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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup doposażenia pracowni kształcenia zawodowego 

w pięciu zawodach: higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, technik 

elektroradiolog, technik masażysta, technik usług kosmetycznych wraz z instalacją  i 

szkoleniami . Wszystkie produkty oferowane powinny posiadać co najmniej 3 letnią 

gwarancję. Dostawa realizowana jest w związku z realizacją projektu pt. 

„Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na 

oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. 

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. 

Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia 

zawodowego i ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Łodzi. Wszystkie składniki oferty są dopuszczone do 

obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty przepisami 

prawa, posiadają niezbędne certyfikaty i atest. Urządzenia powinny posiadać: 

 atest/ certyfikat jakości CE zgodność z dyrektywami unijnymi 

 co najmniej 24-miesięczną gwarancja 

 serwis i naprawa pogwarancyjna 
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2. Opis techniczny: 

 

2.1 CZĘŚĆ 1 – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 

zawodzie protetyk słuchu wraz z instalacją  i szkoleniami 

 

SPRZĘT - POMOC 

DYDAKTYCZNA 

OPIS 

MIKROMOTOR - 3 szt. kolanowy lub nożny, 

obsługiwany rozmiar frezów 2,35 mm - 3,00 mm 

1/8" ø  obroty 1000 – min. 30 000 rpm, 

prędkość: 3.0 Ncm 

zasilanie 230 V 

Instrukcja obsługi w jęz. polskim 

SZKOLENIA Liczba uczestników szkolenia – 4 osoby 

Czas trwania szkolenia – 2 godziny 

 

TERMIN DOSTAWY do 22.12.2017 r 

 

 

2.2  CZĘŚĆ 2 – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 

zawodzie protetyk słuchu wraz z instalacją  i szkoleniami 

 

SPRZĘT - POMOC 

DYDAKTYCZNA 
OPIS 

AUDIOMETR 

DIAGNOSTYCZNY – 1 

szt. 

 

Urządzenie 1- kanałowe 

audiometria: tonalna, kostna, wolne pole, próby nadprogowe, 
maskowanie, audiometria mowy 

słuchawka powietrzna 

słuchawka kostna 

przycisk odpowiedzi pacjenta 
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częstotliwość testowa: 125 Hz - 8000 Hz 

Zakres dźwięków 10 dB - 110 dB 

odtwarzanie testów słownych z wbudowanej w audiometr pamięci:  

wbudowane testy: audiometria mowy, SiSi, Decay, , Weber, Hughson-

Westlake
1
 

Odtwarzanie testów słownych z wbudowanej w audiometr pamięci 

stymulacja: stała, pulsacyjna, modulowana,  

maskowanie: wąskopasmowe, szum biały, szum mowy 

badanie ręczne oraz automatyczne 

wizualizacja audiogramu na komputerze podczas testu 

wolne pole HTL, MCL, UCL, BCL, 

głośniki do wolnego pola  90dB  /Lewy ,Prawy / w zestawie 
 

komunikacja z pacjentem; wbudowany lub zewnętrzny mikrofon w 

zestawie 

kalibracja urządzenia /częstotliwość kalibracji urządzenia lub 

elementów wchodzących w skład zestawu, np. słuchawki,  zgodna  

z zaleceniami producenta/ 

certyfikat kalibracji 

wbudowana baza danych dla pacjentów i wyników badań min. dla 500 

pacjentów 

połączenie z komputerem - port USB   

zasilacz  

współpraca z komputerem przez port USB /bez dodatkowych 
sterowników/ 

oprogramowanie oraz gwarantowana możliwość 
aktualizacji urządzenia 

łatwa integracja z Noah 

możliwość  wydruku badania przez zewnętrzną drukarkę  obsługiwaną 
przez sterowniki systemu OS Windows 10 

instrukcja obsługi oraz oprogramowanie komputerowe urządzenia  

SZKOLENIA Liczba uczestników szkolenia – 4 osoby 

                                                           
1
 Metody badania słuchu. Nie są to nazwy producenta sprzętu. 
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Czas trwania szkolenia – 2 godziny 

TERMIN DOSTAWY do 22.12.2017 r 

 

2.3 CZĘŚĆ 3 – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 

zawodzie protetyk słuchu wraz z instalacją  i szkoleniami 

 

SPRZĘT - POMOC 

DYDAKTYCZNA 

OPIS 

AUDIOMETR 

IMPEDACYJNY – 1 szt. 

funkcja badania pomiaru ciśnienia w uchu środkowym, odruchów z 

mięśnia strzemiączkowego, napięcia błony bębenkowej oraz otoemisji 

akustycznej 

zakres min. 226 - 8000 Hz. 

