
Załącznik nr 4 – łóżka rehabilitacyjne

L.p. Opis techniczny Parametr 
wymagany Parametr oferowany

1. Producent Podać

2. Kraj pochodzenia Podać

3. Rok produkcji min. 2012 Tak, Podać

4. Funkcja autokonturu. Tak

5. Autoregresja  segmentu  oparcia  pleców 
zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta   min.  8 
cm.

Tak

6. Elektryczna  funkcja  CPR,  dodatkowo   segment 
oparcia  pleców  
z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR).

Tak

7. Leże  wypełnione  odejmowanymi  panelami 
wykonanymi z tworzywa ABS.

Tak

8. Leże  łóżka  czterosegmentowe  z  czego  trzy 
segmenty ruchome.

Tak

9. Zasilanie elektryczne  220-240 V. Tak

10. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 360 
do 800 mm (+/-30 mm).

Tak/podać

11. Wymiary leża: 900x2000 mm (+/- 30 mm). Tak/podać

12.  Długość całkowita: 2130 mm (+/- 30 mm). Tak/podać

13. Szerokość całkowita wraz z barierkami 970 mm (+/- 
30 mm).

Tak/podać

14. Przestrzeń  pomiędzy  podstawą  łóżka  a  leżem 
pozbawiona  kabli  oraz       układów sterujących 
funkcjami  łóżka  umożliwiająca  łatwe  utrzymanie 
czystości.

Tak

15. Leże łóżka posiadające cztery punkty podparcia Tak

16. Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo 
w kolorze srebrnym.

Tak

17. Prześwit pomiędzy podstawą łóżka a podłogą – min 
155 mm.

Tak/podać

18. Łóżko  sterowane  przewodowym  pilotem  oraz 
dodatkowych  panelem  sterującym  umieszczonym 
pod  leżem.  Dodatkowy  panel  wyposażony  
w  zabezpieczenie  przed  przypadkowym 
uruchomieniem  funkcji  elektrycznych.

Tak

19. Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 
mm.

Tak/podać

20. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka 
podtrzymujący  sterowanie  łóżka  przy  braku 
zasilania sieciowego

Tak

21. Szczyty łóżka wykonane z polietylenu z wklejkami w Tak



kolorze  niebieskim  ,w  technologii  Rotomuldingu  , 
łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej 
temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, 
oraz  promieniowanie  UV.  Szczyty  wyjmowane bez 
użycia narzędzi.

22. Łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane 
na  ramę  leża,  niezależne  aluminiowe  barierki 
boczne,  nie  powiększające  gabarytów  łóżka, 
zabezpieczające pacjenta na całej długości.  Każda 
barierka  umożliwia  wykorzystanie   jako  słupek 
ułatwiający wstawanie lub siadanie.  

Tak

23. Wysuwana  półka  do  odkładania  pościeli,  nie 
wystająca  poza obrys ramy leża.

Tak

24. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe. Tak

25. Elastyczne  listwy  odbojowe  na  całej  długości 
barierek  bocznych  chroniące  łóżko  przed 
uderzeniami.

Tak

26. Możliwość blokowania  elektrycznych funkcji  łóżka 
przez personel medyczny na panelu centralnym.  

Tak

27. Elektryczna,  natychmiastowa pozycja  antyszokowa 
dokonywana  jednym  przyciskiem  na  panelu 
centralnym.

Tak

28. Elastyczne,  uchwyty  z  tworzywa  do  materaca 
zabezpieczające pacjenta przed urazami.

Tak

29. Podstawa  łóżka  jezdna  wyposażona   w 
antystatyczne  koła  o  średnicy  min.  150  mm,   z 
centralną blokadą kół oraz blokadą  kierunkową.

Tak/podać

30. Maksymalne bezpieczne obciążenie min.  250 kg. Tak/podać

31. Możliwość  zamontowania  na  całej  długości  leża 
uchwytów na kaczkę  i  basen oraz  woreczków na 
płyny  fizjologiczne  z  płynną  możliwością  regulacji 
ustawienia  dostosowującą odległość  uchwytów do 
wzrostu pacjenta.

Tak

32. Możliwość montażu  w  czterech  miejscach  leża 
wieszaka kroplówki.

Tak

33. Możliwość montażu wysięgnika do podciągania. Tak

34.

35. Łóżka  wyposażone  w  pasywny  jednostronny 
materac  przeciwodleżynowy  o  wysokości  min.  12 
cm. Wykonany z pianki poliuretanowej i specjalnej 
siatki  3D,  która  jest  przycinana  i  poprzecznie 
podzielona  na  pięć  stref  anatomicznych,  co 
zapewnia równomierny rozkład masy ciała pacjenta. 
Przekroje  materaca  zapewniają  cyrkulację 
powietrza, usuwają parę wodną i chronią pacjenta 
przed  wilgocią  i  przegrzaniem.  Pokrowiec  z 
zamkiem  błyskawicznym,  wodoodporny, 
oddychający, ognioodporny – elastyczny w czterech 

Tak/podać



kierunkach.  Możliwe  pranie  pokrowca  w 
temperaturze 95° C.

36. Wyposażenie dodatkowe łóżekminimum:
-wysięgnik do podciągania-1 szt.
-wieszak do kroplówki-4 szt.
-materac przedłużenia leża-2 szt.

Tak/podać

37.  Elektryczne regulacje: 
            -segment oparcia pleców do 70°(+/- 5°)
 - segment uda do 45° (+/-5°) 
            - pozycja Trendlelenburga do 20° (+/- 5°) 
            - pozycja anty-Trendlenburga do 20° (+/-5°) 
            - regulacja segmentu podudzia – ręczna   
                    mechanizmem zapadkowym

Tak/podać

38. Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego 
urządzenie oraz personelu technicznego

TAK

39. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. Tak/podać

40. Okres zagwarantowania dostępności części 
zamiennych oraz materiałów zużywanych na 
zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia

Podać
(min.10 

LAT)

41. Ponowny bieg gwarancji na wymienione w czasie 
okresu gwarancyjnego główne podzespoły

TAK

42. Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy 
serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji z 
częstotliwością wymaganą przez producenta jednak 
nie rzadziej niż jeden raz w roku. Termin ostatniego 
przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania 
gwarancji.

TAK

43. Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) OPISAĆ

44. Instalacja w siedzibie zamawiającego TAK


