
Wykonawca/producent: ……………………

Nazwa, typ i model urządzenia: …………………

Kraj pochodzenia: ………………….

Rok produkcji 2014, fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany.

Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych.

Lp. Parametry techniczne
Wymagania

graniczne 

Odpowiedź Wykonawcy

TAK/NIE

Parametry oferowane

(podać oferowane zakresy 

parametrów

 lub opisać funkcje aparatu) 

1. 

Urządzenie do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych pacjentów leżących 

z wyposażeniem dodatkowym: 

- prowadnica na nogi z ustawianym obciążeniem stawów kolanowych - TrainCara komfort

- usztywniające prowadnice do rąk z mocowaniem materiałowym (para) wyposażone w 

mechanizm szybkiej zmiany oprzyrządowania 

TAK 

2. 

Możliwości terapii/ Funkcje treningu:

- pasywne poruszanie nóg lub rąk z pomocą silnika

- trening wspomagany tzn.aktywny trening z pomocą silnika

- trening aktywny z możliwością dokładnego ustawiania oporu

TAK 

3. 
Oprogramowanie, eltkronika:

- obsługa monitora urządzenia, za pomocą przycisków
TAK 

4. 

14 programów treningowych:

- program podstawowy

- sprawnościowa gra treningowa MOTOmax.

- program rozluźniający

- program wzamacniający

- program wytrzymałościowy

- program koordynacyjny

- program dla osób chorych na SM

- program dla osób chorych na chorobę Parkinsona

- program dla osób po udarze mózgowym

- program dla samodzielnego planowania jednostki treninigowej

- program FES - współpracujący z urządzeniem do elektrostymulacji FES 

- program neurologiczny

- program kardiologiczny

- program ortopedyczny 

TAK 

Równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym 

5. Program do rozluźniania spastyki wg terapeutycznej zasady automatycznej zmiany

kierunku pedałowania niewymagający manualnego wyboru rodzaju występującej spastyki 

TAK 

6. Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki TAK 

7. 

Elektroniczny przycisk ułatwiający funkcje pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu 

(zapinanie nóg), umożliwiający obracanie pedałów i ich zatrzymywanie w dowolnej 

pozycji na osi obrotu

TAK 

8. Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa TAK 

9. 
Trening symetryczny kończyn górnych lub dolnych: jednoczesne wyświetlanie danych o 

wysiłku, oddzielnie lewej i prawej nogi
TAK 

10. Pomiary początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięsniowego TAK 

11. 

Analiza treningu: widoczne dane o treningu oraz uzyskany postęp; podczas treningu, 

ewentualnie po jego zakończeniu, na monitorze pokazują sie wymiennie:

Trening pasywny:

- prędkość (obroty na min.) 

- czas treningu (min) 

- stopień trudności (napięcie mięśniowe) 

- przebyty odcinek (km)

Trening aktywny:

- wspomaganie pedałowania 

- zużyta energia (Joule/kcal) 

- osiągnięcia prawej i lewej strony (symetria) 

- opór hamulców (bieg/stopień obciążenia) 

- dane o osiągnięciach (siła nacisku na pedały w Watt) 

- części treningu biernego i aktywnego pokazywane są osobno (droga, czas)

TAK 

12. 

Szczegóły techniczne, mechanika:

- wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa, rozciągana podstawa

- metalowa obudowa silnika i wewnętrznych przewodów, doprowadzjących npięcie 230V

- możliwość ustawienia obrotów od 1 do 60 na min. 

- pilot z podświetlaną tarczą i kablem spiralnym

- duży (85 mm x 115 mm) ekran; dobra kontrastowość 

- stacjonarna jednostka obsługi z 8 dużymi, wyczuwalnymi przez dotyk przyciskami oraz 

automatyczna instrukcja obsługi

- menu urzązenia w języku polskim

- specjalny przycisk „wspomaganie pedałowania” wyczuwalne i widoczne przejście z 

treningu biernego na pasywny. Samodzielna aktywność pacjenta zostaje natychmiast 

rozpoznana: na ekranie pokazuje sie symbol przedstawiający rower. Od momentu, w 

którym pacjent przestaje pedałować, prędkość zostaje automatycznie zredukowana.

- urządzenie łatwe w transporcie dzięki dwóm rolkom (z hamulcami) ułatwiającymi 

przesuwanie. 

- wyścielane pedały matreiałem do dezynfekcji wraz z obejmami na stopy wraz z rzepami 

mocującymi 

- dwustopniowa zmiana wielkości zamachu pedałów (70 i 125 mm)

- stały osobny uchwyt dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas treningu nóg. 

Wysokość i odległość uchwytu można łatwo zmienić bez konieczności użycia nrzędzi 

- odstęp niędzy stopami 16 cm (wewnętrzna strona)

- metalowe usztywniające prowadnice do treningu rąk, z mocowaniem materiałowym 

- usztywniające prowadnice do podudzi z płynną regulacją wysokości 

- elastyczne opaski na stawy rąk zapinane na rzepy. Łatwe i szybkie mocowanie dłoni do 

uchwytów treningowych, stosowane przy pacjentach z niedowładem lub osłabionymi 

siłami

 - atest bezpieczeństwa CE 0124

TAK 

Pozostałe TAK 

13.
Pisemna autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski

TAK 

14. Paszport techniczny urządzenia TAK 

15. Certyfikat CE TAK 

16.
Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z zaparatem) i pełne oprogramowanie na 

płycie CD (jeśli dotyczy)
TAK 

17.
Szkolenie personelu obsługi oraz personelu technicznego, w terminie wyznaczonym 

przez użytkownika (w cenie dostawy) m.in. 5 osób
TAK 

18. Okres gwarancji min. 36 miesięcy TAK, podać 
19. Najbliższy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 100 km TAK, podać 

20.
Gwarancja dostępności części zużywalnych, zamiennych oraz odczynników min. 10 lat 

od daty dostawy 
TAK, podać 

21.
Czas reakcji autoryzowanego serwisu:„ przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej 

niż 48 h
TAK 

…………………………………………

podpis Wykonawcy

CZĘŚĆ I.  Urządzenie do terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych pacjentów leżących 

z wyposażeniem dodoatkowym 1 szt. 

1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie.

2. Wykonawca jest zobowiązany załączyć instrukcję obsługi w wersji polskiej - wraz z dostawą.

3. Do oferty należy dołączyć materiały w języku polskim potwierdzjące wszystkie oferowane parametry techniczne i eksploatacyjne np. prezentacje, wyciągi

z instrukcji obsługi użytkownika, oryginalne foldery.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego

w zakresie obsługi technicznej.

5. W okresie gwarancji w przypadku awarii zestawu trwająćej dłużej niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia gwarancji o czas trwania awarii.

6. Podać nazwę i adres/adresy punktu/-ów serwisowego/ - ych gdzie będą wykonywane naprawy gwarancyjne i 

pogwarancyjne:..............................................................................................................................................

Oświadczamy: że zaoferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wyżej wyspecyfikowane 

urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystawy itp. 