możliwość automatycznej regulacji wzmocnienia chroniąc 
ej przed głośnym bodźcem sondy w przypadku niewielkich kanałów 
słuchowych 
wieloczęstotliwościowa tympanometria- 2 tony: 226 Hz i 1000 Hz 

częstotliwość  bodźca pomiarowego 500, 1000, 2000, 4000 Hz 

zakres ciśnienia: - 200 - 400 daPa 

metody przeprowadzania pomiaru badania odruchów z mięśnia 
strzemiączkowego: Ipsi- i kontrlateralna 

test zaniku odruchu (Decay) 

zaprogramowane automatyczne protokoły 

test trąbki Eustachiusza dla całej oraz perforowanej błony bębenkowej  

regulacja natężenia bodźca : automatyczna lub ręczna 

sonda zewnętrzna   

końcówka sondy 

kalibracja urządzenia /częstotliwość kalibracji urządzenia lub 

elementów wchodzących w skład zestawu, np. sonda, mikrofon, 

zgodna z zaleceniami producenta/ 

certyfikat kalibracji 

kontrlateralna słuchawka 
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współpraca z komputerem przez port USB /bez dodatkowych 
sterowników/ 

oprogramowanie oraz gwarantowana możliwość aktualizacji 

urządzenia 

łatwa integracja z Noah 

możliwość  wydruku badania przez zewnętrzną drukarkę  obsługiwaną 
przez sterowniki systemu OS Windows 10 

instrukcja obsługi oraz oprogramowanie komputerowe urządzenia  

SZKOLENIA Liczba uczestników szkolenia – 4 osoby 

Czas trwania szkolenia – 2 godziny 

TERMIN DOSTAWY do 22.12.2017 r 

 

 

2.4 CZĘŚĆ 4 – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 

zawodzie technik elektroradiolog wraz z instalacją  i szkoleniami  

 

SPRZĘT - POMOC 

DYDAKTYCZNA 

OPIS  

WYMAGANIA OGÓLNE Zestaw w konfiguracji demonstracyjnej  -dedykowanej  dla 

procesu szkolenia techników elektroradiologii 

   APARAT RTG Z 

ZAWIESZENIEM SUFITOWYM 

(SPRZĘT SZKOLENIOWY) – 1 

szt. 

 

Zakres przesuwu wzdłużnego  kolumny  

≥ 200 cm 

Zakres przesuwu poprzecznego   kolumny ≥ 150 cm 

Zakres ruchu pionowego kołpaka ≥ 150 cm 

Minimalna odległość promienia centralnego lampy od podłogi       

≤ 40cm 

Zakres rotacji kolumny lampy rtg względem osi pionowej ≥ +/- 

150° 

Zakres rotacji lampy rtg względem osi poziomej  ≥ +/- 150° 

Cyfrowy wyświetlacz kąta obrotu i odległości SID dla stołu i 

statywu umieszczony na wysięgniku lampy 

Lampa RTG w kołpaku  
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Kolimator z oświetlaczem halogenowym i czasownikiem  

Kolimator wyposażony we wbudowane filtry dla zastosowań 

pediatrycznych 

Obrót kolimatora   z blokadami co 90° 

≥ +/- 90° 

Stacjonarny lub mobilny stół pacjenta dedykowany przez 

producenta do zastosowania z lampą na zawieszeniu 

sufitowym. 

Hamulce elektromagnetyczne ruchów „pływania blatu” 

uwalniane przyciskiem nożnym 

Długość blatu stołu  ≥ 200 cm  

Szerokość blatu stołu  ≥ 70 cm  

Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta ≥ 150 kg 

Statyw do zdjęć odległościowych  

Minimalna  wysokość środka panelu Bucky od podłogi ≤ 40 

cm 

Zakres pionowego ruchu panelu Bucky ≥150 cm 

Szuflada akceptująca kasety, analogowe, kasety CR oraz 

detektory cyfrowe  o formatach  z zakresu: Min. od 18 x 24 cm 

- do 35 x 43 cm 

Uchwyt dłoni pacjenta dla wykonywania badań w projekcjach 

bocznych 

Stanowisko komputerowe symulujące  pracę technika 

elektroradiologii w gabinecie RTG umożliwiające: pobieranie 

danych ze stanowiska rejestracji pacjenta,  proces wyboru 

parametrów ekspozycji, symulację procesu akwizycji obrazu 

RTG z aparatu pełnofalowego oraz obróbki i przesyłania 

obrazów do wybranych lokalizacji w tym stacji przeglądowych 

Stanowisko wyposażone w płaski monitor o przekątnej 

min. 19”  

Funkcja dostępu do stacji tylko dla osób uprawnionych 

(logowanie) 

Rejestracja pacjentów poprzez automatyczne pobranie 

danych uprzednio zarejestrowanego pacjenta  

Funkcja wyboru miejsca pracy (stół/statyw/ wolna ekspozycja) 

Interfejs symulujący obsługę generatora umożliwiający 

realizację ustawień parametrów generatora (min. kV, mAs, 

wybór ogniska) ze stacji technika oraz transfer informacji dot. 

parametrów ekspozycji (min. jak wyżej)  w celu zapisu ich 
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wraz ze zdjęciem. 

