
1 

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Przedmiot zamówienia: Wózek do przewoŜenia chorych – 3 szt. (poz. 10.9) 

 
Znak sprawy: Z/29/PN/18 

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

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

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

 

 Wymagane parametry i funkcje 

L.p. Parametr / Warunek 

I. Wymagania ogólne 

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

2.  Oferta zawiera dostawę. 

3.  Długość całkowita 2100 ± 60 mm . 

4.  
Długość składanych wzdłuŜ leŜa lub pod leŜe poręczy bocznych zabezpieczających 
pacjent w pozycji leŜącej i siedzącej min. 1170 mm . 

5.  Szerokość całkowita max. 820 ± 70 mm . 

6.  
Wysokość minimalna leŜa mierzona od podłoŜa do górnej płaszczyzny leŜa z 
materacem 710± 90 mm .   

7.  
Wysokość maksymalna leŜa mierzona od podłoŜa do górnej płaszczyzny leŜa z 

materacem  990± 90 mm 

8.  

Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 
kolumnach. LeŜe podzielone na min. 2 segmenty wypełnione płytami. Podwozie 
zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego. 

9.  Manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana spręŜyną gazową 

10.  
Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy 
leŜa min. 0°-90°. 

11.  
Hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna 
obustronnych dźwigni noŜnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. 

12.  Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. -17°-+17°. 

13.  
Obustronny noŜny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez uŜycia rąk z 
wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. 
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14.  
Centralna podwójna jednoczesna blokada wszystkich kół co do obrotu i toczenia przy 
uŜyciu dźwigni noŜnej. 

15.  
Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych 
hamulców oraz funkcji jazdy na wprost. 

16.  Nośność maksymalna min. 300 kg . 

17.  
Obustronny noŜny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez uŜycia rąk z 
wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. 

18.  
Średnica kół jezdnych z bieŜnią przeciwpoślizgową bez widocznej metalowej osi obrotu 
min. 200 mm. 

II. Materac 

1.  Długość 1900 ±50mm . 

2.  Szerokość 760 ± 100mm . 

3.  Grubość 130 ± 50mm . 

4.  
Materac piankowy, wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, niepalny, 
antystatyczny, odporny na promieniowanie UV. 

III. Pozostałe 

1.  Ergonomiczne uchwyty prowadzące od strony głowy i nóg pacjenta. 

2.  Teleskopowy statyw infuzyjny. 

3.  Dolny szczyt wraz z półką na kardiomonitor. 

4.  Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leŜa. 

5.  MoŜliwość mycia maszynowego. 

 


