Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Dostawy sprzętu i materiałów dla kierunkutechnik bezpieczeństwa i higieny pracy”

1. Ekran projekcyjny 178 x 82 cm
Praktyczny wyświetlacz do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Stojaki z regulacją wysokości wyposażony w niezbędne łączenia.
Produkt: Polski, Niemiecki
Możliwość prania: temperatura max. 30° C
Wymiary: 178 x 82 cm

2. Pierwsza pomoc APTECZKA 270 części-walizka
Opis produktu:
Dobrze zaopatrzona apteczka pierwszej pomocy zawierająca 270 elementów. Zawiera duży wybór
artykułów pierwszej pomocy. Apteczkę o wymiarach 35x30x14 cm można z powodzeniem zawiesić
na ścianie. Powinnazawierać uchwyt który pozwoli na szybkie i łatwe przeniesienie apteczki.
Wyposażenie:
 trójkątny bandaż (136x96x96 cm),
 trzy bandaże elastyczne (4 m x 6 cm),
 cztery bandaże elastyczne (4 m x 8 cm), sześć bandaży samoprzylepnych (10x7 cm),
 bandaż samoprzylepny (10x6 cm),
 bandaż ściągający (20x10 cm),
 pięć kompresów (10x10 cm),
 pięć kompresów (7,5x7,5 cm),
 dziesięć kompresów (5x5 cm),
 120 plastrów plastikowych (72x19 mm),
 10 plastrów plastikowych (40x10 mm),
 osiem plastrów plastikowych (Ø24 mm),
 osiem plastrów plastikowych na knykcie,
 cztery plastry plastikowe (40x70 mm),
 50 wilgotnych chusteczek antyseptycznych (30x30 mm),
 dwa ustniki,
 dwie maski ochronne,
 dwie opaski na oko, 2
 0 patyczków higienicznych (8 cm),
 20 wacików, watę (30 g),
 dwie rolki taśmy (5 m x 1,25 cm),
 pięć agrafek,
 nożyczki,





pęsetę (metalową)
dwie pary rękawiczek.
dwa klucze do apteczki.
Dane produktu:
Wymiary: Szer:35xWys:30,5xGł:14 cm
Masa: 1,9 kg

3. Komputer przenośny laptop
Specyfikacja techniczna:
Procesor

Intel Core i3-6100U (2 rdzenie, 2.30 GHz, 3 MB cache)

Chipset

Intel Skylake

Pamięć RAM

8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci
20 GB
RAM
Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne)

1/0

Dysk twardy

1000 GB SATA 5400 obr.

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu

Błyszczący, LED

Przekątna ekranu

15,6"

Rozdzielczość ekranu

1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

NVIDIA GeForce 920MX
+ Intel HD Graphics 520

Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Dźwięk

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High
Definition Audio
Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa

1.0 Mpix

Łączność

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Moduł Bluetooth
LAN 10/100/1000 Mbps

Rodzaje wejść / wyjść

Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Bateria

2-komorowa, 3820 mAh, Li-Ion

Zainstalowany system operacyjny

Brak systemu

Wysokość

22,9 mm

Szerokość

378 mm

Głębokość

260 mm

Waga

2,20 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria

Zasilacz

4. Rzutnik multimedialny
Dane techniczne:
kontrast

13000:1

rozdzielczość ekranu

1024 x 768 pikseli

jasność

3200 ANSI lum.

technologia

DLP

obiektyw

2.56 - 2.68 F

ilość wyświetlanych
kolorów

1070 mln

przekątna obrazu

1.52 - 7.56 m

złącza zewnętrzne

1 x RS232
1 x Composite
2 x D-sub 15-pin wejście
1 x D-sub 15-pin wyjście
1 x USB (A)
1 x audio out (Mini Jack)
1 x audio in (Mini Jack)
1 x S-Video
1 x USB (mini B)

obsługiwane systemy

PAL
SECAM
NTSC

głośnik

tak (1 x 2W)

czas pracy lampy

4000 godz.

pobór mocy [ praca /
spoczynek ]

270/0.5 W

szerokość

283 mm

głośność pracy

33 dB

głębokość

222 mm

wysokość

95 mm

waga

1.8 kg

cechy dodatkowe

kabel zasilający | Pilot / Baterie | instrukcja szybkiego uruchomienia |
kabel VGA (D-sub 15pin)