Wybór i konfiguracja programów anatomicznych 

przedekspozycyjnych  z graficzną prezentacją zalecanego 

ułożenia pacjenta w czasie wykonywania badania  

Możliwość wyłączenia przez personel funkcji graficznej 

prezentacji ułożenia pacjenta np. podczas egzaminów 

Funkcja symulacji rozwirowania lampy RTG i wykonania 

ekspozycji przez dwustopniowy wyzwalacz ekspozycji 

Funkcja automatycznego wyświetlania po symulacji 

ekspozycji odpowiedniego dla ustalonego programu 

anatomicznego  obrazu RTG  z dostarczonej bazy obrazów 

rentgenowskich 

Funkcja oznaczania obrazów jako zaakceptowane lub 

odrzucone z możliwością podania przyczyn odrzucenia i 

wygenerowania statystyk dotyczących zdjęć odrzuconych z 

podziałem na przyczyny odrzucenia 

Funkcja ustawiania markerów (np.. L/R, AP,PA) 

Funkcje obróbki obrazów - min: obroty obrazów, lustrzane 

odbicie, powiększenie (zoom), funkcje ustawiania okna 

(windowing), filtracja  treści obrazu 

Funkcja symulacji obrazowania całego kręgosłupa i kończyn 

dolnych tzw. Stitching. Zdjęcia poszczególnych części obrazu 

finalnego  prezentowane  na monitorze po każdej symulacji 

ekspozycji. Po wykonaniu ostatniej symulacji prezentacja 

obrazu finalnego (złożonego). 

RADIOLOGICZNA STACJA 

PRZEGLĄDOWA DLA 

RADIOLOGII OGÓLNEJ – 1 szt 

 

Procesor dwurdzeniowy o prędkości min. 2.0 GHz, RAM 4 
GB, HDD 250 GB, LAN 1 Gbit/s, Nagrywarka +@CD/DVD, 
system operacyjny Win XP Prof. PL lub wyższy, klawiatura, 
mysz   

Stacje  wyposażone w płaski monitor o przekątnej min. 21” 

Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych 
pacjentów 

Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów 
względem siebie 

Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum 
lokalnym i na serwerze według różnych kryteriów – co 
najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub 
jego kilku początkowych liter) oraz daty 

Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach 
Window Width i Window Level 

Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i 
Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, 
mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać 
przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych 
ustawień 

Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State 
(GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie przesyłania, 
zaznaczania i odczytu 

Stacja powinna obsługiwać wyświetlanie obrazów na dwóch 
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monitorach  

Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, 
kątów oraz pola powierzchni 

Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości 
Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela obrazu 
punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości 
średniej i odchylenia standardowego 

Możliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz 
dokonywanie lustrzanego odbicia 

Możliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna) 

Możliwość skalibrowania wyświetlanych odległości na ekranie 
tak, by możliwe było wyświetlenie obrazu w powiększeniu 
naturalnym 

Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania 
powiększonego fragmentu obrazu (lupa) 

Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel 
obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu 

Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach 
prostopadłych linia referencyjną 

Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach 
należących do tego samego układu współrzędnych (ten sam 
Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D" 

Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego 
ułożenia pacjenta 

Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby 
przekroje wyświetlały się według odległości od przekrojów 
wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej 

Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR 9rekonstrukcja 
wielopłaszczyznowa oraz rekonstrukcji 3 D 

Możliwość zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG z 
zachowaniem wyświetlanego opisu, lecz z zanonimizowanymi 
danymi pacjenta, a w przypadku serii lub obrazów multiframe 
możliwość ich eksportu do formatu AVI. 

Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve 
SCU oraz Print SCU 

Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale 
Presentation States), to stacja powinna umożliwiać 
wyświetlenie każdego zapisanego GSPS 

Możliwość wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz 
drukarce systemowej (na papierze) z wykorzystaniem tego 
samego narzędzia; możliwość wydrukowania obrazów 
różnych pacjentów na jednym filmie 

Możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach 
niezależnie dla każdego użytkownika odpowiednio dla 
każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz konfigurowania 
opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie lub papierze; 
treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów 
dicom 

Możliwość zapisania jednego lub więcej badań na płycie CD 
lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z nagraną 
przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w 
standardzie Dicom na dowolnym komputerze  

Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do 
archiwum lokalnego z systemu plików oraz eksportu z 
archiwum lokalnego do systemu plików 

Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum 
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Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych 
obrazów z archiwum lokalnego 

Licencja przeznaczona do zainstalowania aplikacji na 
komputerze klasy PC z systemem operacyjnym. 

