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Warunki techniczne 

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019 

2. Dermatom 

 Dermatom zasilany akumulatorowo z głowicą typu Wagner 

 Tytanowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych 

 Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 220W 

 Oscylacje ostrza regulowane w zakresie od 0 do 6500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści 

 Szerokość cięcia regulowana w zakresie min. od 8 mm do 78mm 

 Grubość cięcia regulowana 0,2 mm do 1,2 mm co 0,1 mm 

 Ostrza mocowane beznarzędziowo 

 Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora w zestawie (lejek) 

 Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora 

 Możliwość zasilania z sieci elektrycznej 

 Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem 

 Skok ostrza 3 mm (± 0,2 mm)  

 Pokrywa komory akumulatora 

3. Siatkownica 

 Siatkownica do powiększania powierzchni przeszczepów skóry 

 Współpraca z min. trzema różnymi matrycami 

 Walec tnący w zestawie 

 Możliwość samodzielnej wymiany walca tnącego 

 Korba z grzechotką w zestawie 

 Regulacja siły docisku walca do matrycy 

 Śruba mikrometryczna 

 Wymiary 150x195x105 mm (± 0,5 cm) 

 Waga max. 4800 g 

4. Kosz stalowy do dermatomu 

 Kosz stalowy, perforowany 

 Wymiary zewnętrzne 405/255/105 mm (± 5 mm) 

 Wyposażony w min. jeden uchwyt napędu/piły  

 Wyposażony w min. jeden uchwyt pokrywy komory akumulatora  

 Wyposażony w min. jeden uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora  

5. Kosz stalowy do siatkownicy 

 Kosz stalowy, perforowany 

 Wymiary zewnętrzne 405/255/105 mm (± 5 mm) 

 Wyposażony w uchwyt siatkownicy, korby z grzechotką i walca tnącego 

6. Wanna i pokrywa kontenera 

 Wanna kontenera ¾  

 Wymiary zewnętrzne 470/270/135 mm (± 5 mm) 

 Pokrywa kontenera ¾  zielona 

 Filtr mikroporowy,  5000 cykli sterylizacji – min. 2 szt. 

 Tabliczka identyfikacyjna zielona, kolor  

opis min. 13 miejsc 

7. Ładowarka 

 Ładowarka elektroniczna, uniwersalna na min. 2 gniazda 

 Wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe 

 Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych 

 Proces ładowania pulsacyjnego zapewniający optymalny  maksymalny stan naładowania akumulatorów, bez histerezy 

pojemnościowej 

 Przewód sieciowy min. 5 m z wtyczką typu euro 

8. Matryce do siatkownicy do powiększania powierzchni przeszczepu 

 Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5, pakowane sterylnie, jednorazowe, min .10 szt. w opakowaniu 

zbiorczym 

 Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowane sterylnie, jednorazowe, min. 10 szt. w opakowaniu zbiorczym 

 Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:6, pakowane sterylnie, jednorazowe, min. 10 szt. w opakowaniu zbiorczym 

9. Pozostałe wyposażenie 

 Olej w aerozolu do smarowania systemu- 300 ml 

 Ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie, min. 10 szt. 

 

10. Bateria 



 akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą 

 napięcie 9,9V; energia 11,88Wh 

 możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora 

11. INFORMACJE DODATKOWE 

 Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). 

 Instrukcja obsługi w języku polskim. 

 Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. 

 Dostępność do autoryzowanego serwisu. 

 Wykaz punktów serwisowych na terenie Polski 

 Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. 

 Deklaracja zgodności CE 

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.  

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, 

gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych. 

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez 

żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………., dnia ……...….… 

……………………………… 

podpis osoby uprawnionej 
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