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Wymagane Parametry Techniczne

Pełna nazwa urządzenia:  Zestaw do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym

Rok produkcji:  ________________________________________________________________________

Producent (nazwa i kraj) : ________________________________________________________________

L.p. Parametry wymagane aparatu Warunek graniczny Wartość oferowana 
I. APARAT  ULTRASONOGRAFICZNY - 

ENDOSKOPOWY

1.
Aparat o kompaktowej konstrukcji 
umożliwiający ustawienie go na posiadanym 
wózku

TAK

2.
Aparat współdziałający z oferowanym 
procesorem wideo oraz źródłem światła, 
poprzez sterowanie funkcjami urządzeń z 
klawiatury centrali USG

TAK

3. Aparat wyświetlający obraz USG na monitorze 
endoskopowej stacji roboczej

4.
Wybór wyświetlanego na monitorze obrazu 
ultrasonograficznego lub endoskopowego z 
klawiatury za pomocą jednego klawisza

5. Funkcja obrazu w obrazie tzw. PiP

6.
Klawiatura aparatu umożliwiająca sterowanie 
aparatem USG oraz oferowanym procesorem 
wideo

7.
Klawiatura z wbudowanym trackballem, 
panelem dotykowym LCD i podświetlanymi 
klawiszami 

TAK

8. Klawiatura z wymiennymi etykietami 
funkcyjnymi

TAK

9. Aparat obsługujący oferowany endoskop z 
Elektroniczną głowica ultrasonograficzną 

TAK

10. Ilość niezależnych gniazd do podłączenia 
endoskopowych głowic ultrasonograficznych:2 

11.
Ilość niezależnych gniazd do podłączenia 
mechanicznych endoskopowych głowic 
ultrasonograficznych:1

TAK

12.
Ilość niezależnych gniazd do podłączenia 
elektronicznych endoskopowych głowic 
ultrasonograficznych:1

TAK

13. Aparat posiadający możliwość współpracy z 
głowicami o skanowaniu mechanicznym 

14.
Aparat posiadający możliwość współpracy z 
mini sondami które uzupełniają diagnozę 
zmian nowotworowych

TAK



15. Możliwość wymiany głowic bez konieczności 
wyłączania urządzenia

TAK

16. Możliwość nagrywania zdjęć TAK

17. Skanowanie mechaniczne: TAK

a) Tryby wyświetlania obrazu: B mode TAK

b) Wyświetlanie 3D TAK

c) Skanowanie radialne TAK

d) Częstotliwość skanowania: C5, C7.5, C12, 
C20, 7.5, 12, 20 MHz

TAK

e) Zakresy wyświetlania: 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm TAK

f) Obszar wyświetlanego obrazu: pełen okrąg, 
część dolna, część górna, przewijanie

TAK

g) Pamięć obrazów: 160 klatek TAK

h) Funkcja podglądu dynamicznego TAK

i) Funkcja przetwarzania obrazu: TAK

- Wzmocnienie: 20 ustawień, regulowane TAK

- Kontrast: 8 ustawień, regulowane TAK

- Funkcja częściowego wzmocnienia/tłumienia 
  części obrazu ultrasonograficznego

TAK

18. Skanowanie elektroniczne TAK

a) Tryb wyświetlania obrazu: TAK

b) B mode, Kolor Doppler, Power Doppler TAK

c) Wyświetlanie 3D TAK

d) Skanowanie radialne, skanowanie w 
zakrzywionej macierzy liniowej

TAK

e) Częstotliwości skanowania: 5 MHz, 6 MHz, 
7,5 MHz, 10 MHz, 12 MHz

TAK

f) Zakresy wyświetlania: 2,3,4,5,6,7,8,9,12 cm TAK

g)

Obszar wyświetlanego obrazu: 
Skanowanie radialne: pełen okrąg, część dolna, 
część górna, przewijanie; 
Skanowanie w zakrzywionej macierzy 
liniowej: wypukły

TAK

h) Pamięć obrazów: 160 klatek TAK

i) Funkcja podglądu filmu TAK

j) Funkcja przetwarzania obrazu: TAK

- Wzmocnienie: 20 ustawień, regulowane TAK

- Kontrast: 8 ustawień - regulowanych TAK

- Funkcja częściowego wzmacniania/tłumienia 
  części obrazu ultrasonograficznego

TAK

19. Tryb Kolor Doppler, Power Doppler: TAK

a) Zakres Przepływów: ± 6,0 cm/s - ± 100,0 cm/s TAK

b) Przetwarzanie sygnału dopplerowskiego na TAK



wybranym obszarze przy użyciu trackballa 

20. Zapisywanie obrazów na dysku twardym 
aparatu ultrasonograficznego 

TAK

21. Możliwość podłączenia pamięci flash TAK

22.
Możliwość współdziałania z zewnętrznymi 
urządzeniami rejestrującymi: wideodrukarka, 
nagrywarka DVD 

TAK

23.
Możliwość sterowania zewnętrznymi 
urządzeniami rejestrującymi za pomocą 
przycisku nożnego

TAK

24. Wyjście sygnału: HDSDI, Comp.,DVI-D TAK

II. Bronchoskop ultrasonograficzny

1.