Oprogramowanie przeznaczone do zastosowań medycznych 
tj.  zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób 
medyczny klasy co najmniej I, oznaczone znakiem CE 

SERWER PACS 

Procesor czterordzeniowy 

Pojemność pamięć RAM≥ 8 GB 

Pojemność dysku typu RAID1 ≥ 1 TB 

Możliwość rozbudowy pamięci RAID bez kosztów dodatkowej 

licencji 

Możliwość zapisywania danych na sieciowych zasobach 

zewnętrznych  

Urządzenie zasilające (UPS) wystarczające do pełnego 

prawidłowego zamknięcia systemu 

Oprogramowanie serwera obrazowego i stacji przeglądowej 

wyprodukowane przez jednego producenta w celu 

zapewnienia pełnej kompatybilności. 

Realizacja serwisów DICOM: Store SCU/SCP, 
Query/Retrieve SCP, Storage Commitment, MPPS 

Obsługa obrazów pochodzących co najmniej z urządzeń: CR, 
DR, CT, MR, XA (single i multi-frame), US (single i multi-
frame) 

Baza obrazów radiologicznych  z różnych urządzeń 
diagnostycznych  

Możliwość archiwizowania obrazów w kolejnych, stopniowo 
podłączanych zasobach 

Automatyczna kompresja obrazów otrzymywanych z 
zewnętrznych źródeł 

Możliwość udostępniania obrazów w formacie 
skompresowanym lub rozkompresowanym, niezależnie od 
formatu przechowywanego obrazu 

Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania 
obrazów (forward) do określonych odbiorników w zależności 
od urządzenia przysyłającego obraz 

Możliwość przechowywania danych tekstowych z użyciem 
polskich liter diakrytycznych (w formacie ISO IR101) 

Wyszukiwanie nazwiska pacjenta zawierającego polskie litery 
diakrytyczne powinno być możliwe zarówno z użyciem tych 
liter jak też z użyciem ich łacińskich odpowiedników 

Udostępnianie danych tekstowych w tagach obrazów w 
formacie ISO IR100 lub ISO IR101 w zależności od 
urządzenia współpracującego 

Oprogramowanie przeznaczone do zastosowań medycznych 
tj. zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób 
medyczny klasy co najmniej IIb, oznaczone znakiem CE 
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 RADIOWIZJOGRAFIA 

Stanowisko komputerowe symulujące proces 

diagnozowania/oceny zdjęcia 

Oprogramowanie zapewniające intuicyjną  i niezawodną 

obsługę  

Stanowisko zaprojektowane  tak aby prezentowane zdjęcia 

gwarantowały wysoką jakość niezbędną do poprawnej i 

szybkiej diagnozy 

Kształt czujnika zapewniający łatwe pozycjonowanie i komfort 

pacjenta 

Połączenie stanowiska radiowizjografii (RVG) z czujnikiem 

pozwalające na symulację aktywacji czujnika przy unicie 

(aparacie stomatologicznym)  

Minimalna rozdzielczość obrazów ≥ 14 pl/mm 

Oprogramowanie z możliwością prezentacji różnych zdjęć  

(panoramiczne, zewnątrzustne, wewnątrzustne) w tym 

samym czasie. 

Współpraca stanowiska ze stacją przeglądową. 

Możliwość wykorzystania stanowiska jako stacji symulującej 

proces rejestracji pacjenta dla badań stomatologicznych i 

ogólnych 

SZKOLENIA Liczba uczestników szkolenia – 4 osoby 

Czas trwania szkolenia – 4 godziny 

TERMIN DOSTAWY do 22.12.2017 r 
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2.5 CZĘŚĆ 5 – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 

zawodzie technik elektroradiolog wraz z instalacją  i szkoleniami  

 

SPRZĘT - POMOC 

DYDAKTYCZNA 

OPIS 

 

CAŁOPOSTACIOWY 

FANTOM – 1 SZT. 

Całopostaciowy fantom, demontowalny na min 10 części  

ramiona: możliwy obrót o 360° w płaszczyźnie strzałkowej oraz w 

zakresie 180° w kierunkach bocznych. 

 

stawy biodrowe: obrót w przód do około 90° oraz w tył do około 45°. 

 

kolana: zginanie w zakresie 90°. 

 

łokcie: zginanie w zakresie 90°. 

 

głowę można zdemontować z szyi a kończyny ze stawów w celu 

dokładniejszego zbadania. 

 

artykulator głowy umożliwia dowolne ułożenie głowy w zakresie 

naturalnych ruchów. 

