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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

LP Nazwa Opis 

1. 

Wózek transportowo-

kąpielowy z regulacją 

wysokości  

2 szt.  

 

Wózek transportowo-kąpielowy (do higieny ciała pacjenta) regulowany 

elektrycznej, przeznaczony do transportu wewnątrz budynku. 

- pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 

- konstrukcja stali nierdzewnej INOX, 

- wanna wykonana z PCV, 

- poduszka z wodoodpornego materiału, 

- odpływ, 

- 4 odbojniki zabezpieczające wyrób i ściany przed otarciami, 

- odchylane barierki boczne ze stali nierdzewnej, 

- barierki czołowe wykonane ze stali nierdzewnej, 

- regulacja wysokości  

- koła z indywidualną blokadą , 

- koło kierunkowe (możliwość indywidualnej blokady), 

- obudowa podwozia (ramy dolnej). 

-mechanizm centralnego blokowania kół jezdnych  

Szerokość całkowita- minimum73 cm  

Długość całkowita- minimum 209,5 cm  

Wysokość całkowita- 87 – 125,5 cm  

Szerokość dna wanny- minimum 56 cm  

Długość dna wanny- minimum 186 cm  

Wysokość do dna wanny- 54,5 – 93 cm  

Pozycja Trendelenburga0 – 6°  

Pozycja anty-Trendelenburga0 – 10°  



 

Waga- 65 kg+/- 1 kg  

Obciążenie dopuszczalne- minimum180 kg  

Średnica kół- minimum 20 cm  

Gwarancja: min 24 mieś. 

2. 

Wózek toaletowo-

prysznicowy z regulacją 

wysokości 

2 szt. 

Wózek toaletowo-prysznicowy stalowy malowany proszkowo z indywidualną 

regulacją wysokości siedziska. Wykonany z wytrzymałego i łatwego w 

czyszczeniu materiału.  Pozwalający na swobodny podjazd do deski 

sedesowej. Kształt rączek umożliwiający podjazd do toalet z zewnętrznymi 

spłuczkami. Siedzisko zapewniające dostęp do pacjenta od tylnej części. 

Wsuwany pod siedzenie podnóżek. Uchylne oraz zdejmowane podłokietniki.4 

blokady kół jezdnych 

Regulacja wysokości w zakresie minimum 47,5 cm -60 cm 

Szerokość siedziska- minimum  48cm 

Obciążenie dopuszczalne- minimum 130 kg 

Gwarancja: min 24 mieś. 

3. 

Podnośnik transportowo-

kąpielowy 

1 szt. 

 

Podnośnik przystosowany do małych przestrzeni, pomieszczeń oraz wąskich 

drzwi. Obsługą za pomocą pilota z dużymi przyciskami, łatwy do 

złożenia.Możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z podłogi. 

Zabezpieczenie przed wywróceniem dzięki rozszerzeniumechanicznemu 

podstawy jezdnej za pomocą pedału.W komplecie siedzisko-chusta 

oraz wyłącznik bezpieczeństwa. 

Bateria 
40 +/- 2 cyklów podniesień – 

opuszczeń 

Napięcie robocze 24V AC 

Wysokość spoczynkowa 129 cm +/- 1 cm 

Zakres podnoszenia 81,1 – 201,5 cm +/- 1 cm 

Długość podstawy z kółkami minimum 129,1 cm 

Szerokość podstawy jezdnej 

(zewnętrzna) 
64,3 – 102,1 cm 



 

Wysokość podstawy jezdnej 11 cm +/- 1 cm  

Obciążenie dopuszczalne minimum 150 kg 

 

Gwarancja: min 24 mieś. 

4. 

Stołek prysznicowy 

rehabilitacyjny 

20 szt. 

Stołek o niewielkich gabarytach z którego można korzystać zarówno w wannie 

jak i pod prysznicem. Rama wykonana z materiału nierdzewnego. Łatwo 

zmywalne siedzisko wyposażone w uchwyty. Stabilna i wytrzymała 

konstrukcja z regulacją wysokości. Nasadki gumowe antypoślizgowe 

Wymiar siedziska:  Minimum 50 x 30 cm 

Wysokość  
Regulowana w zakresie minimum 

37,5cm- 46 cm 

Zakres podnoszenia 81,1 – 201,5 cm +/- 1 cm 

Obciążenie minimum 100 kg 

Kolor Dominujący biały 

 

 


