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Wykonawca/Producent ................................................. 

Nazwa-model/typ .........................................................  

Numer katalogowy .......................................................  

Kraj pochodzenia ......................................................... 

Rok produkcji: 2016/2017 

 

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych 

 

Lp. 
Wymagane minimalne parametry  

i funkcje 

Parametry 

wymagane, 

konieczne do 

spełnienia 

PARAMETRY OFEROWANE 

PODAĆ/OPISAĆ 

1. 

Wielomiejscowa kriokomora z 

przedsionkiem (4 osobowa), zamknięta od 

góry sufitem. 

TAK  

1.1. 
Wykończenie w środku – boazeria z drewna 

lipowego.  

TAK 
 

1.2. 
Panel informacyjno–sterujący LCD w 

rozmiarach od 15 cali do 17 cali. 

TAK 
 

1.3. 
Wykończenie zewnętrzne – płyty HPL lub 

stal nierdzewna  

TAK 
 

1.4. 

Drzwi zamykane za pomocą magnetycznych 

zamków bezpiecznych oraz wyposażonych w 

okna o wymiarach 60 cm x 60 cm 

umożliwiające obserwację pacjentów. 

TAK 

 

1.5. 

Komora jest wyposażona w system audio, 

który jest integralną częścią układu 

sterowania pozwalający na wydawanie 

komunikatów za pomocą mikrofonu, przez 

prowadzącego zabiegi do  pacjentów. System 

pozwala również, poprzez złącze audio Jack 

3.5 mm podłączyć dowolny nośnik muzyki 

relaksacyjnej i odtwarzać w komorze 

TAK 

 

2. Wymiary: TAK 
 

 

2.1. długość min. 3 m 50 cm (+/- 20 cm); TAK  

2.2. Szerokość min. 2 m (+/- 20 cm); TAK  

2.3. wysokość min. 2 m 50 cm (+/- 20 cm). TAK  

3. 
Dane techniczne kriokomory.  

Znamionowe warunki pracy 
TAK  

3.1. Temperatura otoczenia: 15-35 ˚C; TAK  

3.2. Wilgotność względna: < 40%; TAK  

3.3 Ciśnienie atmosferyczne: 80 – 106 kPa; TAK  

3.4. Rodzaj pracy: praca ciągła; TAK  

3.5. 
Zasilanie: napięcie przemienne, - wartość 

napięcia i częstotliwość: 230 V, 50 Hz. 
TAK  

4. Parametry robocze kriokomory TAK  

4.1. 
Maksymalna liczba pacjentów w komorze 

(w zależności od stopnia 
TAK  
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niepełnosprawności): do 4 osób 

4.2. 

Zakres temperatury roboczej komory 

zabiegowej programowana: -110 do -160˚C 

co 5˚C 

TAK  

4.3. Temperatura w przedsionku: - 60˚C ± 5˚C TAK  

4.4. 
Czas zabiegu programowany w zakresie: 5 s 

do 5 min co 5 s 

TAK 
 

5. Parametry eksploatacyjne TAK  

5.1. 
Stabilizacja temperatury w komorze 

zabiegowej: ±3 (max. ±10)˚ C 

TAK 
 

5.2. 
Czas schładzania kriokomory: 15-60 min do 

-160˚C 

TAK 
 

5.3. 
Ilość powietrza oddechowego wprowadzana 

do komory: (163 K) > 35 m3/h 

TAK 
 

6. Sygnalizacja ALARMOWA TAK  

6.1. 

Spadek tlenu poniżej 19,5 % powoduje 

automatyczne wyłączenie komory a na 

monitorze pojawia się komunikat wraz z 

sygnałem świetlnym i dźwiękowym. 

Podczas alarmu do kriokomory tłoczone jest 

ciepłe powietrze 

TAK 

 

6.2. 
Pacjenta: przycisk w komorze – sygnał 

świetlny i dźwiękowy 

TAK 
 

6.3. 

Spadek tlenu poniżej 19% w pomieszczeniu 

technicznym powoduje włączenie sygnału 

świetnego i dźwiękowego 

TAK 

 

7. Dane eksploatacyjne TAK  

7.1. Nominalny pobór prądu 15 (A) TAK  

7.2. Zasilanie elektryczne 230/50 (V/Hz) TAK  

7.3. 
Zakres temperatur w komorze zabiegowej -

110 do -160˚C 

TAK 
 

7.4. 
Temperatura w komorze zabiegowej -120 

(˚C) 

TAK 
 

7.5. Temperatura w przedsionku -60 (˚C) TAK  

7.6. 
Czas schładzania kriokomory do temp. do -

160˚C od 40 do 55 min 

TAK 
 

7.7. 
Czas przebywania w komorze zabiegowej 

(regulowany przez obsługę) 1–5 (min) 

TAK 
 

7.8. Czas przebywania w przedsionku 30 s TAK  

8. System zasilania kriokomory TAK  

8.1. 
oparty na ciekłym azocie z układem 

wymiennikowym 

TAK 
 

9. Czynnik roboczy  TAK  

9.1. ciekły azot w układzie wymiennikowym TAK  

10. Instalacje TAK  

10.1. 