 

Organy wewnętrzne: głowa i tułów: syntetyczna czaszka, szyjny odcinek 

kręgosłupa, mózg, obojczyki, żebra, mostek, łopatki, miednica, kości 

udowe, płuca z naczyniami płucnymi, tchawica, wątroba z żyłami 

wątrobowymi oraz wrotną, trzustka, nerki, pęcherzyk żółciowy, 

śledziona, aorta, żyła główna, moczowód, pęcherz moczowy, gruczoł 

krokowy, odbytnica, esica. 

 

absorbcja radiologiczna oraz liczba jednostek Hounsfielda jest zbliżona 

do ciała człowieka. 

 

tkanki miękkie i organy: na bazie żywicy uretanowej (SZ-50). 

 

połączenia stawowe: uretanowo-epoksydowe z włóknem szklanym. 

śruby: poliwęglanowe. 

zestaw wymiennych złączek stawowych i śrub, 
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wkrętak płaski, 

 

Wymiary manekina: około 165 cm 5cm 

 

Waga manekina:  50 kg5kg 

 

Preparat do konserwacji i mycia fantomu 

instrukcja obsługi fantomu 

  

 

 

 

2.6 CZĘŚĆ 6 – doposażenie kształcenia zawodowego w zawodzie  

technik masażysta wraz z instalacją  i szkoleniami   

 

SPRZĘT - POMOC 

DYDAKTYCZNA 
OPIS  

STÓŁ DO MASAŻU – 

6 SZT. 

 

 Stół o konstrukcji metalowej z regulowaną wysokością, 

unoszonym zagłówkiem i otworem na twarz.  

 Blat stołu wykonany z twardego materiału, wyłożony gąbką i 

pokryty łatwo zmywalną dermą. 

 Długość stołu 200 cm, szerokość 65-75 cm 

 

APARAT DO MASAŻU 

WIBRACYJNEGO – 4 

SZT. 

 

Aparat zasilany:  

 prądem elektrycznym (z sieci o napięciu 230 V lub 12 V z 

baterii) lub sprężonym powietrzem albo ciśnieniem wody; 

 wytwarzający drgania o częstotliwości 500-7000 Hz, oraz 

amplitudzie do 1 cm;  

 posiadający różne końcówki z miękkimi membranami, które są 

wprawiane w ruch drgający; 

 

FOTEL DO MASAŻU 

KARKU – 4 SZT. 

 

Fotel wyposażony w  

- wielopłaszczyznową regulację podgłówka i półki pod ramiona, 

regulowaną (do wyboru opcja regulacji za pośrednictwem 

mechanizmu skokowego lub sprężyny gazowej)  

- wysokość siedziska oraz kąt pochylenia pozwalający 

dopasować krzesło do postawy każdego pacjenta 

 

ZESTAW DO MASAŻU 

KAMIENIAMI – 3 SZT. 

 

Zestaw zawiera minimum 18 kamieni do masażu:  

- 6 dużych płaskich owalnych kamieni bazaltowych (6 na 

pośladki);  
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- 12 średnich płaskich owalnych kamieni bazaltowych (4 na 

ramiona, 4 na uda, 4 na łydki)  

- podgrzewacz do kamieni o pojemności 6 litrów; 

 

APARAT DO MASAŻU 

PNEUMATYCZNEGO 

– 3 SZT. 

 

 Wyposażony w rozbudowane tryby masażu wybierane przez 

masażystę na czytelnym panelu oraz 4 sztuki 6-komorowych 

mankietów (2 sztuki dla kończyn dolnych i 2 sztuki dla kończyn 

górnych). Parametry aparatu: zakres ciśnienia: 10-200 mm Hg, 

czas pracy: 5-90 minut 

 

SZKOLENIA Liczba uczestników szkolenia – 4 osoby 

Czas trwania szkolenia – 2 godziny 

TERMIN DOSTAWY do 22.12.2017 r 

 

2.7 CZĘŚĆ 7 – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 

zawodzie technik usług kosmetycznych wraz z instalacją  i 

szkoleniami  

 

SPRZĘT –  
POMOC 

DYDAKTYCZNA 
OPIS  

FOTEL KOSMETYCZNY 
– 6 SZT. 
 

 regulowana wysokość,  

 podnoszony i opuszczany hydraulicznie 

 powierzchnia leżąca zmywalna wykonana z ekologicznej skóry 

 dzielony na 3 części,  

 otwór na głowę z zaślepką,  

 bez łokietników lub z łokietnikami 

 siedzisko w pozycji leżącej z zagłówkiem 63 x 180 cm 

  wysokość min. 64 cm  

 wysokość max. 80 cm  

 podstawa 55 x 106,5 cm 

 pałąk na prześcieradło 

 instrukcja montażu w języku polskim 
 

LAMPA BEZCIENIOWA 
Z LUPĄ – 6 SZT. 
 

