
ZAŁĄCZNIK nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

Przedmiot zamówienia:

Laser holmowy

Znak sprawy: Z/25/PN/18

nazwa ...................................................................................................................................

typ ........................................................................................................................................

rok produkcji................, producent .....................................................................................

Zestawienie parametrów technicznych

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. Wymagania ogólne

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018

2. Instrukcja obsługi w j. polskim 

3.
Urządzenie przeznaczone do kruszenia kamieni oraz wykonywania procedur 
chirurgicznych i urologicznych na tkankach miękkich 

4. Możliwość wyboru rozmiaru oraz typu włókna przez Zamawiającego

5.
Zasilanie sieciowe, jednofazowe 230V 50-60 Hz/10 A, przewód zasilający o 
długości    5 m

6. Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym

7. Długość fali min. 2000 nm*

2000 nm – 0 pkt.
Powyżej – 20 pkt.
PODAĆ !

…............................................

8. Moc urządzenia 30 Watt

9. Laser wyposażony w port laserowy umożliwiający współpracę z włóknami:

• Wielorazowymi, umożliwiającymi wykonanie 20 zabiegów danym 
włóknem
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• Jednorazowymi

10. Typowy port laserowy typu SMA 

11. Laser w obudowie jezdnej wyposażonej w 4 koła skrętne z hamulcami

12. Ciężar urządzenia max 110 kg*

110 kg – 0 pkt.
Poniżej – 20 pkt.
PODAĆ !

…..............................................

13.
Kolorowy, obrotowy ekran dotykowy umożliwiający zmianę parametrów w trakcie 
zabiegu (możliwość odchylenia  ekranu o 90 stopni)

14. Częstotliwość powtarzania impulsów w zakresie 5-20 Hz

15. Energia pojedynczego impulsu w zakresie 0,5 – 3,5 J

16. Długość trwania impulsu długiego min. 800 mikrosekund

17. Długość trwania impulsu krótkiego min. 150 mikrosekund

18.
Możliwość wykorzystania zarówno impulsów krótkich jak i impulsów długich  w 
każdym ustawieniu pozostałych parametrów promieniowania laserowego

19. Wiązka naprowadzająca zielona 532 nm (regulowana <3mW maksimum)

20.
Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego kablem do 
urządzenia

21.

Możliwość wykonywania:

• litotrypsji w trybie kruszenia (impulsy krótkie)

• litotrypsji w trybie rozpylania (impulsy długie)

• zabiegów na tkankach miękkich

22.
Laser posiada programy fabryczne / presety umożliwiające szybkie przełączanie  
predefiniowanych kombinacji parametrów pracy

23. Laser podczas pracy wyświetla na ekranie dotykowym następujące parametry:

• tryb działania (standby / ready)

• długość impulsu (impulsy długie / impulsy krótkie)
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• częstotliwość pracy (Hz)

• energię impulsu (J)

• całkowitą dostarczoną energię (J)

24.
Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania i identyfikacji włókna 
laserowego

25.

Bezpiecznik optyczny / soczewka zabezpieczający przed uszkodzeniem 
wewnętrznej optyki lasera w przypadku spalenia włókna lub przedostania się 
zanieczyszczeń do złącza SMA

26.
Monitorowanie energii: generowanie komunikatu błędu, przy odchyleniu o 20% 
od ustalonej energii 

27.
Zasilanie sieciowe, jednofazowe 230V, 50-60 Hz/10A, przewód zasilający o 
długości    5 m.

28. Zakres temperatury pracy przy maksymalnej mocy: 10-25°C

29. Wodno-powietrzny, zamknięty system chłodzący

30.
Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji 
promieniowania laserowego

31.
Laser wyposażony we włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz 
przycisk wyłączania awaryjnego

III. Akcesoria

1. Okulary ochronne 2 szt.

2. Nożyczki do przycinania włókien laserowych

* W pozycjach oznaczonych gwiazdką Wykonawca ma obowiązek podać faktyczne 
parametry zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

     .......................                                               ..................................................................

            data                                                 podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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