Instalacja kriogeniczna zasilająca 

kriokomorę od zbiornika do urządzenia – 

rury izolowane próżniowo z dołączoną 

TAK 
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deklaracją zgodności. 

10.2. 
Instalacja do napełniania małych zbiorników 

kriogenicznych 

TAK 
 

10.3. 

Instalacja osuszania powietrza w 

pomieszczeniu przed komorą 350 m 

sześciennych /godz 

TAK 

 

11. Zasilanie awaryjne  TAK  

11.1. 
zasilacz UPS – oświetlenie awaryjne 

wewnątrz komory w razie zaniku prądu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TAK 
 

12. Systemy bezpieczeństwa: TAK  

12.1. 

Niezależny od systemu sterowania system 

zabezpieczający przed przepełnieniem 

systemu chłodzenia. W razie awarii i 

przelania azotu przez cały układ, system 

odcina dopływ ciekłego azotu do 

wymienników.  

TAK 

 

12.2. 

System zabezpieczenia przed 

nieautoryzowanym użyciem – blokada za 

pomocą kodu PIN 

TAK 

 

12.3. 

System bezpieczeństwa zapobiegający zbyt 

długiemu pozostaniu w komorze. Jeżeli 

pacjenci nie zostaną wyprowadzeni po 

krótkim czasie, rozbrzmiewa alarm. 

TAK 

 

12.4. 

Automatyczne osuszanie komory po zbyt 

długim pozostawieniu jej bez aktywności 

użytkownika. 

TAK 

 

12.5. 

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie 

połączenia instalacji kriogenicznej wewnątrz 

komory lutowane zamiast skręcanych. 

TAK 

 

12.6. Czujnik tlenu w komorze zabiegowej TAK  

12.7. Czujnik tlenu w przedsionku TAK  

12.8. 
Czujnik tlenu w pomieszczeniu technicznym 

wraz z syreną alarmową. 

TAK 
 

13. Funkcje dodatkowe: TAK  

13.1. 

Możliwość zaplanowania zabiegów. 

Kriokomora automatycznie włączy się i 

rozpocznie chłodzenie aby przygotować się 

do zabiegów zaplanowanych na konkretną 

datę i godzinę. 

TAK 

 

13.2. 

Możliwość powtarzania planowanych 

zabiegów w konkretne dni tygodnia – np. 

komora będzie gotowa do pracy rano 

codziennie, poza weekendem. 

TAK 
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13.3. 

Licznik zabiegów – funkcja umożliwiająca 

sprawdzenie ilości zabiegów wykonanych w 

kriokomorze. 

TAK 

 

14.  Dostarczenie:   

14.1. 

Półmasek ochronnych na twarz, 

trójwarstwowa z metalowym motylkiem na 

nos wraz z instrukcją używania oraz 

aktualnym wpisem do Urzędu Wyrobów 

Medycznych potwierdzającym, iż 

oferowane komplety są wyrobami  ( 20 000 

szt.) 

TAK 

 

14.2. 

Buty (drewniaki) po 2 pary do każdego niżej 

wymienionego rozmiaru od 36,38,40,42,44 i 

46  

TAK 

 

15. Pozostałe wymagania TAK  

 

Spełnia wymogi Narodowego Funduszu 

Zdrowia 

TAK 
 

Wykonanie ogrodzenia stacji wraz z bramką 

(min 1,8 m, zamykaną na klucz) 

TAK 
 

Wykonanie oświetlenia stacji zbiornika TAK  

Wymagane certyfikaty: zgłoszenie do 

rejestru wyrobów medycznych, znak 

zgodności CE z dyrektywą MDD42/93/EEC 

TAK 

 

Klasa bezpieczeństwa: I B TAK  

Certyfikat CE, deklaracja zgodności TAK  

System oświetlenia wnętrza komory TAK  

Polskojęzyczny panel sterujący, dotykowy 

panel sterujący z funkcjami m.in. 

 programowalny czas zabiegu w przedziale 

1-3 minuty 

 programowalny przez obsługę czas 

osuszania od 3-5 godzin, 

 komunikacja głosowa  obsługi z pacjentem, 

 wizualizacja temperatur zabiegowych, 

 wizualizacja czasu zabiegu, 

 stan procesu automatycznego osuszania, 

 historia zabiegów 

TAK  

Głosowe komunikaty ostrzegawcze o 

prawidłowych i nieprawidłowych 

parametrach zabiegowych (początek 

zabiegu, koniec zabiegu, początek i koniec 

wychładzania). 

TAK 

 

Gwarantowana dostępność części 

zamiennych 10 lat 

TAK 
 

Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

Przeglądy: co roku (w okresie gwarancji 

bezpłatnie) 

TAK 
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Szkolenie personelu (certyfikat 

potwierdzający przeszkolenie personelu) 

przez Wykonawcę  

TAK 

 

Osuszanie automatyczne (programowalne) 

w porze nocnej, bez udziału obsługi 

TAK 
 

Panel sterujący wraz z ekranem 

informacyjnym (widoczne wszystkie 

parametry zabiegu oraz alarmy) 

TAK 

 