 statyw o wysokości 66 cm 

 średnica otworu w statywie 1,3 cm 

 ramiona podstawy statywu 5 szt.o średnicy podstawy 68 cm 

 podkładka ze śrubami do mocowania statyw 

 uchwyt do mocowania statywu 

 soczewka 5 dioptrii 

 moc: 12 W / 1250 lumenów 

 napięcie 220-240 V / 50 Hz 

 długość ramienia lampy 100 cm 

 średnica trzpienia w lampie 1,2 cm 

 średnica obudowy soczewki 23 cm 
- zapłon elektroniczny (natychmiastowy) 
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 brak migotania światła przy włączaniu 

 oszczędność energii około 25% 

 instrukcja montażu w języku polskim 

GALWAN – 4 SZT. 
 

 baza aparatu 

 komplet elektrod czynnych(wałki dysk, stożek, kulka|),  

 elektroda bierna,  

 komplet kabli, 

 zakres regulacji prądu  

 0 - 10 mA 

 instrukcja montażu w języku polskim 
 

DARSONWAL – 4 SZT. 
 

 baza aparatu 

 rączka do mocowania pelot  

 komplet elektrod szklanych (pelot) o kształtach: grzybek, 
punktowa, łukowa, grzebieniowa, łyżeczka,grzebień  

 moc pobierana min.20 W 

 zasilanie 230V, 50 Hz 

 instrukcja w języku polskim 
 

ULTRADŹWIĘKI - 
GŁOWICE NA 
ULTRADŹWIĘKI 4 SZT. 
 

 baza aparatu 

 komplet głowic do twarzy i ciała, 

 szpatułka kawitacyjna 

 napięcie 220-240 V / 50-60 Hz  

 moc 40 W  

 instrukcja montażu w języku polskim 
 

LAMPA SOLLUX – 4 
SZT. 
 

 żarówka na podczerwień150W 

 żarówka na światło niebieskie 80W 

 zasilanie 230V, 50Hz  

 zasięg ramion 1000 mm 

 wysokość statywu: 72cm,  

 długość ramienia: 100cm,  

 rozpiętość ramion podstawy: 60cm 

 instrukcja w języku polskim 
 

GŁOWICA CIEPŁO-
ZIMNO – 4 SZT. 
 

 

 baza aparatu 

 młotek ciepło-zimno 

 przewód zasilający 

 napięcie 220-240 V / 50-60 Hz 

 moc 40 W 

 instrukcja w języku polskim 
 

KOMPLET GŁOWIC DO 
MEZOTERAPII 
BEZIGŁOWEJ – 2 SZT. 

 baza aparatu 

 głowica do mezoterapii  twarzy 

 głowica do mezoterapii  ciała 

 głowica chłodząca 

 napięcie: 230/50Hz 

 moc: 60 W 

 przewód zasilający 

 instrukcja w języku polskim 
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STERYLIZATOR UV – 
2 SZT. 
 

 sterylizator promiennikowy typu UV,  

 promiennik UVC, 

 zasilanie 220-240 V,  

 waga 6 kg,  

 temperatura 60 stopni 

 instrukcja w języku polskim 

  

MYJKA 
ULTRADŹWIĘKOWA – 2 
SZT. 
 

 myjka ultradźwiękowa do dezynfekcji akcesoriów 
kosmetycznych,  

 moc 170 - 195 W,  

  pojemność 2 - 3 l 

 instrukcja w języku polskim 
 

KOMPLET ELEKTROD  
DO TWARZY I CIAŁA – 4 
SZT. 
 

 baza z panelem 

 komplet elektrod  silikonowych do twarzy i ciała do 
elektrostymulacji 

 elektroda bierna 

 przewody do elektrod 

 napięcie elektryczne:  230V   

 częstotliwość pracy:50Hz/60Hz 

 instrukcja w języku polskim 
 

MIKRODERMABRAZJA 
– 2 SZT. 
 

 diamentowa: 

 baza 

 komplet głowic 9 szt. diamentowych, filtrów i uszczelek,  

 wężyki  

 2 dysze 

 instrukcja w języku polskim 
 

 
 korundowa: 

 baza 

 2 pojemniki na korund 

 dysza 

 jednorazowe nakładki do twarz i ciała 

 filtry  

 weżyki  

 napięcie: 230 V 

 częstotliwość: 50/60 Hz  

 moc: 80W 

 instrukcja w języku polskim 
 

 

VAPOZON – 4 SZT. 
 

 urządzenie z dyszą, 

 statyw 

 pojemnik na wodę szklany, 

 elektryczny pomiar czasu,  

 funkcja ozonu,  

 regulacja intensywności parowania, 

 regulowane pochylenie ramienia wapozonu.  

 wskaźnik poziomu wody, 

 zasilanie 230V, 50 Hz 

 moc pobierana 600 W 
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 instrukcja w języku polskim 
 

FOTEL DO PEDICURE 
Z PODNÓŻKIEM – 2 
SZT. 
 

