Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr CUS.260.2.2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
Lp.

Nazwa sprzętu

1

Rampa podjazdowa do
wózka inwalidzkiego

2

Wózek inwalidzki
stalowy

3

Wózek inwalidzki
aluminiowy

4

Podróżny wózek
inwalidzki aluminiowy

5

Kule pachwowe

6

Kule łokciowe

wymagane parametry









































szerokość rampy do 72 cm;
maksymalne obciążenie do 270 kg;
waga całkowita max. 13 kg;
wózek ręczny
kola tylne pneumatyczne;
koła przednie pełne (gumowe);
wysokość: 92 cm;
głębokość: 103 cm;
szerokość siedziska: 40-50 cm;
maksymalna waga użytkownika: 135 kg;
składany,
regulowane podnóżki;
hamulce dociskowe;
waga: 20 kg;
wózek ręczny
koła pneumatyczne
wysokość: 92 cm;
głębokość: 103 cm;
uchylne podłokietniki;
maksymalna waga użytkownika: 120 kg;
składany
hamulce dociskowe, hamulec dla opiekuna z blokadą
parkingową;
waga: 14 kg;
20 calowe koła tylne z szybkozłączkami;
Składane oparcie;
Szerokość siedziska max. 46 cm;
Maksymalna waga użytkownika: 100 kg;
Waga: 10 kg;
waga do 1 kg;
regulowany uchwyt;
miękkie podparcie pod pachę;
szeroki zakres regulacji;
lekki aluminiowy trzon z gumową nasadką;
masa użytkownika do 100 kg;
waga do 0,5 kg;
rękojeść uniwersalna;
odblaski;
regulowana wysokość uchwytu i całej laski;
wzrost użytkownika 155-185 cm;
masa użytkownika do 135 kg;
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7

Francuska kula
łokciowa

8

Kula łokciowa dla dzieci

9

Trójnóg

10

Nasadka gumowa do
kul

11

Stalowa nasadka
zimowa do kul lub laski

12

Stolik przyłóżkowy

13

Stolik na łóżko

14

Osłona nóg

15

Zagłówek, podpórka
pod plecy

16

Balkonik inwalidzki

17

Balkonik inwalidzki













































waga do 0,5 kg;
uchwyt zamknięty, uchylny;
maksymalne obciążenie 150 kg;
regulowana wysokość uchwytu i całej laski;
Przeznaczona dla dzieci;
regulowana wysokość uchwytu i całej laski;
Masa użytkownika do 100 kg
Dostępne w różnych kolorach
Waga do 1 kg;
Regulacja wysokości;
nasadki/stopki wzmocnione podkładkami stalowymi;
odblaski;
anodowane aluminium;
maksymalne obciążenie 120 kg;
Różne rodzaje średnic;
Wykonana z tworzywa sztucznego;
Wykonana z metalu;
Wyposażona w kolce zapobiegające ślizganiu się kuli na śniegu
lub lodzie;
Uniwersalna;
wymiary blatu: 40x60 cm;
szerokość całkowita: 40 cm;
długość całkowita: 60 cm;
wysokość maksymalna: 105 cm;
zakres regulacji do 105 cm;
blokada kółek;
dwa blaty, w tym jeden regulowany co najmniej w trzech
pozycjach;
Wysokość stolika: 25 cm;
Dopuszczalne obciążenie stolika: 10 kg;
Waga stolika 3 kg;
Osłona nóg do łóżka zapobiega kontaktowi nóg pacjenta
z przykryciem łóżka;
Wymiar max. 61 x 40cm;
Regulacja kąta nachylenia, zakres 250 – 800 ;
Rama metalowa, emaliowana;
Poduszka pod głowę miękka, odpinana;
Max. obciążenie do 100 kg;
na nóżkach, stały;
składany;
regulacja wysokości;
max. obciążenie do 100 kg.
na nóżkach, stały;
składany;
regulacja wysokości;
max. obciążenie do 130 kg;
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18

Balkonik inwalidzki
trzyfunkcyjny

19

Podpórka z kołami

20

Terenowy chodzik

21

Balkonik dla osób
otyłych

22

Podpórka z podparciem
na nogi

23

Podpórka
rehabilitacyjna

24

Rotor rehabilitacyjny

25

Umywalka dmuchana
z prysznicem


























kroczący, stały lub stały z kółkami;
blokada funkcji kroczącej;
regulowana wysokość;
aluminiowa, lekka konstrukcja;
waga do 3,5 kg;
max. obciążenie do 130 kg;
koszyk na zakupy,
tacka do przewożenia;
składana aluminiowa rama;
torba na zakupy;
ergonomiczne uchwyty;
wygodne siedzisko z oparciem;
miejsce na laskę, kulę;
koła dętkowe;
na trudny teren;
koszyk na zakupy;
regulowane siedzisko;
na czterech kołach;
max. obciążenie do 200 kg;
czterokołowa;
aluminiowa konstrukcja;
miękkie siedzisko;
koszyk na zakupy, uchwyt na kule;
rozkładane podparcie na nogi;
















czterokołowa;
regulowane na wysokość rączki;
hamulce z zaciskiem postojowym;
zdejmowany koszyk;
koła o wąskim przekroju;
funkcja składania do transportu;
max. obciążenie do 135 kg;
podłogowy;
wielofunkcyjny licznik;
stopki antypoślizgowe;
masa całkowita do 2,5 kg;
składany;
Pojemność basenu do 10 Litrów;
Pojemność zbiornika na wodę do 8 litrów;
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