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Załącznik nr 1.2 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA PACJENTA PODCZAS ZABIEGU – 2 Z ESTAWY 
 

L.p.  Wymagane funkcje / parametry Wymogi  

Odpowied ź TAK, 
lub krótki opis  

(wg kolumny „Wy-
mogi”) 

1 2 3 4 
I. INFORMACJE OGÓLNE:  

1. Producent. podać  
2. Typ/model. podać  
3. Klasa wyrobu medycznego. podać  
4. Urządzenie do ogrzewania pacjenta podczas zabiegu fabrycznie 

nowe, wyklucza się sprzęt demonstracyjny, rekondycjonowany, 
używany – 2 szt. 

TAK 
 

5. Rok produkcji – 2019. TAK  

II. WYMAGANIA SPRZĘTOWE: 

1. 
Urządzenie do ogrzewania pacjenta wraz z wyposażeniem opar-
te o technologię tzw.: suchego grzania – bez udziału wody, po-
wietrza – przystosowane do pracy na bloku operacyjnym. 

TAK 
 

2. Waga sterownika max.: 5 kg. TAK  

3. Urządzenie przystosowane do zamocowania na standardowych 
statywach kroplówkowych. TAK  

4. Urządzenie wraz z wyposażeniem przystosowane do wykony-
wania śródoperacyjnych zdjęć RTG. TAK  

5. 

Czujnik temperatury wbudowany w powłokę materaca/koca, w 
sposób zapewniający kontakt z pacjentem w celu pomiaru tem-
peratury powierzchni elementu grzewczego na styku z ciałem 
pacjenta. Miejsce czujnika wyraźnie oznaczone na powierzchni 
materaca/koca. 

TAK 

 

6. Zakres ustawień temperatury dla materaca min.: 36 – 39 oC. TAK  

7. Zakres ustawień temperatury dla koca min.: 37 – 42 oC. TAK  

8. Skok regulacji temperatury max.: 1oC. TAK  

9. Ustawianie i wyświetlanie zadanej temperatury niezależnie dla 
każdego elementu grzewczego. TAK  

10. Alarm dźwiękowy zbyt wysokiej temperatury. TAK  

11. Alarm informujący o nie osiąganiu ustawionej temperatury w 
czasie 10 minut od rozpoczęcia pracy. TAK  

12. Urządzenie wraz z wyposażeniem nie wymagające stosowania 
dedykowanych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku. TAK  

13. Przewód o długości min.: 4 m łączący urządzenie z materacem. TAK  

III. 
WYPOSAŻENIE: szczelne, przystosowane do mycia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami de-
zynfekcyjnymi. Nie dopuszcza się ograniczenia do zastosowania w zakresie mycia i dezynfekcji tylko 
jednego preparatu handlowego 

1. Materac grzewczy o wymiarach 50 cm ± 1 cm x 130 cm ± 5 cm. 
– 2 szt. TAK  

2. Materac grzewczy o wymiarach 50 cm ± 1 cm x 80 cm ± 2 cm. – 
1 szt. TAK  

3. Koc grzewczy na ramiona, dwuczęściowy – dwa panele o wy-
miarach 50 cm ± 1 cm x 90 cm ± 1 cm. – 1 szt. TAK  
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IV. DOKUMENTACJA: 

1. Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządze-
niem. TAK  

 
 

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast 
wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób 
zaoferowany asortyment. 
 
Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną 
część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści 
zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie 
oferty. 

 
 

 
………............................................................. 

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 
do reprezentowania wykonawcy) 