 

 regulowana wysokość fotela oraz podnóżków,  

 podnoszony i opuszczany hydraulicznie 

 powierzchnia leżąca zmywalna wykonana z ekologicznej skóry 

 dzielony na 3 części,  

 część dolna fotela dzielona na podnóżki,  

 z podłokietnikami. 

 podnóżek z regulowaną wysokością i kątem podparcia. 

 instrukcja w języku polskim 
 

FREZARKA DO 
PEDICURE – 6 SZT. 
 

 moc min. 90 W,  

 z płynną regulacją obrotów,  

 z przełącznikiem zmiany kierunku obrotów, 

 ilość obrotów na minutę 5000 – 42000, 

 z pochłaniaczem pyłu, 

 urządzenie spryskujące 

 instrukcja w języku polskim 
 

BRUSHING – 6 SZT. 
 

 baza 

 komplet szczoteczek o różnej średnicy i miękkości włosa,  

 pianki o różnej średnicy 

 instrukcja w języku polskim 
 

VACUM/SPRAY – 6 SZT. 
 

 baza 

 2 butelki z rozpylaczem  

 2 rurki plastikowe  

 korek  

 komplet ssawek szklanych:  
- bez otworu bocznego 
- z wąską ssawką  
- z okrągłą ssawką  

 zasilanie230V, 50 Hz 

 moc pobierana150 W 

 instrukcja w języku polskim 
 

ELEKTROSTYMULACJA 
– 4 SZT. 
 

 baza 

 silikonowe elektrody zabiegowe do twarzy i ciała,  

 zestaw pasów do podtrzymywania elektrod,  

 2 elektrody do zabiegów na biust. 

 przewody do elektrod 

 instrukcja w języku polskim 
 

VACUM DO CIAŁA – 2 
SZT. 
 

 baza z panelem 

 zestaw ssawek(baniek) do ciała, biustu o różnej wielkości i 
kształcie 

 napięcie elektryczne:  230V   

 częstotliwość pracy:50Hz/60Hz 

 instrukcja w języku polskim 
 
 

PODGRZEWACZ 
PARAFINY DO STÓP -

 wielkość pojemnika do kąpieli umożliwiająca zanurzenie stopy. 

 pędzelek do parafiny 
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4 SZT. 
 

 moc min. 220 W,  

 napięcie: 220-230V, 50 Hz 

 dwa zakresy temperatury 

 lampka informująca o trybie pracy urządzenia 

 instrukcja w języku polskim 

 
SZKOLENIA Liczba uczestników szkolenia – 4 osoby 

Czas trwania szkolenia – 2 godziny 

TERMIN DOSTAWY do 22.12.2017 r 

 

2.8 CZĘŚĆ 8 – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 

zawodzie technik usług kosmetycznych wraz z instalacją  i 

szkoleniami 

 

SPRZĘT –  
POMOC 

DYDAKTYCZNA 
OPIS  

DERMATOSKOP – 2 
SZT. 
 

 oświetlenie diodowe LED, 

 rękojeść akumulatorowa USB z kablem USB i zasilaczem 
sieciowym  

 regulacja ostrości okularu 

 powiększenie - 10 – 16D 

 tryb badania immersyjny, kontaktowy, spolaryzowany 

 zasilanie akumulatorowe 3,5V, bateryjne 2,5V 

 płytka kontaktowa 

 olejek imersyjny 

 etui 

 instrukcja w języku polskim 

SZKOLENIA Liczba uczestników szkolenia – 4 osoby 
Czas trwania szkolenia – 2 godziny 

TERMIN DOSTAWY do 22.12.2017 r 
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2.9 CZĘŚĆ 9 – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego  

w zawodzie higienistka stomatologiczna wraz z instalacją   

i szkoleniami 

SPRZĘT –  
POMOC 

DYDAKTYCZNA 
OPIS  

UNIT 
STOMATOLOGICZNY 
– 1 szt.   

