
 
 
 
 
 
 

załącznik nr 1 do umowy nr 1/10/2020 z dnia 14.10.2020 r. 

Opis przedmiotu umowy  stanowiący uszczegółowienie zapisów §1 w/w umowy. 

Zawarta umowa obejmuje dostawę sprzętu medycznego o  określonych w zapytaniu ofertowym nr 

1/10/2020 z dn. 14.10.2020 parametrach i funkcjonalności. Zamawiający dopuszcza oferowanie 

produktów równoważnych o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia na potrzeby realizowanego przez Caritas Diecezji Opolskiej przedsięwzięcia 

pt. „Poprawa dostępności do stanowisk usprawniania leczniczego i jakości usług medycznych poprzez 

wyposażenie 34 gabinetów rehabilitacyjnych Caritas Diecezji Opolskiej w nowoczesny sprzęt 

medyczny”. 

Szyna CPM do terapii stawu biodrowego, kolanowego i skokowego (15 szt.): 

 terapia ciągła ruchem biernym stawu biodrowego, kolanowego i skokowego 

 dwa niezależne, w pełni kompatybilne ze sobą źródła sterowania/ustawiania wszystkich 

dostępnych parametrów terapii, z przyciskiem włączającym i wyłączającym/ uruchamiającym 

i zatrzymującym urządzenie oraz przyciskami wielofunkcyjnymi tj. jednostka sterująca w 

urządzeniu plus przewodowy pilot sterujący z przyciskami i ekranem 

 możliwość odłączenia pilota sterującego od urządzenia 

 możliwość zmiany wszystkich parametrów w trakcie terapii 

 programy automatyczne zapisane w pamięci urządzenia 

 możliwość zapisania własnych programów terapii w pamięci urządzenia 

 możliwość regulacji długości poszczególnych segmentów/modułów szyny 

 urządzenie w zestawie z podkładkami/podparciami pacjenta i podstawką na stopy (modułem 

stawu skokowego) oraz torbą transportową 

 podparcia dla ud, łydek i podstawka na stopy wykonane z miękkiego, nieprzemakalnego i 

niewchłaniającego płynów materiału, z właściwym atestem higienicznym dla części mających 

bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta, z możliwością czyszczenia i dezynfekcji za pomocą 

środków zawierających alkohol 

 możliwość regulacji ustawienia podstawki stopy (obrotu, przesunięcia góra/dół, kąta 

nachylenia) 

 czujnik kąta wraz z przewodem 

 pasy zabezpieczające stopę na podstawce 

 możliwość regulacji wysokości podparcia łydki 

 możliwość regulacji podparcia uda 

 blokada regulacji długości kości piszczelowej i udowej 

 nadrukowana na urządzeniu skala (w centymetrach) ułatwiająca dostosowanie długości 

segmentu do długości kości piszczelowej i kości udowej 

 wykorzystanie urządzenia dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian 

ustawień/przebudowy urządzenia 

 obciążenie nominalne: 18 kg (+/- 2 kg) 

 maksymalna waga pacjenta: 130 kg (+/- 5 kg) 

 wzrost pacjenta: 120-220 cm (+/- 10 cm) 

 limit wyprostu stawu biodrowego: 0o 

 limit zgięcia stawu biodrowego: 115o 



 
 
 
 
 
 

 limit wyprostu stawu kolanowego: 0o 

 limit zgięcia stawu kolanowego: 120o 

 limit zgięcia podeszwowego stawu skokowego: 40o 

 limit zgięcia grzbietowego stawu skokowego: 25o 

 czas terapii: max. 60 minut (+/- 1 min); odstępy co minutę 

 przerwa w wyproście: min. 0 do 300 sek., w odstępach co sekundę 

 przerwa w zgięciu: min. 0 do 300 sek., w odstępach co sekundę 

 długość całej kończyny dolnej: 58-110 cm 

 długość kości piszczelowej: 23-55 cm 

 długość kości udowej: 35-55 cm 

 funkcja rozgrzewki 

 zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50-60 Hz, przewodem bezpośrednim, bez stosowania 

dodatkowych zasilaczy 

 klasa ochronności elektrycznej: II 

 znak CE 

 przewód zasilający, przewód pilota sterującego 

 gwarancja: minimum 24 miesiące, serwis na miejscu lub wysyłka na koszt serwisu 

 bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji 

 wypełniony i podbity paszport techniczny urządzenia medycznego 

 instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej) 

 torba transportowa na kółkach 

 

 

 

 

  Zamawiający                    Dostawca 

 

 

 


