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Zał cznik Nr 5 do SIWZ
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
CZ

I – Zestaw do cyfrowej diagnostyki RTG

dotyczy: dostawy sprz tu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: O rodek
Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”.
Lp.
1
1

Wyszczególnienie
2
DETEKTOR DR
Detektor: wielosensorowy z optycznym
przyporz dkowaniem
Ilo czujników: 46-50
Minimalny obszar detekcji: 410-430 x 310-330
mm
Rozdzielczo przestrzenna: 3.8-4.2 lp/mm
Kontrast: < 1% przy 1 MR
Zakres dynamiczny < 200
Czas wy wietlenia zdj cia: 3-6 sek.
Ł czno z komputerem steruj cym: USB
Osłona detektora
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2.

3.

Oprogramowanie detektora DR
Oprogramowanie weterynaryjne
Oryginalne licencje DICOM Viewer na 2
stanowiska komputerowe z dost pem do bazy
danych
Zintegrowane narz dzia pomiarowe: odległo ,
k t, VHS, k t Cobb, k t Norberga, TTA
Mo liwo wydruku zdj na klasycznej drukarce
w wielko ciach rzeczywistych
Mo liwo współpracy oprogramowania i bazy
danych z innymi urz dzeniami diagnostyki
obrazowej z mo liwo ci exportu obrazów DICOM
do zewn trznych baz danych oraz importu
obrazów DICOM
Mo liwo wysyłania zdj poczt elektroniczn
bezpo rednio z oprogramowania w formatach:
DICOM, TIF, JPEG
Mo liwo wysyłania zdj z oprogramowania na
urz dzenia mobilne typu: tablet, smart phone
Mo liwo zapisu obrazów na płytach CD, DVD i
przeno nych pami ciach
Baza danych w standardzie PACS
Mo liwo importu do oprogramowania
zewn trznych obrazów DICOM, zdj z
fotograficznych aparatów cyfrowych oraz raportów
tekstowych np. w formacie PDF
Mo liwo tworzenia raportów zawieraj cych
zdj cia i opisy w oryginalnym oprogramowaniu
Stacjonarny komputer steruj cy wraz z
monitorem min. 2 Mpx kompatybilny z systemem
DR .
Wymogi techniczne komputera: system
operacyjny co najmniej Windows 7 lub
równowa ny, kompatybilny z oprogramowaniem
systemu DR (detektora), umo liwiaj cy jego
obsług i dystrybucj zdj (np. przesyłanie
mi dzy u ytkownikami w sieci), procesor:
architektura x86, HDD min. 500 GB, pami RAM
min. 4GB, monitor min. 21” o rozdzielczo ci min. 2
Mpx
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4.

5.
6.

7.
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Generator RTG
Typ zasilania: bateria
Waga razem z bateri : 8-10 kg
Moc lampy: 1.5-2.0 kW
Ogniskowa: 1.2-1.4
Wbudowany laser
Zakres kV: min 40-90 kV
Zakres mAs: min 0.3-50 mAs
Kolimator: min 35x35 z odległo ci 65cm
Długo miarki SID: min. 2 m
Dedykowany statyw na kółkach z płynn regulacj
wysoko ci i automatycznym hamulcem
Podstawka umo liwiaj ca wykonywanie zdj
ko czyn, k t 5 dla kaset 24x30 cm, wykonana z
materiałów gwarantuj cych ochron kasety przed
urazami mechanicznymi.
Fartuch ochronny RTG 0.5 Pb – 1 szt, rozmiar L
wraz z ochron na tarczyc

Pomieszczenie 04
ambulatorium

Stół RTG
Blat stołu odporny na zadrapania
Blat pływaj cy w 4 kierunkach z mechanicznym
hamulcem
Wymiary blatu: 145-150 x 60-65 cm
Rami do zamocowania generatora
Mo liwo stosowania kratki anty-rozproszeniowej
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Mo liwo współpracy z kasetami analogowymi i
CR
System CR
Wymiary skanera: szer. 45-50 x wys. 10-15 x dł.
65-75 cm
Waga: 25-35 kg
Metalowa walizka transportowa zabezpieczaj ca
skaner w czasie transportu
Mo liwo monta u na ciennego
Współpraca min. z dwoma formatami kaset:
35x43 oraz 24x30
Ilo kaset 35x43 wraz z foliami IP w zestawie:
min. 2 szt.
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8.

Ilo kaset 24x30 wraz z foliami IP w zestawie:
min. 2 szt.
Rozdzielczo : min. 16 bitów/piksel
Oprogramowanie skanera CR
O programowanie producenta
Podstawowe narz dzia pomiarowe: odległo , k t
Podstawowe narz dzia do pracy ze zdj ciem:
zmiana kontrastu i jasno ci, powi kszanie, lupa,
obracanie zdj cia
Zapisywanie zdj na płytach CD wraz z
programem umo liwiaj cym ich odtwarzanie na
dowolnym komputerze
Mo liwo zmiany (zwi kszenia) wydajno ci
urz dzenia jako opcja
Mo liwo współpracy w standardzie DICOM
(moduł DICOM send)
Wydajno : min. 35 kaset formatu 35x43 cm na
godzin
Komputer steruj cy (laptop) kompatybilny z
oprogramowaniem systemu CR.
Wymogi techniczne komputera: system
operacyjny co najmniej Windows 7 lub
równowa ny, kompatybilny z oprogramowaniem
systemu CR dostarczonym przed producenta,
umo liwiaj cy jego obsług i dystrybucj zdj
(np. przesyłanie mi dzy u ytkownikami w sieci).
Procesor architektura x86, HDD min. 500 GB,
pami RAM min. 4GB, ekran min. 15,6”
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