1. Stolik lekarza na ramieniu  pan tomograficznym z rękawami  
    prowadzonymi od góry,  wyposażony w:  
 

 Dmuchawka trójdrożna : powietrze, woda , spray 

 Rękaw turbinowy ze złączem Midwest 

 Rękaw na mikrosilnik /pneumatyczny/  ze złączem Midwest 

 Rękaw pod skaler ze złączem Midwest 

 Rękaw pod piaskarkę ze złączem Midwest  +  piaskarka 
 

2. Dotykowy panel sterujący przy stoliku lekarza  - funkcje 
 

 Aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe 

 Regulacja naciągu ramion końcówek roboczych pod stolikiem  
lekarza 

 Aseptyczny panel sterowania na stoliku lekarza: 
 informacja ustawień: m.in. obroty , moc skalera, stan 

ustawień sprayu, obroty prawe-lewe 
 napełnianie kubka pacjenta 
 opłukiwania misy spluwaczki 
 sterowanie pracą fotela 

 
3. Sterownik nożny wielofunkcyjny zapewniający: 

 sterowanie ruchami fotela 

 włączanie /wyłączanie wody na końcówkach 

 napełnianie kubka dla pacjenta 

 opłukiwanie misy spluwaczki 

 włączanie / wyłączanie oświetlenia 

4. Stolik /panel/ asysty wyposażony w :  

 ssak chirurgiczny z regulacją siły ssania 

 ślinociąg powietrzny  

 dmuchawkę 

5. Blok spluwaczki : 

 zawieszony na ramieniu fotela z misą spluwaczki 

 ruchomy odchylany umożliwiający swobodny dostęp asysty 
podczas zabiegu 

 wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki / butla 
zabudowana w bloku spluwaczki / 

 ruchome ramię misy spluwaczki / zdejmowana misa szklana/ 
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6. Fotel stomatologiczny 

 zagłówek z blokadą mechaniczną z możliwością 

zmiany pozycji w przypadku przyjmowania osób na 

wózkach inwalidzkich 

 pozycja „ 0 ”    

 wąska podstawa fotela (szer. do 35 cm) 

 najazdowe wyłączniki bezpieczeństwa  

 bezszwowa tapicerka 

7. Ssak z pompą suchą  

 instalacja pompy ssącej suchej  wraz  z separatorem cieczy 
zabudowanym w spluwaczce 
 

8. Bezcieniowa lampa operacyjna  LED /zamontowana na ramieniu  
    unitu/ : 

 płynna regulacja natężenia oświetlenia w zakresie  
6 000/40 000 LUX 

 bezdotykowe  /sensor/ uruchamianie lampy  

 praca w 3 płaszczyznach 

 zdejmowane nakładki na uchwyty z możliwością sterylizacji 

9. Monitor  /zamontowany na ramieniu unitu/ 

 przekątna ekranu - do 24 cali 

 powłoka matrycy – matowa 

 rodzaj matrycy – LED 

 rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 ( FullHD) 

 format ekranu – panoramiczny -  16:9 

 liczba wyświetlanych kolorów - 16,7 mln 

 częstotliwość odświeżania - 76 Hz 

 kontrast statyczny – 1 000:1 

 kontrast dynamiczny - 20 000 000:1 

 czas reakcji - 5 ms 

 jasność 250 cd/m2 

 tryb graficzny sygnału wejścia/wyjścia – VGA (D-sub ), DVI-D, 
HDMI 

10. Ramię monitora z okablowaniem wewnątrz  konstrukcji 
 
11. Uchwyt monitora z okablowaniem z wewnętrznym  
      prowadzeniem przewodów sterującego i zasilającego 

12. Kamera wewnątrzustna kompatybilna z monitorem 

- sensor mikron ½.5 CMOS, 2592 (H) x 1944 (V) effective, 

- rozdzielczość wideo 640 Hx480V, 

- rozdzielczość obrazu 1024H x 768 V, 

- autofokus 1mm-nieskończ., 
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- kąt obrazu 900 

- pole obrazu 800 

- ostrość - autofokus trójwarstwowy 6x niebieska LED, 12x biała, LED, 

- źródło światła – monitor 

- łącze usb 2.0 high-speed interface, 
 

SZKOLENIA Liczba uczestników szkolenia – 4 osoby 
Czas trwania szkolenia – 2 godziny 
 

TERMIN DOSTAWY do 22.12.2017 r 
 

 

 

2.10 CZĘŚĆ 10 – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego 

 w zawodzie higienistka stomatologiczna wraz z instalacją  

i szkoleniami 

 

SPRZĘT –  
POMOC 

DYDAKTYCZNA 
OPIS  

FANTOM 
STOMATOLOGICZNY 
LEŻĄCEGO 
PACJENTA – 1 szt. 
 

Popiersie fantomowe z głową, oferujące  wszystkie ustawienia  
i ruchy występujące w trakcie rzeczywistego leczenia 
stomatologicznego.  
 
Wyposażenie: 

 Artykulator, 

 Model symulacyjny szczęki - kompletny z zębami  

 Model symulacyjny żuchwy - kompletny z zębami  

 Wodoszczelna maska symulująca policzki, umożliwiająca 
pracę w środowisku mokrym  

  Pełny zestaw mocowania do fotela stomatologicznego 
/uchwyty, pasy, podkładki/ 
 

TERMIN DOSTAWY do 22.12.2017 r 
 

 


