
                                                             Załącznik nr 1 

Zadanie częściowe nr 1 – sprzęt używany 
 

1. Łóżko rehabilitacyjne z regulacją elektryczną – używane –  15 sztuk 

 

Wymiary zewnętrzne łóżka: 

 długość całkowita: 2 150 mm (+/- 50mm), 

 szerokość całkowita: 1 050 mm (+/- 50 mm). 

Leże czterosegmentowe metalowe lub drewniane (nie dopuszcza się leża wykonanego z siatki 

metalowej plecionej z drutu). 

Regulacja wysokości leża elektryczna. 

Regulacja położenia segmentów pleców i uda za pomocą siłowników elektrycznych. 

Regulacja segmentu podudzia za pomocą systemu zapadkowego lub siłownika elektrycznego. 

Regulacja segmentu oparcia pleców. 

Regulacja segmentu oparcia uda. 

Szczyty łóżka metalowe, drewniane lub z płyty meblowej, nie muszą być zabudowane. 

Barierki boczne regulowane, składane wzdłuż ramy leża. 

Koła jezdne obrotowe z blokadą jazdy i obrotu. 

Wysięgnik z uchwytem ręki mocowany do ramy łóżka. 

Dopuszczalna waga pacjenta min 130 kg. 

Zasilanie 220V. 

Instrukcja obsługi w języku polskim. 

Łóżko powinno posiadać możliwość złożenia. 

Gwarancja minimum: 6 miesięcy. 

Serwis gwarancyjny. 

Stan techniczny i wizualny bardzo dobry lub dobry. 

Łóżka powinny być umyte i zdezynfekowane. 

Producent, typ i model musi być taki sam w przypadku wszystkich łóżek. 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

Do każdego łóżka nowy materac z pianki poliuretanowej, dostosowany do wymiarów łóżka 

o wysokości 100 mm, pokrowiec z tkaniny nieprzemakalnej, paro przepuszczalnej, zapinany na 

zamek. 

 

Zadanie częściowe nr 2 – sprzęt nowy 
 

2. Koncentrator tlenu – nowy – 2 sztuki 

 

Niskie zużycie energii elektrycznej. 

Obudowa plastikowa. 

Strumień wyjściowy 0,5 – 5 l/min. 

Koncentracja tlenu do 96%. 

Niski poziom szumu. 

Sygnalizacja kontrolna i alarmowa zasilania, przepływu tlenu, temperatury. 

Tryb pracy ciągły. 

 

Akcesoria:  

Pojemnik nawilżacza do tlenu. 

Kaniula donosowa 2m. 

Przedłużacz do podawania tlenu o długości 10m. 

Filtr. 

Pulsoksymetr do pomiaru wysycenia krwi tlenem. 

Instrukcja obsługi w języku polskim. 

Gwarancja minimum 2 lata. 

 



3. Wózek inwalidzki  – nowy – 2 sztuki 

 

CECHY PRODUKTU: 

 składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak), 

 miękkie nylonowe siedzisko i oparcie, 

 miękka, gąbkowa poduszka, 

 uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości, 

 podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy, 

 uchylne i demontowalne podłokietniki, 

 pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem, 

 koła przednie bezobsługowe, rozmiar 200x50, 

 koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24” , 

 aluminiowe ciągi, 

 podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna), 

 kolor ramy: platynowy, 

 antyflip. 

 rozmiar: 18" 

 Szerokość siedziska 45 cm 

 Głębokość siedziska 40 cm 

 Wysokość wózka 92 cm 

 Szerokość wózka 60 cm 

 Długość wózka 80 cm 

 Szerokość wózka po złożeniu 28 cm 

 Waga wózka do 16 kg 

 Maksymalne obciążenie 140 kg 

 Wózek objęty co najmniej dwunastomiesięczną gwarancją. 

                                                                                                            