Bronchoskop ultrasonograficzny o 
elektronicznym skanowaniu liniowym 
kompatybilny z oferowaną endoskopową, 
centralą ultrasonograficzną oraz z oferowanym 
procesorem wideo i źródłem światła

TAK

2. Średnica wziernika: max 6,3 mm TAK

3. Średnica końcówki wziernika: max 6,9 mm TAK

4. Kanał roboczy: min. 2,2 mm TAK

5. Kąty zgięcia G/D: min. 120/90 stopni TAK

6. Długość robocza sondy: min. 600 mm TAK

7. Pole widzenia: min. 80° TAK

8. Optyka skośna: min 35° TAK

9. Głębia ostrości: min. 2-50 mm TAK

10.
Zawór ssawny z częścią podłączona do ssaka 
odłączany, autoklawowalny i w pełni 
rozbieralny w celu lepszej dokładniejszej 
sterylizacji.

11. Częstotliwość skanowania: 5/7,5/10/12 MHz TAK

12. Bronchoskop ultrasonograficzny kompatybilny 
z posiadaną myjnią endoskopową mini ETD

TAK

III. Procesor wizyjny i źródło światła
1. Kompatybilny z systemem HDTV TAK

2. Współpraca z endoskopami pracującymi w 
standardzie HDTV i SDTV

TAK

3. Wyostrzenie obrazu w min. 24 stopniach TAK

4. Zoom elektroniczny TAK

5.
Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z 
wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego 
np. RTG , USG , EUS 

6.
Programowy wybór współpracującego 
oświetlenia: ksenon lub halogen bez 
konieczności przeróbki procesora

TAK

Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie TAK



7.
światła uruchomiana automatycznie 
przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie 
badania endoskopowego z wbudowanym 
filtrem optycznym wycinającym długość fali 
światła czerwonego 

8. Wymienna pamięć w postaci flash pojemności 
minimum 2 GB

TAK

9. Lampa ksenon – moc 300 W TAK

10.
Lampa zapasowa wbudowana włączana 
automatycznie w przypadku awarii lampy 
głównej

TAK

11. Pełna polska wersja językowa menu procesora TAK

12. Wyjścia analogowe min RGBS , YPbPr TAK

13. Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D TAK

14. Funkcja poprawy obrazu standardowego do 
HDTV

15. Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 
4:3

TAK

16. Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p TAK

17. System redukcji zakłóceń obrazu TAK

18. Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik 
żywotności żarówki

TAK

19.

Współpraca z głowicami kamer „CCD” 
przystosowanymi do optycznych endoskopów 
oraz współpraca z optycznymi endoskopami 
posiadanymi przez pracownię BF-1T60 (tylko 
źródło światła)

20. Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, 
JPEG w rozdzielczości HD oraz SD

TAK

21.
Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w 
przypadku braku pamięci przenośnej z 
automatycznym transferem po jej podłączeniu 

TAK

22.
Możliwość zapisu ustawień procesora i 
użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back 
up danych

TAK

23. Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie 
głównym do max 4 wstecz jednoczasowo

TAK

24. Min 3 tryby przesłony (automatyczna, średnia, 
szczytowa)

TAK

25.
Możliwość czterostopniowej regulacji 
intensywności pompowania powietrza przez 
pompę w źródle światła 

TAK

26. Współpraca z wideolaparoskopami TAK

27.
Funkcja automatycznego rozpoznawania 
endoskopów z podaniem typu, symbolu i 
numeru fabrycznego endoskopu

TAK

Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji TAK



28. sterującej procesora na jeden z przycisków 
głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie 
pompą do spłukiwania pola obserwacji)

29. Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji 
sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z 
panelu przedniego

TAK

30. Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji 
sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury

TAK

31. Możliwość podłączenia min 2 
programowalnych przycisków nożnych 

TAK

32. Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna  TAK

33.

Współpraca z posiadanym systemem do 
archiwizacji badań i obrazów endoskopowych 
(EndoBase) poprzez wysyłanie zdjęć 
bezpośrednio z głowicy endoskopu (przycisk) 
do odpowiedniego rekordu pacjenta.

TAK

IV. Inne 
1. Gwarancja producencka przez okres 

minimum 24 miesięcy
TAK

2.

Reakcja serwisu, podjęcie działań w 
następstwie zgłoszenia 
telefonicznego w czasie nie dłuższym 
niż 48 godzin w dni robocze od 
chwili zgłoszenia awarii. Naprawa w 
terminie 4 dni roboczych, a w 
przypadku konieczności wykonania 
naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, 
na czas naprawy powyżej 5 dni 
roboczych Wykonawca zagwarantuje 
aparat zastępczy w terminie 72 godz. 
w dni robocze.

TAK

3.
Okres gwarantowania dostępności 
części zamiennych od daty dostawy 
w latach (min. 8 lat)

TAK

4.
Przeprowadzenie bezpłatnego 
szkolenia personelu lekarskiego i 
pielęgniarskiego w zakresie obsługi 
aparatu

TAK

5.

Przeprowadzenie bezpłatnego 
szkolenia z zakresu medycznego 
zastosowania zestawu Ebus w 
ośrodku szkoleniowym w 
Małopolsce oraz 4-5 dniowe w 
Ośrodku Referencyjnym i przyjazd 
osoby szkolącej w celu 
przeprowadzenia szkolenia z zakresu 
aplikacji medycznej oferowanego 
zestawu wraz z pokazem miniprób na 

TAK



oferowanym zestawie.
6. Instrukcja obsługi w języku polskim 

(dostawa z aparatem)
TAK

7. Serwis pogwarancyjny przez okres, 
co najmniej 8 lat.

TAK

                                                                                                         
                                                                                         (pieczęć i podpis)


