodzaju z lewej i z prawej 
strony.  
Gniazdo odciągu gazów anestetycznych umieszczone 
na prawej ściance głowicy zasilającej, a punkt poboru 
podtlenku azotu na lewej. 

TAK  

9.  Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne 
zainstalowane na bocznych ściankach głowicy 
zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej 
strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). 

TAK  

10.  Wszystkie punkty poboru gazów medycznych 
oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone 
kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 
32. 

TAK  



 

11.  Odciąg gazów anestetycznych zgodny 
z Polską Normą PN-EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony 
w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar. 

TAK  

12.  Gniazdka elektryczne z bolcem, 
bryzgoszczelne (z klapką),  
stopieo ochrony min. IP44. 

TAK  

13.  Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. TAK  

14.  Przygotowanie pod instalację w przyszłości  
dodatkowych gniazd niskoprądowych:  
w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór  
zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką  
oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca 
zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, 
wideo, system przywoławczy, itp.). 
Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, 
od puszki do przestrzeni technicznej między stropem 
a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka 
ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). 

TAK  

15.  Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome 
szyny montażowe do zawieszania 
drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na 
prawej ściance głowicy zasilającej. 

TAK  

16.  Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika 
(punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy 
zasilającej: min. 150 cm 

TAK, podad  

17.  Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia 
i aparatury, które można zawiesid na głowicy zasilającej 
kolumny): min. 120 kg 

TAK, podad  

18.  Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu 
ramion. 

TAK  

19.  Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion 
umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych 
pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance 
głowicy zasilającej kolumny. 
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, 
powszechnie dostępnego na stronie internetowej 
producenta katalogu przedstawiające zaoferowane 
rozwiązanie. 

TAK  

20.  Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu 
umieszczone na panelu sterowania na bocznej ściance 
głowicy zasilającej. 
Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, 
powszechnie dostępnego na stronie internetowej 
producenta katalogu przedstawiające zaoferowane 
rozwiązanie. 

TAK  

21.  Wyposażenie kolumny: 
- półka – 1 szt. 
- drążek infuzyjny – 1 szt. 
- wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego 

na kolumnie – 1 szt. 

TAK  

22.  Wymiary powierzchni roboczej półki:  
- szerokośd: min. 40 cm  
- głębokośd: min. 40 cm 

TAK, podad  

23.  Półka wyposażona w boczne szyny montażowe. TAK  

24.  Powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania 
w czystości: gładka, bez widocznych śrub 
lub nitów mocujących. 

TAK  



 

25.  Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką 
nakładkami z tworzywa sztucznego. 

TAK  

26.  Możliwośd regulacji wysokości zawieszenia półki 
na kolumnie przez użytkownika. 

TAK  

27.  Drążek infuzyjny o długości około 100 cm  
z wysuwanym wieszakiem do kroplówek 
(4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).   

TAK  

28.  Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego 
na kolumnie dwuramienny, obrotowy, 
o zasięgu minimum 80 cm i udźwigu min. 20 kg. 

TAK, podad  

 
 

  



 

 


