Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia
„Dostawy sprzętu i materiałów stomatologicznych”

1. Unit stomatologiczny - wersja podstawowa
WERSJA PODSTAWOWA
Wyposażenie stolika lekarza:
- 3 funkcyjna strzykawko dmuchawka
- rękaw turbinowy
- rękaw mikrosilnika
Klawiatura sterująca pracą narzędzi, negatoskop, regulacja wody dla każdego narzędzia, wskaźnik
ciśnienia roboczego, blokada ruchu stolika
- negatoskop
Blok spluwaczki / asysty
- mały i duży ssak
- klawiatura sterująca (miedzy innymi napełnianie kubka, spłukiwanie misy)
- zamknięty obieg wody destylowanej
Fotel pacjenta
- bezszwowa tapicerka
- zagłówek chirurgiczny
Lampa zabiegowa, zmienne natężenie - 25000 Lux (wbudowany sensor lampy)
Krzesełko stomatologa

2. Autoklaw
Produkt posiada samotestujący system zabezpieczający przed przegrzaniem lub zbyt wysokim
ciśnieniem.
5 DOSTĘPNYCH TRYBÓW PRACY:
- 121 °C - wsad lity nieopakowany (czas sterylizacji 20min, ciśnienie 110KPa, suszenie 4 min)
- 121 °C - wsad uniwersalny opakowany (czas sterylizacji 20min, ciśnienie 110KPa, suszenie 15 min)
- 134 °C - wsad lity nieopakowany (czas sterylizacji 4min, ciśnienie 210KPa, suszenie 4 min)
- 134 °C - wsad uniwersalny opakowany (czas sterylizacji 4min, ciśnienie 210KPa, suszenie 15 min)
- 134 °C - wsad bawełna (czas sterylizacji 3.5min, ciśnienie 210KPa, suszenie 10 min)
PARAMETRY TECHNICZNE:
- pojemność komory: 8l
- komora wykonana ze stali nierdzewnej
- temperatura pracy: 5-40 stopni C
- moc: 1700W
- zasilanie: 230V, 50/60Hz
W ZESTAWIE Z URZĄDZENIEM POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ:
- rura odprowadzająca wodę - 1szt.
- stojak na tacki - 1szt.

- taca na narzędzia o wymiarach: 13 x 25 cm - 3szt.
- uchwyt do tac - 1szt.
- przewód zasilający - 1szt.
- bezpiecznik - 2szt.
- instrukcja obsługi w języku polskim - 1szt.
Produkt jest wyrobem medycznym, dlatego też musi posiadać wymagane certyfikaty
i deklaracje zgodności oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.

3. MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA 600 ml CYFROWA
Myjka do mycia przyborów kosmetycznych a w szczególności głowic do mikrodermabrazji , frezów.
Zestaw powinien zawierać:
- urządzenie
- koszyczek
- element oddzielający dezynfekowane przedmioty
- instrukcja
- gwarancja
Dane techniczne:
czas 0-30min
AC 220-240V
moc 50W
Częstotliwość ultradźwięków 42 000 Hz
Pojemność 600ml.

4. Destylarka
Dane techniczne:
- chłodzenie powietrzem.
- nie potrzebuje podłączenia do zewnętrznego źródła wody.
- napięcie 220-240 V / 50-60 Hz,
- moc 750 W,
- pojemność 3 do 4 L,
- szybkość destylacji 1 l/h,
- waga urządzenia do 5kg.

5. Wstrząsarka do amalgamatu i glasjonomerów
- Praca z 2 częstotliwościami - 4000 i 4500 Hz
- Czas mieszania regulowany od 1 do 99 sekund
- Uchwyt dostosowany do standardowych rozmiarów kapsułek

- Bezpieczna praca - uchwyt wraz z kapsułką zabezpieczony pokrywą
Dane techniczne:
Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz
Moc pobierana: 60 W
Częstotliwość ruchów (mieszania):
-Tryb szybki (H): 4500 ruchów na sek.
-Tryb wolny (L): 4000 ruchów na sek.
Waga: do 2500 g

6. Pistolet do amalgamatu z metalową końcówką
Narzędzia powinny być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i posiadać Certyfikaty: ISO
9001:2000, ISO 13485:2003, CE MARK, QSR

7. Podstawowy zestaw kleszczy ortodontycznych
Pakiet powinien zawierać:
Kleszcze do cięcia ligatur, utwardzane typu TC ORI-DD-005TC lub równoważne
Kleszcze do cięcia twardego drutu, utwardzane typu TC ORI-DD-006TC lub równoważne
Kleszcze Weingart, utwardzane typu TC ORI-DD-013TC lub równoważne
Kleszcze do zdejmowania pierścieni, utwardzane typu TC ORI-DD-022TC lub równoważne
Kleszcze dystalne, utwardzane typu TC ORI-DD-056TC lub równoważne
Kleszcze do zdejmowania zamków, typu kątowe ORI-DD-035 lub równoważne
Kleszczyki do zakładania ligatur, bardzo cienka końcówka typu ORI-DD-104 lub równoważne
Narzędzia powinny być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i posiadać Certyfikaty: ISO
9001:2008, ISO 13485:2012, CE MARK, QSR.

8. Model demonstracyjny do celów profilaktycznych
Model powinien składać się ze:
- szczęki, żuchwy i 28 zębów.
- wykonany w skali 2:1.
- przestrzenie międzyzębowe powinna być specjalnie przygotowane dla demonstracji prawidłowego
sposobu używania nici dentystycznych.
- zęby 14 i 16 posiadają możliwość wyjmowania z modelu.
Model wykonany z tworzywa sztucznego.

9. Model z pełnym uzębieniem – szczęka

- model z pełnym uzębieniem - szczęka, żuchwa ze sztywną masą dziąsłową.
- model z załączonymi 32 zębami mocowanymi śrubami. Zalecany do ćwiczeń z użyciem mas
wyciskowych.
- możliwość zamontowania w dowolnym artykulatorze bądź fantomie dentystycznym.

10. zestaw do zarabiania materiałów stomatologicznych
- Płytka szklana matowa 7 x 14 cm
 wymiary: 7 x 14 cm
 grubość - 6 mm
- Płytka szklana do cementu 120x80x5 typu DR.998.020 lub równoważna
120mm x 80mm x 5mm
- Bloczki do mieszania
Jednorazowe - 75 mm x 75 mm - do zarabiania materiałów
- Łopatka do cementu
Narzędzia powinny być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i posiadać Certyfikaty: ISO
9001:2000, ISO 13485:2003, CE MARK, QSR.
- JEDNORAZOWE ŁOPATKI DO MIESZANIA 200 szt.
Jednorazowe łopatki do mieszania. Opakowanie 200 szt.
- Łopatki do alginatu
Łopatka do alginatu, lub gipsu, plastikowa.
Do wyboru w 7 kolorach.
Długość całkowita 185 mm
- Miska silikonowa kolorowa do alginatu i gipsu 125mm
- Zestaw podstawowych kleszczy typu Berten lub równoważne (10 szt.)
Kleszcze wyposażone w dodatkowe ząbki - pewny i mocny uchwyt zęba lub korzenia.
Narzędzia powinny być wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej i posiadajać Certyfikaty
ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, CE MARK, QSR.