5. Fantom pielęgnacyjny męski typuSIMPLE SIMON W45070lub równoważny
Podstawowy model pielęgnacyjny, męskitypu SIMPLE SIMONlub równoważny, naturalnej
wielkości.
Fantom pielęgnacyjny męski umożliwia ćwiczenia:
• Wyjmowania szczęki
• Oczy w oczodołach umożliwiające podawanie leków, usuwanie ciał obcych, irygację
• Mycie, układanie
• Miejsca iniekcji domięśniowych i podskórnych – lewe ramię
• Iniekcje domięśniowe – pośladek
• Bandażowanie palców rąk i nóg, palce tak, jak u człowieka są rozdzielone
• Symulowanie wewnętrznego przepłukiwania
Wszystkie połączenia stawów są wytrzymałe i pozwalają na anatomiczne ruchy. Powierzchnia jest
gładka i nieprzepuszczalna dla wody, olei i mazideł.
 Łatwy w obsłudze, bezawaryjny fantom do nauki czynności pielęgniarskich.
 Sprawdzony fantom, łączący w sobie realizm i użyteczność z atrakcyjną ceną.
 Fantom wykonany ze specjalnego wysokiej jakości materiału odpornego na zużywanie,
wodoodpornego. Nie ma szwów na powierzchni.
Wymiary opakowania: 109x56x30,5cm; waga 15,5 kg.

6.Zestaw fantomów 5 szt.
Zestaw ten zawiera całą rodzinę fantomów typu Prestan CPR lub równoważny.
Dwa fantomy osób dorosłych ze wskaźnikiem elektronicznym. Tors ma wbudowaną funkcję znaku
dla głębokości i tempa ucisku. Poprawna głębokość ucisku jest wskazana przez słyszalny dźwięk
"klik"-klak , tempo ucisku przez elektroniczny czujnik świetlny. Na lewym ramieniu fantom ma
wbudowane lampki kontrolne informujące o poprawnej pracy resuscytacji. Aż 60 sprężeń na minutęczerwone lekkie światło, lekka zmiana pomarańczowe światło. Jeżeli student dociera do 80 sprężeń na
minutę to jest pokazane do jednego zielonego światła. Docieranie do 100 ucisków na minutęwskazane są dwa zielone światła (to znaczy że tempo ucisków jest ok). Jeżeli student zwalnia- kolory
zmieniają wstecz. Jeżeli głębokość sprężenia nie jest wystarczająca, światła są wyłączone natychmiast
i błyska tylko jedno czerwone światło . Fantom jest dostarczany z transportową torbą i nie wymaga
specjalnego szkolenia .Na wyposażeniu jest 10 dróg oddechowych i jedna higieniczna osłona twarzy.
Kod:R19100
Fantom tors dziecka 7 lat z wskaźnikiem elektronicznym posiada:

• wbudowany wskaźnik świetlny ( kolorowe diody) informujący o prawidłowości częstotliwości
uciśnięć
• sygnał dźwiękowy „klik-klak”
• unikalny mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku
• interaktywny mechanizm weryfikacji – uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywanego
ćwiczenia
• jednorazowe maseczki ochronne /alternatywne używanie filtrów ochronnych
• Realistyczny profesjonalny trening technik resuscytacji:
• realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka
• widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), szybkie i łatwe
odnalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED
• konieczność odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
• ruchoma żuchwa
• widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
• uciśnięcie nadbrzusza - możliwość nauki udzielania pomocy przy zadławieniu
• widoczna relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną głębokość masażu
Zestaw zawiera:
- fantom Prestan Child ze wskaźnikiem,
- 10 maseczek ochronnych,
- nylonowa torba transportowa
Dwa fantomy niemowlęcia z wskaźnikiem elektronicznym.
Wielkość fantomu pozwala na prawidłowe wykonywanie technik resuscytacji. Wentylacja i kompresji
można dokonywać jak na naturalnym dziecku Jeśli wentylacja jest zrobione poprawnie, klatki
piersiowej wzrośnie. Prawidłowo wykonana reanimacja jest sygnalizowany dźwiękiem kliknięcia
(klik-klak). Odpowiedni rytm ucisków jest kontrolowany przez wbudowany wskaźnik.
Charakterystyka:
1. Wygoda użytkowania i redukcja kosztów
- lekki i łatwy w transporcie i użytkowaniu
- prosta konstrukcja
- szybka, bezproblemowa zmiana jednorazowych maseczek ochronnych
- alternatywne używanie filtrów ochronnych
- pełne zabezpieczenie higieny ćwiczeń
- wysoka jakość wykonania
- łatwe w czyszczeniu tworzywo odporne na zabrudzenie i uszkodzenia /brak śladów po elektrodach
AED/
- trwałość - mechanizm testowany dla ponad pół miliona uciśnięć
2. Realistyczny profesjonalny trening technik resuscytacji
- realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), szybkie i łatwe
odnalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED
- konieczność odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- ruchoma żuchwa
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji

- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza - możliwość nauki udzielania pomocy przy zadławieniu
3. Szybkość zdobywania umiejętności i ich weryfikacja
- unikalny mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku
- interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego – uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność
wykonywanego ćwiczenia
- sygnał świetlny (kolorowe diody) informujący prawidłowości częstotliwość uciśnięć
- sygnał dźwiękowy („klik-klak”) oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną
głębokość masażu
- szybsze samodzielne opanowanie umiejętności

