
po
500 mm. Wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW)

Z38 Elektroencefalograf  

w wysokiej klasy komputer PC lub laptop, fotostymulator diodowy sterowany 
 do wydruku 

zasilacz awaryjny 
systemu w przypadku awarii zasilania z sieci; oprogramowanie 

podczas rejestracji, analizy widmowej dowolnego fragmentu zapisu; oprogramowanie 

: 
latora, 

okablowanie, czepek EEG, zestaw elektrod grzybkowych lub miseczkowych (do wyboru) 
z przewodami.  

Z41 Asystor  Zestaw szuflad 
 

Z43 
Fotel zabiegowy ginekologiczno- 
urologiczny 

Fotel przeznaczony do podtrzymywania pacjentki 
  
  pacj

hydrauliczny w fotelu precyzyjnie i pewnie pozwala na uzyskanie 
 

Z45  -drewniane z materacem tapicerowanym 
zmywalnym 

Z46  

 to  z zakresu hydroterapii 

nerwowego. Delikatny  
 Parametry rehabilitacj

wody, napowietrzenia wody. 
anego, ekonomiczne 

tury wody, 

 

Z46a Fotel szpitalny wielofunkcyjny 

Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo. Konstrukcja  fotela oparta 
na stalowej kolumnie o   Segmenty  wykonane z  laminatowej 
HPL o charakterystyce antybakteryjnej. 
Segment  poszerzany i profilowany w celu zapewnienia  komfortu 
pacjentowi. Segment   w   o regulowanym wysuwie. 
Elektryczna regulacja: segmentu  segmentu  funkcji Trendelenburga 
oraz pozycji fotelowej realizowane z pilota przewodowego.   siedziska. 
Materac  segmentu  segmentu siedziska i segmentu nego. 
Materace odpinane   do  i spodniej  materaca w celu mycia i 
dezynfekcji. Tapicerka wykonana z ognioodpornej syntetycznej    do 
czyszczenia i dezynfekcji o  antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. 

 zintegrowane z  utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy 
jednoczesnym ruchu segmentem  bez  korygowania ustawienia 
przez personel medyczny. 
Podstawa  w  o  100mm z  
Wymiary ne 2100x910 mm 

 segmentu  910 mm 
  600 mm 
 siedziska 585 mm 

Regulacja segmentu   
Regulacja segment podudzia  
Funkcja Trendelenburga  
Regulacja podparcia  265 mm 
Waga  70 kg 

 robocze 200 kg 
Zasilanie 230V, AC 50/60Hz 

Z47  

Dezynfekcja powietrza i powierzchni promieniami ultrafioletowymi UV-C. Promieniowanie 
UV-C nieodwracalnie 
dro

 
omieniowania 

elektromagnetycznego, podobnie jak promieniowanie rentgenowskie, fale radiowe czy 
    z 

dezynfekcyjneg  

i   
oraz wymiary: 1190 x 215 x 145 mm Waga: ok 9 kg 

Z48 Skaner temperatury 

Bramka termowizyjna do bezdotykowego pomiaru temperatury. Wysoce precyzyjny 

wystarczy -  od czujnika. Bramka do pomiaru temperatury 
  wynosi tylko +/- 

 
 

 

ZO1  
 

 



 

wskazany przez Inwestora. 

-

 

wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) n

e stali 
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na 

aluminiowego. 
Zasilanie 230 V 50 

 

ZO2  
 

Dwustanowiskowy min. 12 komorowy pane

wskazany przez Inwestora. 

-wenty

nserwacji. W przypadku 

wykonana z naturalnego  

nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. System odporny na 

aluminiowego. 
Zasilanie 230 V 50 

 

 

SYMBOL NAZWA  

1  226 

2  27 

3 Lustro nadumywalkowe 222 

4 azowe 245 

5  252 

6  252 

7  11 

9 Kosz jezdny na odpady 62 

10 Wieszak na papier toaletowy 52 

11  52 

12 prawnych 27 

13  9 

18  14 

19  359 

22  343 

24 Fotel biurowy 143 

25 Biurko lekarskie 118 

26 Kontener biurkowy 36 

27 Fotel tapicerowany 7 

28 Szafa biurowa 54 


